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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. 41405-00004/2003 0001 01 Ob-88872
1. Naročnik: Občina Miklavž na Drav-

skem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204

Miklavž na Dravskem polju, tel.
02/629-68-20, faks 02/629-68-28, e-ma-
il: obcina.miklavz@miklavz.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: rekonstrukcija
osnovne šole in dograditev športne dvo-
rane.

4. Kraj dobave: Miklavž na Dravskem
polju.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila: predvidoma april 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Občinska uprava občine Miklavž na Drav-
skem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, kontaktna oseba: Francka
Pegan, tel. 02/629-68-25 ali
02/629-68-20.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 2. 2003.

Občina Miklavž
na Dravskem polju

Št. 41405-00005/2003 0001 01 Ob-88873
1. Naročnik: Občina Miklavž na Drav-

skem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204

Miklavž na Dravskem polju, tel.
02/629-68-20, faks 02/629-68-28,
e-mail: obcina.miklavz@miklavz.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: finančni najem ne-
premičnine s postopnim odkupom – fi-

nančni leasing za financiranje izgradnje
OŠ in dograditev športne dvorane.

4. Kraj dobave: Miklavž na Dravskem
polju.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila: predvidoma konec marca, začetek
aprila 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Občinska uprava občine Miklavž na Drav-
skem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, kontaktna oseba: Zvonko
Fištravec, tel. 02/629-68-31 ali
02/629-68-20.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 2. 2003.

Občina Miklavž
na Dravskem polju

Št. 2010-0004/2003-02/04 Ob-88883
1. Naročnik: Javni medobčinski stano-

vanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000
Maribor.

2. Naslov naročnika: Grajski trg 1,
2000 Maribor, tel. 02/250-63-10, faks
02/251-52-21.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba gradbenih,
obrtniških, instalacijskih del, z zunanjo
ureditvijo in priključki za izgradnjo več-
stanovanjske atrijske hiše pri Pristanu
in štirih večstanovanjskih objektov na
Poljanah v Mariboru.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
Javni medobčinski stanovanjski sklad Mari-
bor, Danica Putora, dipl. inž. gr., tel.
02/250-63-18.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 2. 2003.

Javni medobčinski
stanovanjski sklad

Maribor

Št. 1/2003 Ob-88900
1. Naročnik: Nepremičnine Celje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja varovanih
stanovanj v Celju, Kajuhova ulica.

4. Kraj dobave: Celje.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Te-
hnična služba, Dimitrij Conradi, univ. dipl.
inž. gradb., tel. 03/42-65-132.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: neto kvadratura 1173,6.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 2. 2003.

Nepremičnine Celje d.o.o.

Ob-89067
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper, tel. 05/66-46-267.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: komunalno oprem-
ljanje dela območja ZN “Ob Kolodvor-
ski“ v Kopru.

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

ročila, če je določen: 21. 4. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: sa-
mostojna investicijska služba Mestne obči-
ne Koper, Tatjana Lečič.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: rok dokončanja del:
31. 8. 2003.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 21. 2. 2003.

Mestna občina Koper

Ob-89093
1. Naročnik: Zavod Republike Sloveni-

je za obvezne rezerve nafte in njenih deri-
vatov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-80,
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.

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

– ca. 30.000 ton neosvinčenega mo-
tornega bencina euro super 95,

– ca 80.000 ton kurilnega olja – ek-
stra lahko, dieselskega goriva in JET A1.

4. Kraj dobave: lokacije na področju Re-
publike Slovenije in v državah, s katerimi je
oziroma bo Republika Slovenija sklenila
meddržavni sporazum o skladiščenju nafte
in njenih derivatov, last Zavoda Republike
Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih
derivatov.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Za-
vod Republike Slovenije za obvezne rezer-
ve nafte in njenih derivatov, Sektor obliko-
vanja obveznih rezerv, Metod Podrižnik.
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7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 2. 2003.

Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in

njenih derivatov, Ljubljana

Ob-89094
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-80,
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: skladiščenje obveznih
rezerv nafte in njenih derivatov, in sicer:

– ca. 90.000 m3 rezervoarskega pro-
stora za skladiščenje neosvinčenega
motornega bencina euro super 95, die-
selskega goriva, kurilnega olja – ekstra
lahko in JET A1.

4. Kraj dobave: lokacije na področju Re-
publike Slovenije in v državah, s katerimi je
oziroma bo Republika Slovenija sklenila
meddržavni sporazum o skladiščenju nafte
in njenih derivatov, last Zavoda Republike
Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih
derivatov na ozemlju teh držav.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Za-
vod Republike Slovenije za obvezne rezer-
ve nafte in njenih derivatov, Sektor obliko-
vanja obveznih rezerv, Metod Podrižnik, vo-
dja Sektorja oblikovanja obveznih rezerv.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 2. 2003.

Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in

njenih derivatov, Ljubljana

Št. 404-01-43/2003 Ob-89118
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali stori-
tev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: nadzidava in obnova sto-
lpičev VIII, IX in X v Študentskem nase-
lju Rožna dolina.

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

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

lahko zahteva dodatne informacije: Urad
za investicije, Trubarjeva 3, 1000 Ljublja-
na, Branka Arnautović, univ. d.i.a., tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.

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

8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
21. 2. 2003.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 404-01-51/2003 Ob-89128
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.

2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: prenova hodnikov,
elektro in strojnih inštalacij s prezrače-
vanjem na objektu Kemijskega inštituta
v Ljubljani.

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

ročila, če je določen: objava javnega razpi-
sa predvidoma v marcu 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Urad za investicije, Trubarjeva 3, 1000 Ljub-
ljana, Branka Arnautović, univ.d.i.a., tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 21. 2. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 17123-04-403-17/2003 Ob-89129
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblasti-
lu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefano-
va, ulica 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 6 mesecih po sklenitvi pogodbe:
dobava čistil, potrošnega materiala in
pripomočkov za čiščenje, toaletno sani-
tarnega materiala, bio čistil.

4. Kraj dobave: dobava blaga se bo vr-
šila na lokacijah posameznih organizacijskih
enot Ministrstva za notranje zadeve, Gene-
ralne policijske uprave in Policijskih uprav,
na območju celotne države.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: prva polovica mese-
ca marca.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, Veronika Bajrič, tel.
01/472-4054.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 2. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-89130
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, tel. 01/300-99-59,
faks 01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: AC Karavanke –
Obrežje, odsek Smednik – Krška vas:

obseg razpisanih del: preddela – iz-
delava predobremenilnih nasipov s
predhodno zaščito magistralnega pli-
novoda.

4. Kraj dobave: Smednik – Krška vas.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: razpis za oddajo del
predvidoma v mesecu marcu 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: ZIL in-
ženiring d.d., Kersnikova 10, 1000 Ljublja-
na, tel. 01/433-50-40, Ivo Lah, univ. dipl.
inž. arh.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 21. 2. 2003.

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

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
Ob-89250

Javni razpis za oddajo naročila: 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),
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 5 z
dne 17. 1. 2003, Ob-85635, se razveljavi.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Popravek
V javnem razpisu za nakup gotovih zdra-

vil za potrebe Kliničnega centra Ljubljana,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 15 z
dne 14. 2. 2002, Ob-88056, Št. 95/03 se
v 16. točki, podtočka 2. obseg ponudbe
1,5% vrednosti v vseh treh alineah pravilno
glasi: 5,5 mia SIT (in ne mio SIT).

Uredništvo

Popravek
Št. 462-02/12-05/2003/0520-010 Ob-88918

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku za dobavo goriva,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 15 z
dne 14. 2. 2003, Ob-87857 se popravi 3.
(b) točka:

3. (b) Če je predvidena oddaja sklo-
pov, navesti sklope in sprejemljivost po-
nudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:

Ponudba se lahko nanaša:
1. na celoten predmet javnega naročila,

tj. na dobavo bencinskega goriva, dizelske-
ga goriva in kurilnega olja, ali le
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2. na njegov posamezen del, tj.:
– na dobavo bencinskega goriva in di-

zelskega goriva oziroma
– na dobavo kurilnega olja.
Delna ponudba mora izpolnjevati vse po-

goje, ki so določeni za celoten predmet
javnega naročila.

Popravi se tudi 13. točka:
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: kot v razpisni doku-
mentaciji oziroma glede finančne sposo-
bnosti mora ponudnik izpolnjevati nasled-
nje zahteve: v preteklih šestih mesecih do
vključno datuma izdaje ustreznega bonitet-
nega obrazca oziroma potrdila ponudnik ni
imel blokiranega transakcijskega računa
oziroma negativnega stanja sredstev v pre-
teklem mesecu brez odobrenega kredita
za pokrivanje negativnega stanja na tran-
sakcijskem računu, ponudnik mora imeti
poravnane vse svoje obveznosti do doba-
viteljev blaga, podizvajalcev in kooperan-
tov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila ter ponu-
jeni plačilni rok mora biti najmanj 30 dni
od dneva prejema računa; glede poslovne
sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati na-
slednjo zahtevo: ponudnik mora predložiti
vsaj eno referenco za dela, ki so enaka
predmetu javnega naročila; glede tehnič-
nih sposobnosti mora ponudnik izpolnje-
vati naslednjo zahtevo: ponudnik, ki se pri-
javlja na javni razpis za dobavo bencinske-
ga in dizelskega goriva, mora razpolagati z
vsaj enim bencinskim servisom na obmo-
čju, ki ga pokriva posamezni carinski urad,
v skladu z 2. členom Uredbe o določitvi
carinskih uradov v Republiki Sloveniji, nji-
hovem sedežu in krajevni pristojnosti (Ura-
dni list RS, št. 111/00).

Vsi ostali podatki v navedeni objavi osta-
nejo nespremenjeni.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije

Generalni carinski urad

Popravek

Št. 330 Ob-89065
V zahtevi za oddajo javnega razpisa za

oddajo naročila za prenovo pralne steze,
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 8 z dne
24. 1. 2003 se popravita 8. (a), in 9. točka
in se pravilno glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pre-
dložiti do 17. 3. 2003 do 12. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
17. 3. 2003 ob 12.30 uri, v sejni sobi LPP,
Celovška cesta 160, V. nadstropje. Na od-
piranje so vabljeni predstavniki ponudnikov,
ki morajo imeti pisna pooblastila za sodelo-
vanje na javnem razpisu.

Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.

Popravek

Št. 404-01-39/2003 Ob-89127
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku za dobavo in

vgradnjo  tehnološke  opreme  laborato-
rijev za Morsko biološko središče Piran,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 15 z
dne 14. 2. 2003, Ob-88049, št.
404-01-39/2003, se spremenijo 3. (a),
6., 8., 9. ter 14. točka, in sicer:

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in vgradnja tehnološke in pohištvene
opreme laboratorija.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: predvido-
ma april 2003 do junij 2003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 31. 3. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljublja-
na, vložišče – soba št. 201.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 4. 2003 ob 10. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljublja-
na, sejna soba št. 40.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o  sprejemu  ponudbe:  ponudbe  morajo
biti veljavne najmanj 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb, predvidena odločitev o spre-
jemu ponudbe – predvidoma do 10. 4.
2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Popravek

Št. 402-04-65/2002 Ob-89244
V javnem naročilu za dobavo 172 ose-

bnih vozil in 3 kombi vozil objavljenim v Ura-
dnem listu RS, št. 16-18 z dne 21. 2. 2003;
Ob-88610, se v 7. (c) točki številka računa
pravilno glasi: številka računa:
01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Št. 360-08-3-2/2003 Ob-88874
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: ponovni
javni razpis za nakup praznega objekta
z neto etažno površino vsaj 1000 m2 z
namenom prenove za socialna stano-
vanja.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se oddaja v celoti, oddaja po
sklopih ni predvidena.

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

ponudniki lahko dajo ponudbo samo v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izročitev ob-
jekta do 30. 4. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Stanovanj-
ski sklad občine Postojna, javni sklad, Ljub-

ljanska c. 4, 6230 Postojna, Brigita Ki-
drič, tel. 05/728-07-85, e-pošta:
ssklad@postojna.si.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno pone-
deljka, 24. 3. 2003 do 9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v ponedeljek, 24. 3. 2003 ob 9.30,
v prostorih Stanovanjskega sklada občine
Postojna, javnega sklada, pisarna št. 4,
Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne more biti krajši od 60 dni od
dneva sklenitve pogodbe.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina ponudnikov predloži skupno ponud-
bo mora ponudbi priložiti pravni akt (pogod-
bo) o skupni izvedbi naročila; v takem pri-
meru odgovarjajo vsi ponudniki naročniku
solidarno in neomejeno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 5. 2003, odločitev o ponudbi pred-
vidoma do 15. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki v naj-
večji meri ustreza merilom: cena, starost
objekta, plačilni pogoji, predvideni stroški
prenove in lokacija objekta.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 2. 2003.

Stanovanjski sklad občine Postojna,
javni sklad

Št. 371-02-4/03-0406 Ob-88895
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana, faks 01/369-55-96.
3. (a) Vrsta in količina blaga: leseno

pohištvo (za razpravne dvorane in zem-
ljiško knjigo) izdelano po meri za po-
trebe sodišč.

Natančne količine in lokacije dobave
pohištva so razvidne iz razpisne dokumen-
tacije.

Ocenjena vrednost javnega naročila
brez davka na dodano vrednost je
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25,000.000 SIT, z 20% davkom na doda-
no vrednost pa 30,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: javno naročilo se v celoti odda najugo-
dnejšemu ponudniku.

4. Kraj dobave: lokacije sodišč v Repu-
bliki Sloveniji, specifikacija je razvidna iz raz-
pisne dokumentacije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 40 dni od
dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RS, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana, Nataša Šincek Jović, soba II/66, tel.
01/369-52-09.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 10. in 12.
uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 7. 4. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS, Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v primeru
osebne predaje na isti naslov – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 4.
2003 ob 11. uri v prostorih Ministrstva za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljublja-
na, II nadstropje, soba št. 70.

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

a) bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora k ponudbi kot finančno

zavarovanje za resnost ponudbe priložiti
bančno garancijo, po vzorcu iz razpisne
dokumentacije, v višini 3% od ocenjene
vrednosti z vključenim davkom na dodano
vrednost, to je 900.000 SIT. Rok veljavno-
sti bančne garancije je minimalno 90 dni
od dneva, ko poteče rok za oddajo ponud-
be. V primerih, ki so navedeni v vzorcu
bančne garancije, lahko naročnik vnovči
bančno garancijo, ne glede na to ali je
utrpel škodo ali ne.

b) bančna garancija za dobro izvedbo
posla

Bančno garancijo za dobro izvedbo po-
sla po vzorcu iz razpisne dokumentacije v
višini 3% pogodbene vrednosti z vključenim
davkom na dodano vrednost, mora izbrani
ponudnik predložiti ob podpisu pogodbe.
Veljavnost bančne garancije mora biti še en
dan po uspešni primopredaji predmeta po-
godbe. Pogodba se sklepa z odložnim po-
gojem, da postane veljavna šele s predloži-
tvijo bančne garancije za dobro izvedbo po-
sla. V razpisni dokumentaciji pa mora ponu-
dnik predložiti izjavo banke, da bo izdala to
bančno garancijo.

Naročnik bo vnovčil bančno garancijo
za dobro izvedbo posla, v primeru, da ob-
veznosti po pogodbi ne bodo pravočasno
in pravilno izvajane.

c) bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku

Izbrani ponudnik mora naročniku ob
uspešni primopredaji predmeta pogodbe iz-
ročiti bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, in sicer v višini 3% po-
godbene vrednosti z vključenim davkom na
dodano vrednost. Rok trajanja bančne ga-
rancije je en dan daljši kot garancijski ali
jamčevalni rok. Bančna garancija služi na-
ročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje
obveznosti do naročnika v času garancij-
skega roka. Kolikor se garancijski rok po-
daljša, se mora hkrati podaljšati za enak
čas tudi rok trajanja bančne garancije. V
razpisni dokumentaciji pa mora ponudnik
predložiti izjavo banke, da bo izdala to ban-
čno garancijo.

Vse stroške, ki se nanašajo na bančna
zavarovanja oziroma bančne garancije, kri-
je ponudnik.

Kolikor ponudnik, ne predloži vseh za-
htevanih finančnih zavarovanj, se ponudba
izloči iz nadaljne obravnave.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kupni-
na bo plačana v roku od 30 do 60 dni po
prejemu računov, izstavljenih ločeno glede
na lokacije sodišč in s strani odgovornih
oseb sodišč podpisanih in žigosanih primo-
predajnih zapisnikov oziroma dobavnic.

Predujmov ni.
12. Pravna oblika povezave skupine

ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v
skladu z razpisno dokumentacijo.

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

13.1. Registracija pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež

13.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

13.1.1.1. Izpisek iz sodnega registra po-
djetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.

13.1.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetnik posameznik)

13.1.2.1. Potrdilo o vpisu v vpisnik sa-
mostojnih podjetnikov posameznikov, izda-
no s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni
od datuma oddaje ponudbe.

13.2. Potrdilo sodišča, da proti ponu-
dniku ni uveden postopek prisilne poravna-
ve, stečajni ali likvidacijski postopek ali je
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

13.3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da v preteklih treh letih pred pri-
četkom naročila ponudnikovi vodstveni de-
lavci niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.

13.4. Izjava ponudnika, da mu ni bila v
zadnjih petih letih pred objavo naročila iz-
dana pravnomočna odločba za kaznivo de-
janje, ki je povezano z njegovim poslova-
njem ali izdana pravnomočna sodba ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila in potrdilo Ministrstva

za pravosodje, Oddelka za kazensko evi-
denco. Predložitev samo enega dokumenta
ne bo pomenilo izpolnitev pogoja.

10.5. Potrdilo pristojnega organa, da
ima ponudnik poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v
tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji ti-
stih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Re-
publiki Sloveniji.

13.6. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naroči-
la, v kolikor je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom.

13.7. Dokazila o finančni in poslovni spo-
sobnosti ponudnika

13.7.1 Za pravne osebe
13.7.1.1. Obrazec BON-1/P s podatki in

kazalniki za leto 2002, ki ne sme biti starej-
ši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.

13.7.1.2. Izjava ponudnika, da je v zad-
njih treh mesecih pred oddajo ponudbe po-
sloval uspešno.

13.7.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetnik posameznik)

13.7.2.1. Davčna napoved iz dejavnosti
za leto 2002, potrjeno s strani pristojne iz-
postave DURS vključno z bilanco uspeha
za leto 2002.

13.7.2.2. Potrdilo-a bank-e, pri kateri-h
ima odprt-e poslovni-e račun-e, da v zad-
njih 6 mesecih poslovanja ni imel blokiran-e
svoj-e račun-e.

13.7.2.3. Izjava ponudnika, da je v zad-
njih treh mesecih pred oddajo ponudbe po-
sloval uspešno.

13.8. Dokazila, da ponudnik razpolaga
z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi

13.8.1. Ponudnik mora imeti izpolnjene
pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z
referencami, in predložiti potrjene obraz-
ce-reference s strani naročnikov.

13.8.2. Seznam zaposlenih in drugih
strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izved-
bo pogodbe in odgovorni za nadzor kako-
vosti.

13.8.3. Opis ponudnikove tehnične
opremljenosti in naprav, ukrepov za zago-
tavljanje kakovosti (opis, predložijo se mo-
rebitni pridobljeni certifikati kakovosti po
ISO standardih ...) ter morebitnih študijskih
in raziskovalnih zmogljivosti.

13.9. Izjava ponudnika, da bo izdelavo,
dobavo in montažo lesenega pohištva izde-
lanega po meri zaključil najkasneje v roku
40 dni od dneva podpisa pogodbe.

13.10. Kolikor ponudnik sodeluje s po-
dizvajalci mora predložiti:

13.10.1. Izjavo podizvajalcev in koope-
rantov o poravnanih obveznosti

13.10.2. Podpisane pogodbe o sodelo-
vanju s kooperanti in podizvajalci

13.10.3. Izjavo ponudnika, da izpolnju-
jejo pogoje za udeležbo tudi njegovi podiz-
vajalci, ki jih navaja v ponudbi.

Ostale zahteve naročnika so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti minimalno 90 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudbe. Predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe:
18. 4. 2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb: pri iz-
boru najugodnejšega ponudnika bo strokov-
na komisija upoštevala, kot merilo za oceni-
tev ponudbe, ekonomsko najugodnejšo po-
nudbo.

Ekonomsko najugodnejša ponudba je
ponudba, ki ustreza naslednjima meriloma:

a) cena,
b) garancijski rok.
a) – cena 85%
Ceno bo strokovna komisija ocenjevala

tako, da bo najnižja ponudba ocenjena s
100 točkami, nato pa vsako višjo ceno od
najnižje po naslednji enačbi:

Tc=100-((Cv-Cmin)/Cmin)100
(Cv-višja cena, Cmin-najnižja cena)
V primeru, če bo ponudbena cena za

100% ali več višja od najnižje, bo ocenjena
z nič točkami.

b) – garancijski rok 15%
Strokovna komisija bo ocenila najdaljši

garancijski rok (kot najdaljšo garancijo pri
točkovanju bo upoštevala 48 mesečno ga-
rancijo) s 100 točkami, vsaka ponudba s
krajšim garancijskim rokom pa po naslednji
enačbi:

Tg=100-((Gn-Gk)/Gn)100
(Gn-najdaljša garancija, Gk-krajša garan-

cija)
Ponudnik lahko ponudi daljšo garancijo,

vendar se točkuje kot 48 mesečna.
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju

upoštevala navedeni točkovni sistem, s ko-
relacijskim faktorjem 0,85 za ceno in ko-
relacijskim faktorjem 0,15 za garancijski
rok.

Komisija bo za ocenjevanje upoštevala
le ponudbe, ki bodo predhodno izpolnjeva-
le vse razpisne pogoje.

Najcenejša ponudba ni nujno najugo-
dnejša. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki doseže najboljši rezultat glede na
vsa opisana vrednotenja.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 2. 2003.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 127/03 Ob-88897
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

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

skopi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

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

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

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

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
14, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje – tajniš-
tvo, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija je na voljo do 9. 4.
2003, faks 01/522-27-64.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila št. 01100-6030277894.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 4. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor, Klinični
center Ljubljana, Zaloška 14, 1525 Ljublja-
na, 2. nadstropje-tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 4. 2003, ob 11. uri v seminarju 1
– I.klet glavne stavbe Kliničnega centra
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, katera mora ve-
ljati do 14. 8. 2003.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 13. 8. 2003, predvi-
deni datum odločitve – april 2003.

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 462-02/17-2003 Ob-88904
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Carinska uprava Repu-
blike Slovenije.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-05.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila

– sklop 1: limuzina manjšega razreda
s 5 vrati 12 kom.,

– sklop 2: limuzina srednjega razre-
da s 5 vrati 2 kom.,

– sklop 3: vozilo za prevoz potnikov
in tovora 1 kom.,

– sklop 4: vozilo s 4 kolesnim pogo-
nom 6 kom.,

– sklop 5: kombi za prevoz potnikov z
8+1 sedeži 2 kom.,

– sklop 6: vozilo za prevoz potnikov
in tovora, prirejeno za prevoz psa 2 kom.

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

za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko ponudi vozila pod vse-
mi točkami ali le pod eno. Ponudnik mora
ponuditi celotno razpisano količino pod po-
samezno točko, sicer bo naročnik ponudbo
smatral kot nepravilno.

Delna ponudba mora izpolnjevati vse po-
goje, ki so določeni za celoten predmet
javnega naročila.

4. Kraj dobave: dobava oziroma dosta-
va vozil se bo vršila na carinske urade Ce-
lje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Se-
žana in Generalni carinski urad Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi
značilnostmi predmeta javnega naročila; v
nasprotnem primeru se bo štelo, da je po-
nudba neprimerna. Variantne ponudbe, ki
je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi
predmeta javnega naročila, naročnik ne bo
upošteval.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
rok začetka dobave je takoj po sklenitvi po-
godbe, predvidoma s 25. 4. 2003. Dobava
mora biti končana najkasneje do 31. 7.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije: vložišče, pritličje, Andrlič
Erika, Hrovat Stanka ali Kožar Karmen, tel.
01/478-38-00. Dodatne informacije: Boš-
tjan Smodek, tel. 01/478-38-38, faks
01/478-39-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 11.30 in od 12.30 do 14.30.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 4. 2003 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, po pošti ali osebno v
vložišču. Pri poštnih pošiljkah se bo kot čas
vložitve ponudbe upošteval čas prispetja po-
šiljke na naslov naročnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 4. 2003 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Ge-
neralni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 2. nadstropje, sejna soba.

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

a) V primeru, da ponudba ponudnika
presega 30 mio SIT, mora ponudnik pre-
dložiti kot instrument za finančno zavarova-
nje za resnost ponudbe garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene vre-
dnosti javnega naročila oziroma dela javne-
ga naročila, za katerega se prijavlja.

V primeru, da ponudba ponudnika ne
presega 30 mio SIT, ponudniku ni potrebno
predložiti garancije za resnost ponudbe. V
tem primeru mora kot instrument za finan-
čno zavarovanje za resnost ponudbe ob-
vezno predložiti lastno menico za resnost
ponudbe z menično izjavo v višini 10% od
ponudbene vrednosti javnega naročila ozi-
roma dela javnega naročila, za katerega se
prijavlja.
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b) Ponudnik mora k ponudbi priložiti tu-
di lastno potrjeno in podpisano izjavo, da
bo v primeru izbora na javnem razpisu na-
ročniku ob podpisu pogodbe oziroma naj-
kasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe
predložil:

– garancijo v višini 10% pogodbene vre-
dnosti, izplačljivo na prvi poziv, brez ugovo-
ra, za dobro izvedbo pogodbenih obvezno-
sti in odpravo napak v splošni garancijski
dobi, z veljavnostjo še 60 dni po izteku splo-
šne garancijske dobe predmetov javnega
naročila, če njegova ponudba presega 30
milijonov SIT, oziroma

– lastno menico, bianco, podpisano in s
pečatom, z menično izjavo, v višini 10% po-
godbene vrednosti za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti in odpravo napak v
splošni garancijski dobi, brez protesta, z
veljavnostjo še 60 dni po izteku splošne
garancijske dobe predmetov javnega naro-
čila, če njegova ponudba ne presega 30
milijonov SIT.

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:

Glede finančne sposobnosti mora ponu-
dnik izpolnjevati naslednje pogoje:

– ponudnik na dan pred sestavitvijo
obrazca BON 1/P ni imel dospelih nepo-
ravnanih obveznosti;

– ponudnik v preteklih šestih mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti;

– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, po-
dizvajalcev in kooperantov, zapadle do dne-
va oddaje ponudbe na podlagi razpisa jav-
nega naročila;

– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa.

Glede poslovne sposobnosti mora po-
nudnik izpolnjevati naslednje pogoje:

– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb,

– ponudnik mora navesti svoje podatke
v VI. poglavju razpisne dokumentacije v toč-
ki 3. dokazila ponudnika o razpolaganju z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, in si-
cer glede svoje kadrovske strukture, servi-
sne mreže ter načina upoštevanja in reševa-
nja reklamacij.

Pogoji, ki se nanašajo na vsebino po-
nudbe:

– ponudnik mora ponuditi vso razpisano
količino za posamezen sklop;

– ponujena vozila za posamezen sklop
morajo ustrezati najmanj zahtevam naročni-
ka, ki so navedene v V. poglavju za vsak
sklop posebej;

– splošna garancijska doba, ki začne te-
či z dnem prevzema vozila, mora biti naj-
manj 12 mesecev oziroma najmanj 100.000
prevoženih kilometrov;

– garancijska doba za protikorozijsko za-
ščito pločevine, ki začne teči z dnem pre-
vzema vozila, mora biti najmanj 6 let.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
3. 6. 2003, datum odločitve: predvidoma
15. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
Ponudbe se bodo točkovale za vsak po-

samezen sklop posebej.
Merila  za  izbor  najugodnejše  ponud-

be so:
1. ponudbena cena (do 150 točk)
Pri preračunu posamezne ponudbene ce-

ne v točke, se uporabi naslednji obrazec:
     minimalna cena x 150

Cena v točkah = --------------------------------------
      obravnavana oziroma

                                     ponujena cena
Pri določitvi minimalne ponudbene ce-

ne, se upoštevajo samo ponudbe, ki niso
bile izločene po pogojih, ki jih mora izpol-
njevati naročnik.

2. merila, ki se nanašajo na ponudnika
(do 60 točk)

a) reference ponudnika do 30 točk
– za vsak posel od 10,000.000 SIT do

20,000.000 SIT – 0,25 točke x št. naročil,
– za vsak posel od 20,000.001 SIT do

40,000.000 SIT – 0,50 točke x št. naročil,
– za vsak posel od 40,000.001 SIT do

60,000.000 SIT – 1 točko x št. naročil,
– za vsak posel od 60,000.001 SIT do

80,000.000 SIT – 2 točki x št. naročil,
– za vsak posel od 80,000.001 SIT in

več – 5 točk x št. naročil.
Ponudnik navede reference za vsak mo-

del, ki ga je ponudil za posamezen sklop,
posebej – tako se reference točkujejo za
vsak sklop posebej.

b) seznam pooblaščenih servisov za po-
nujeno znamko vozil v Sloveniji – do 24
točk

Ponudnik za prve tri navedene poobla-
ščene servise, ki so lokacijsko najbližje po-
samezni lokaciji carinskega urada oziroma
izpostave (ca. 20 km cestne razdalje), prej-
me po 0,8 točke.

c) če ima ponudnik pridobljen certifikat
za sistem kakovosti po priznanih mednaro-
dnih standardih (npr. ISO) za dejavnost, ki
je tudi predmet tega javnega razpisa – 6
točk

3. splošna garancijska doba (do 16 točk)
Če ponudnik ponudi daljši splošni ga-

rancijski rok od zahtevanega (brez omejitve
kilometrov!!!), se vrednoti po 8 točk za vsa-
ko leto daljši garancijski rok od zahtevane-
ga, vendar največ za 2 leti

4. dobavni rok (do 4 točke)
– za dobavni rok do 15 dni ponudnik

prejme 4 točke,
– za dobavni rok od 16 – 30 dni ponu-

dnik prejme 2 točki,
– za dobavni rok od 31 – 45 dni ponu-

dnik prejme 1 točko,
– za dobavni rok nad 45 dni ponudnik

prejme 0 točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje na-

ročnika in prejme največje skupno število
točk, je izbran kot najugodnejši ponudnik
za predmet javnega naročila, za katerega
se je prijavil.

V primeru, da več ponudnikov prejme
enako najvišje število točk, bo naročnik med
njima izbral ponudbo ponudnika, ki ima ni-
žjo ponudbeno ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 2. 2003.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike

Slovenije

Št. 90/1-03 Ob-88911
1. Naročnik: Kovod Postojna d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jeršice 3, 6230

Postojna, faks 05/726-22-11, tel.
05/726-45-51.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vodovo-
dni material.

(b) Če se predvideva oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov in za vse skupaj:

1. cevi v vrednosti 32,000.000 SIT,
2. fazoni v vrednosti 14,000.000 SIT,
3. armature v vrednosti 12,000.000 SIT,
4. spojni, priključni in tesnilni material v

vrednosti 14,000.000 SIT,
5. vodomeri v vrednosti 15,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: fco Jeršice 3, 6230 Po-

stojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: datum do-
bave: maj 2003, sukcesivna dobava glede
na potrebe naročnika, trajanje 1 leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Kovod Postoj-
na d.o.o, Jeršice 3, 6230 Postojna, Ljubo
Svet, tel. 05/726-45-51.

(b) Čas, v katerem se prevzame razpi-
sno dokumentacijo: do 21. 3. 2003, do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na blagajni Ko-
vod ali na TRR 10100-0029219402.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 3. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kovod Postojna d.o.o, Jeršice
3, 6230 Postojna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 3. 2003 ob 12. uri, Kovod d.o.o.,
Jeršice 3, Postojna.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
krajši plačilni rok 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47 člen): pogodba o
poslovnem sodelovanju z opredeljenim no-
silcem posla.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
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15. 5. 2003, predvideni datum odločitve:
28. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena: 0 do 80 točk, finančna uspo-
sobljenost: 5 točk, rok plačila: 0 do 10 točk,
rok dobave: 0 do 5 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: se dobijo na Kovod Postojna d.o.o,
Jeršice 3, 6230 Postojna, Ljubo Svet, tel.
05/726-45-51.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 2. 2003.

Kovod Postojna d.o.o.

Št. 489/1 Ob-88922
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: komunala@komu-
nala-kranj.si

3. (a) Vrsta in količina blaga: vozilo za
pobiranje in odvoz komunalnih odpad-
kov. Vse tehnične zahteve so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudba
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: vozilo je dobavljivo kot celota.

4. Kraj dobave: fco Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave:
120 dni od sklenitve pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj; kontaktna oseba Viljem
Frelih, tel. 04/28-11-300, 041/343-136.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na transakcijski
račun št. 07000-0000464429 pri Gorenj-
ski banki d.d. Kranj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 25. 3. 2003 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je treba predložiti po-
nudbo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 3. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
na naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija v višini 10% ocenjene vrednosti –
bančna garancija ali menica z menično izja-
vo in pooblastilom za izpolnitev.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni po prevzemu vozila,
cena mora biti fiksna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih – 47. člen): če
ponudbo predloži skupina ponudnikov,
mora predložiti tudi medsebojno pogod-
bo, v kateri so opredeljene pravice in ob-
veznosti ponudnikov, predvsem pa odgo-
vornost posameznega ponudnika za izved-
bo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 30 dni od dneva odpiranja po-
nudb; naročnik bo odločitve sprejel najka-
sneje do 11. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– tehnične zahteve,
– cena,
– garancija,
– plačilni pogoji,
– rok dobave.
Merila so podrobnejše opisana in vre-

dnotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 20. 2. 2003.
Komunala Kranj, javno podjetje,

d.o.o.

Št. 57/2-5/2003 Ob-88932
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški material.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko odda ponudbo za en
sklop, več sklopov ali za celoten predmet
naročila. Sklopi predmeta javnega naročila
so navedeni v razpisni dokumentaciji po na-
slednjih sklopih: sklop 1: pisarniški materi-
al; sklop 2: računalniški potrošni material;
sklop 3: obrazci.

4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

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

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave junij 2003, razen za
2. sklop, ko je datum začetka dobave av-
gust 2003; trajanje dobave dve leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ortoped-
ska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
dalje vsak delovni dan med 9. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030277312 odprt pri Ban-
ki Slovenije, z navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 3. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, uprav-
na stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 3. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
nad lekarno Ortopedska bolnišnice Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 5% po-
nudbene vrednosti, garancija za dobro iz-
vedbo posla v višini 10% pogodbene vre-
dnosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 5. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 10. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 2. 2003.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 33 Ob-88943
1. Naročnik: Osnovna šola n.h. Maksa

Pečarja.
2. Naslov naročnika: Črnuška cesta 9,

1230 Ljubljana-Črnuče, tel. 589-63-12,
faks 589-63-17.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pre-
hrambeno blago razvrščeno v naslednje
sklope:

1. mleko in mlečni izdelki: 16478 l in
665 kg,

2. meso in mesni izdelki: 3515 kg,
3. perutninsko meso, izdelki iz perutnin-

skega mesa in jajca: 6200 kg,
4. ribe in konzervirane ribe: 1175 kg,
5. zelenjava in suhe stročnice: 12615 kg,
6. sveže in suho sadje: 12650 kg,
7. zamzrnjena zelenjava in zamrznjeno

sadje: 1485 kg,
8. konzervirana zelenjava in konzervira-

no sadje: 1800 kg,
9. sadni sokovi in sirupi: 5650 l,
10. žita in mlevski izdelki: 1970 kg,
11. testenine: 1350 kg,
12. zamrznjeni izdelki iz testa: 2800 kg,
13. kruh in pečeno pekovsko pecivo:

20604 kg,
14. slaščičarski izdelki in keksi: 1380 kg,
15. kakavovi izdelki, pudingi, čaji in za-

čimbe: 1278 kg in 100 l,
16. splošno prehrambeno blago: 1680 kg

in 1065 l.
Količine posameznih vrst prehrambene-

ga blaga so opredeljene v specifikaciji, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Naroč-
nik si pridržuje pravico do sprememb količi-
ne nabav posameznih vrst prehrambenega
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blaga, glede na spremembe obsega dela in
dejanske potrebe.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno narocilo ali samo na del razpi-
sanega javnega naročila (sklop živil). Po-
nudbe za posamezne sklope morajo zaje-
mati vse vrste blaga v posameznem sklopu.

4. Kraj dobave: OŠ n.h. Maksa Pečar-
ja, Črnuška 9, Ljubljana in OŠ n.h. Maksa
Pečarja, Dunajska 390, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava blaga z začetkom 1. 9. 2003, za-
ključek 31. 8. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo po poš-
ti, po predhodnem plačilu in obvestilu na-
ročnika ali po predhodni najavi osebno, na
naslovu naročnika, pri vodji prehrane Petri
Simčič.

Dodatne informacije o javnem naročilu
lahko ponudniki dobijo telefonsko vsak de-
lovni dan od ponedeljka do petka med 7.30
in 8.30, do pet dni pred iztekom roka za
oddajo ponudb. Kontaktni osebi sta: Petra
Simčič, tel. 01/589-63-26 in Milan Bosnić,
tel. 01/544-50-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati telefonsko
ali osebno na naslovu naročnika, po pred-
hodni najavi, vsak delovni dan od ponede-
ljka do petka med 7.30 in 8. uro ter med
10.10 in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT, davek je vštet v ceno.
Potrdilo o vplačilu na račun naročnika
01261-6030662273, sklic na št. 00
460000-2003, predložiti ob prevzemu raz-
pisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene oziroma pri-
spele po pošti najkasneje do 10. 4. 2003
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika: prevzemnik ponudb:
Petra Simčič, vodja prehrane, vsak delovni
dan od ponedeljka do petka med 7.30 in 8.
uro ter med 10.10 in 11. uro.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 4.
2003, ob 9. uri na naslovu naročnika
Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja (preda-
valnica), Črnuška cesta 9, Ljubljana-Čr-
nuče.

10. Navedba financnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki, ki predložijo ponudbe, katerih vre-
dnost je višja od zneska, ki je določen v
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
morajo ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv
v višini 10% ponudbene vrednosti. Bančno
garancijo je potrebno predložiti le v prime-
ru, da je ponudbena vrednost v kumulativi

višja od 30 mio SIT. Bančna garancija mora
biti veljavna do 25. 5. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z zakonom o
javnih zavodih.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je se-
stavni del razpisne dokumentacije.

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

– da je finančno in poslovno sposoben,
– da predloži pravilno ponudbo najmanj

za en sklop prehrambenega blaga,
– da ponudba zajema vse artikle v posa-

meznem sklopu,
– da ponudnik izpolnjuje vse z zakonom

predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti,
– da je ponudbena cena fiksna najmanj

šest mesecev od datuma sklenitve po-
godbe,

– da je plačilni rok najmanj 30 dni od
dneva izstavitve računa,

– da izstavlja zbirne račune vsakih 15
dni,

– da predloži vsaj tri referenčne izjave,
– da je pod stalnim nadzorstvom pristoj-

nih inšpekcijskih služb,
– da predloži odločbo o registraciji pri

VURS (proizvajalci živil živalskega porekla),
– da je predmet ponudbe zdravstveno

neoporečno prehrambeno blago,
– da predloži vsa druga dokazila, ki so

zahtevana v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora skupaj
s ponudbeno dokumentacijo veljati šest me-
secev od dneva odpiranja ponudb. Naroč-
nik bo sprejel odločitev o izbiri najkasneje
do 25. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob za-
htevani kakovosti: najnižja ponudbena ce-
na, fiksnost cen in plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudbe morajo biti predložene v
zapečatenih ovojnicah, morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba –
javni razpis za sukcesivno dobavo prehram-
benega blaga“ in številko objave v Uradnem
listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 2. 2003.

Osnovna šola narodnega heroja
Maksa Pečarja

Št. 133/03 Ob-89082
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

sterilizacijskega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

paj: ponudbe se lahko oddajajo za celoto
ali po sklopih. Sklopi so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška 7, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
c. 14, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje/soba,
tajništvo, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro. Razpisna dokumentacija je na voljo od
3. 3. 2003 do 16. 4. 2003.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na PRZR
pri Upravi za javna plačila številka:
01100-6030277894.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 4. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška c. 14, 1000 Ljub-
ljana/2. nadstropje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 4. 2003 ob 12. uri; glavna stav-
ba Kliničnega centra, Zaloška 7/predaval-
nica IV.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% končne ponudbene vrednosti vključno
z DDV. Bančna garancija za resnost ponud-
be mora veljati do roka veljavnosti ponudbe
in en dan.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb. Pred-
videni datum odločitve v mesecu maju
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejša končna ponudbena vrednost za
sklop 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zainteresirani ponudniki imajo pred
odločitvijo o odkupu pravico do vpogleda v
razpisno dokumentacijo, in sicer v v prosto-
rih navedenih v 7. točki te objave.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

Klinični center Ljubljana
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Št. 132/03 Ob-89084
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

urinskih in drenažnih vrečk.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudbe se lahko oddajajo za celoto
ali po sklopih. Sklopi so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška 7, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
c. 14, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje/soba,
tajništvo, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro. Razpisna dokumentacija je na voljo od
3. 3. 2003 do 15. 4. 2003.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na PRZR
pri Upravi za javna plačila številka:
01100-6030277894.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 4. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška c. 14, 1000 Ljub-
ljana/2. nadstropje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 4. 2003 ob 12. uri; glavna stav-
ba Kliničnega centra, Zaloška 7/predaval-
nica IV.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% končne ponudbene vrednosti vključno
z DDV. Bančna garancija za resnost ponud-
be mora veljati do roka veljavnosti ponudbe
in en dan.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb. Pred-
videni datum odločitve v mesecu maju
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejša končna ponudbena vrednost za
sklop 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zainteresirani ponudniki imajo pred
odločitvijo o odkupu pravico do vpogleda v
razpisno dokumentacijo, in sicer v v prosto-
rih navedenih v 7. točki te objave.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 131/03 Ob-89088
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup:
– operacijskih plaščev za enkratno

uporabo: skupina A,
– materialov za prekrivanje operacij-

skega polja in dodatkov za enkratno
uporabo: skupina B,

– nesaterilnih kompres za enkratno
uporabo: skupina C.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko odda ponudbo za celo-
ten predmet naročila ali po posameznih
sklopih, ki so opredeljeni v razpisni in po-
nudbeni dokumentaciji. Sklopi predmetne-
ga javnega naročila so naslednji:

Skupina A
Sklop 1A: Operacijski plašči
op plašč standard L – 5000 kosov,
op plašč standard XL – 5000 kosov,
Skupina B
Sklop 1B: Operacijske rjuhe in operacij-

ske komprese
op rjuha M 183x183 lepilna – 1100

kosov,
op rjuha L 250x150 lepilna – 500 kosov,
op kompresa 100x75 lepilna – 4000

kosov,
op kompresa 75x75 / 6x8 lepilna –

1100 kosov,
op kompresa vpojna 70x50 lepilna –

550 kosov,
Sklop 2B: Operacijske kardiovaskular-

ne rjuhe
op rjuha za EKC operacije – 500 kosov,
op rjuha z dvojnim U 228x200 / 15x60

– 250 kosov,
Sklop 3B: Operacijski set za operacijo

pace maker – 450 kosov,
op rjuha 200x150 za instrumentarsko

mizo
op rjuha 288x270 z incizijsko folijo 15x20

in zelo vpojno oblogo
Sklop 4B: Operacijske rjuhe oftalmolo-

ške
op rjuha oftalmološka za katarakto –

2200 kosov,
Sklop 5B: Operacijske rjuhe oftalmolo-

ške
op rjuha oftalmološka za vitrektomijo in

okuloplastiko – 1000 kosov,
Sklop 6B: Operacijska zaščita za ka-

mero
op zaščita za kamero – 3200 kosov.
Sklop 7B: Operacijska zaščita za RTG

aparat Siemens
op zaščita dvodelna za RTG Siemens –

140 kosov.
Sklop 8B: Operacijska zaščita za RTG

aparat Siemens

op zaščita enodelna za RTG Siemens –
70 kosov.

Sklop 9B: Operacijska zaščita za RTG
aparat

op zaščita za RTG vreča 75X75 na za-
teg – 1450 kosov,

op zaščita za RTG vreča okrogle oblike
150 – 750 kosov.

Sklop 10B: Operacijska zaščita za RTG
aparat C lok

op zaščita za RTG C lok mini – 900
kosov.

Skupina C
Sklop 1C: Operacijske nesterilne kom-

prese
op kompresa nesterilna 45x45 – 49500

kosov,
op kompresa nesterilna 90x90 – 22740

kosov,
op kompresa nesterilna 90x180 –

117150 kosov.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-

na, Zaloška cesta 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave predvidoma konec meseca julija
2003, trajanje dobave 1 leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, II. nadstropje/taj-
ništvo Komercialnega sektorja, vsak delov-
ni dan med 9. in 12. uro. Razpisna in po-
nudbena dokumentacija je na voljo do 7. 4.
2003 do 10. ure. Vse informacije potekajo
v pisni obliki.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
enotnega zakladniškega računa (EZR) pri
Upravi RS za javna plačila (UJP) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00
45-08-7599.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno do
7. 4. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, II. nadstropje / tajništvo Komer-
cialnega sektorja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 4. 2003 ob 13. uri v predavalnici
številka 3, pritličje glavne stavbe Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljublja-
na.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% končne ponudbene vrednosti. Bančna
garancija mora veljati do 5. 8. 2003.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41 in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni in ponudbeni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. 8. 2003; predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe za-
četek meseca junija 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena 100%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima
možnost vpogleda v razpisno in ponudbeno
dokumentacijo, nato pa se odloči za dvig in
odkup le-te.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 136/03 Ob-89106
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, faks št. 01/522-27-64.
(a) Vrsta in količina blaga: nakup ple-

vrevakov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba se lahko odda kot celota ali
po sklopih. Sklopa po katerih se lahko od-
da ponudba sta;

1. sklop; navadni plevrevaki,
2. sklop; pneumonektomijski plevre-

vaki.
Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,

Zaloška cesta 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek dobave junij 2003, sukcesivne do-
bave za čas 12. mesecev od dneva veljav-
nosti pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komercial-
ni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zalo-
ška cesta 14, 1000 Ljubljana/2. nadstro-
pje - tajništvo, vsak delovni dan med 9. in
12. uro. Razpisna dokumentacija je na vo-
ljo do 3. 4. 2003. Ponudnik lahko zahteva
dodatne informacije pisno na faks;
01/522-27-64.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UPJ) številka 01100-6030277894
sklic na številko 00 45-08-7599.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Komercialnega sek-
torja Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1000 Ljubljna/2. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. april 2003 ob 12. uri v predavalni-

ci 4 v 1. nadstropju glavne stavbe Klinične-
ga centra, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija mora veljati do 5. avgusta
2003.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 4. 8. 2003; predvideni datum odločitve
mesec maj 2003.

Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena 100%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki imajo pred nakupom raz-
pisne dokumentacije pravico do vpogleda
v predmetno razpisno dokumentacijo v ča-
su in prostoru kot je naveden v 7. točki te
objave.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

Klinični center Ljubljana

Ob-89107
1. Naročnik: Agencija za zavarovalni

nadzor.
2. Naslov naročnika: Trg republike 3,

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

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

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

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

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno nakazati 5.000 SIT na žiro ra-
čun št. 50100-637-000-0813302, s pripi-
som “Za razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 3. 2003 do
10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 3. 2003 ob 10. uri na naslovu
naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% od vrednosti po-
nudbe, veljavna do 29. 4. 2003

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 29. 4. 2003.

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

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

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

13%;
– poslovna zanesljivost dobavitelja

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

ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročila od razpisanega, odvisno od razpolo-
žljivih finančnih sredstev ali dejanskih po-
treb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
polnimi ponudbami izbora ne opravi.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 2. 2003.

Agencija za zavarovalni nadzor

Št. 007/2003 Ob-89111
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 111 ko-

sov studijski mikrofoni, 41 kosov studij-
ski modularni mikrofoni, 31 kosov vo-
kalni mikrofoni.

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

– sklop A - studijski mokrofoni,
– sklop B - studijski modularni mikro-

foni,
– sklop C - vokalni mikrofoni.
Sprejemljive so ponudbe za posamezne

sklope ali za vse sklope skupaj.
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4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: po razpisni
dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: RTV Slove-
nija, Kolodvorska 2, pri Brigiti Majdič, tel.
01/475-21-91, faks 01/475-21-86, ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
Javno naročilo RTV 007/2003.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 3. 3. 2003
do dneva predložitve ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija v pisni obliki bo na na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Razpisna dokumentacija je brez-
plačno na voljo tudi na spletnem naslovu.
Način plačila je negotovinski, na podračun
EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št.
podračuna: 01100-6030355106, sklic na
št. 00-51-634-566, z oznako predmeta
plačila (št. razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 4. 2003 do 10.
ure v vložišče RTV Slovenija.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z na-
pisom “Ne odpiraj – za razpis – ponudba za
razpis št. RTV/007/2003-E-ODP/B - “Mi-
krofoni s priborom“. Na kuverti mora biti
napisan polni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 4. 2003 ob 11. uri v veliki sejni
sobi JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer v višini 350.000
SIT za posamezni sklop.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena 80%, dobavni rok 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 3. 2003.

JZ RTV Slovenija

Št. 404-08-47/2003-2 Ob-89125
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izolirni

dihalni aparati – 147 kosov.
Orientacijska vrednost javnega naročila:

40,000.000 SIT.
Tehnični podatki in zahteve
Skladno s tipizacijo izolirnih dihalnih apa-

ratov pri Gasilski zvezi Slovenije
Področje in namen uporabe: izolirni di-

halni aparat je namenjen za zaščito dihalnih
organov, oči in obraza gasilca.

Tehnične zahteve:
1. Tlačna posoda za zrak:
– Kompozitna tlačna posoda za zrak.
– Volumen = 6,8 l
– Tlak = 300 barov
– Maksimalna teža prazne jeklenke:

6 kg
2. Izolirni dihalni aparat:
– Nosilno ogrodje izolirnega dihalnega

aparata z naramnicami in trebušnim pasom,
možnost pritrditve dveh tlačnih posod (širi-
na bočno trebušnega pritrdilnega pasu na
hrbtu je minimalno 100 mm)

– Manometer (viden v temi, zaščiten
pred udarci)

– Opozorilna naprava mora biti dobro sli-
šna (čim bližje ušesu)

– Reducirni ventil (na visoko tlačnem
delu ventila mora imeti vgrajen varnostni
ventil)

3. Maska:
Nadtlačna panoramska zaščitna maska

mora imeti:
– vidni kot maske v pravokotni legi gle-

de na steno mora biti minimalno 30° zgoraj
in minimalno 75° spodaj,

– priklop in izklop na pljučni avtomat mo-
ra biti “hitri”.

4. Pljučni avtomat
– Nadlačni sistem vhoda v dihalne or-

gane
– gibljivost dovodne cevi za zrak mora

biti 360°
– imeti mora možnost povečanja dozira-

nja zraka
5. Dodatna oprema
– Možnost hitrega priključka za reševal-

no masko
– Reševalna maska z minimalno

2000 mm cevi in pljučnim regulatorjem –
podtlačni sistem

Varnostne zahteve:
– Vgrajen varnostni ventil za visokotlačni

del IDA
– Posebno varovanje delovanja za sig-

nalno napravo
– Posebno varovanje delovanja za ma-

nometer
– Ločen dovod na manometer in signal-

no napravo
Ostale zahteve:
1. Proizvajalec/ponudnik
– ISO standard o kvaliteti proizvajalca

IDA
– Status zastopnika IDA v RS (priložiti

dokument, iz katerega bo razviden pogod-

beni odnos zastopnika za prodajo ponuje-
nih IDA)

2. Certifikati o IDA
– Standard CE 0158 (priložiti poročilo

proizvajalca o končnem testiranju blaga)
– Evropska norma 137 (priložiti poročilo

proizvajalca o končnem testiranju blaga)
3. Tehnična dokumentacija
– Navodilo za uporabo v slovenskem je-

ziku (priložiti navodila za uporabo in vzdrže-
vanje, popravila in remont, katalog rezer-
vnih delov, vse v slovenskem jeziku)

– Priložiti natančno tehnično dokumen-
tacijo proizvajalca za ponujeno blago

– Dobavljeno blago ne sme biti starejše
od šestih mesecev od datuma izdelave
blaga

4. Dobavni rok/garancijski rok/
pogarancijski rok/servis
– Dobavni rok: do 60 dni od dneva pod-

pisa pogodbe s strani obeh pogodbenih
strank

– Garancijski rok: minimalno 24 mese-
cev od dneva kakovostnega prevzema
blaga

– Pogarancijski rok: skladno z veljavno
zakonodajo

– Servis: z odzivnim časom za prevzem
blaga največ 6 ur od telefonskega poziva in
s prevzemom in vračilom blaga pri upora-
bniku

5. Usposabljanje
– Dobavitelj mora zagotavljati izobraže-

vanje inštruktorjev in funkcionalno usposab-
ljanje uporabnikov

6. Vzorec
– Vsak ponudnik mora k svoji ponudbi

predložiti svoj vzorec za predmet javnega
razpisa

– Izbranemu ponudniku bo vzorec vrnjen
po kakovostnem prevzemu blaga, ostali po-
nudniki pa vzorce prevzamejo v 15 dneh od
dneva pravnomočnosti obvestila o oddaji
javnega naročila.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik mora oddati ponudbo za ce-
loten predmet javnega naročila.

4. Kraj dobave: skladišče URSZR, Ob-
vozna pot b.š., Ljubljana – Šentvid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 60 dni od
podpisa pogodbe s strani obeh pogodbe-
nih strank.

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

Zahteva za razpisno dokumentacijo:
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, faks
01/431-90-35; Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, faks 01/431-90-35.

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

Ob prevzemu mora zainteresirani ponu-
dnik naročniku navesti številko telefona,
faksa in ime kontaktne osebe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
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pisa MORS 44/2003-ODP) na račun
011006370191114. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti
(faks 01/431-90-35). Pred tem je potre-
bno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vse-
bovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno števil-
ko, številko javnega razpisa, sklic na števil-
ko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 24. 3. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik je sprejemna pisarna – vlo-
žišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj, Ponud-
ba MORS 44/2003-ODP – izolirni dihalni
aparati“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 3. 2003 ob 13. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

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

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

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

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: posebni pogoji:

1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospe-
lih neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega transakcijskega računa v
preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sesta-
vitve obrazca o plačilni sposobnosti;

2. da bo podpisal in žigosal izjavo po-
nudnika o poravnavi obveznosti;

3. da bo podpisal in žigosal izjavo o po-
trditvi veljavnosti ponudbe in roka plačila;

4. da bo podpisal in žigosal izjavo o
ustreznosti ponujenega blaga skladno s te-
hničnimi in ostalimi zahtevami naročnika;

5. da bo izpolnil, podpisal in žigosal po-
nudbo-cene;

6. da bo dobavil ponujen predmet jav-
nega naročila najkasneje v 60 dneh od dne-
va podpisa pogodbe s strani obeh pogod-
benih strank, da bo za ponujen predmet
javnega naročila nudil minimalno 24-meseč-
ni garancijski rok, da bo zagotovil servis in
dobavo rezervnih delov za ponujen pred-
met javnega naročila skladno z veljavno za-
konodajo, da bo nudil servis za ponujen
predmet javnega naročila z odzivnim časom
za prevzem blaga največ 6 ur od telefon-
skega poziva in s prevzemom in vračilom
blaga pri uporabniku;

7. da bo izpolnil, podpisal in žigosal ta-
belo s podatki o izpolnjevanju tehničnih in
ostalih zahtev naročnika ter priložil vsa za-
htevana potrdila;

8. da bo izpolnil in potrdil vzorec po-
godbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do končne izvedbe posla, odločitev o
sprejemu ponudbe predvidoma do konca
aprila 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo po končanem odpiranju ponudb iz-
bral najugodnejšega ponudnika ob izpolnje-
vanju splošnih in posebnih pogojev ponud-
nika in na podlagi najnižje vrednosti ponud-
be. V primeru, da več ponudnikov ponudi
enako vrednost ponudbe, se izbere ponu-
dnik, ki nudi krajši dobavni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sonja Jekovec, kontaktna oseba –
vodja izvedbe javnega naročila, tel.
01/471-23-57.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-50/2003-2 Ob-89126
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilska

vozila:
A) večje gasilsko vozilo GV-2 – 1 vozilo,
B) gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25

– 1 vozilo.
Tehnični podatki in zahteve
A) Večje gasilsko vozilo GV-2
1. Vozilo
1.1 Dimenzije
– posadka:1+8
– dolžina: maks. 8600 mm
– širina: maks. 2500 mm
– višina: merjeno pri praznem vozilu s pri-

padajočo opremo na strehi: maks. 3100 mm
– minimalni premer kroga obračanja:

maks. 18,6 m
– dejanska skupna bruto teža vozila (po-

sadka, oprema, gasilna sredstva...): maks. 9 t
– barva vozila v skladu z DIN 14500 in

tipizacijo Gasilske zveze Slovenije
1.2. Luči, opozorilni signali
1.2.1. Osnovna razsvetljava (vse luči na

vozilu morajo biti skladne s cestno promet-
nimi predpisi in zaščitene proti udarcem –
mreža)

– klasični žarometi
– žarometi za meglo
– označevalne luči
1.2.2. Izboljšana osnovna razsvetljava

(ne sme odstopati od zahtev cestno pro-
metnih predpisov)

– točkasti žaromet spredaj (DIN 14644)
– 1 kos

– točkasti žaromet zadaj (DIN 14644) –
1 kos

1.2.3. Svetlobni in zvočni opozorilni sig-
nali (vsi skladni s cestno prometnimi pred-
pisi, zaščita z mrežo)

– na strehi kabine modre luči (možnost
izklopa zadnje) (DIN 14621)

– na sprednjem delu vozila vgrajene mo-
dre bliskavice (DIN 14620)

– opozorilne intervalne sirene (namešče-
ne na strehi ali na primernem drugem me-
stu) (DIN 14610)

1.3. Posebne zahteve
– višina težišča pri dejanski skupni bruto

teži vozila (v mm)
– avtomatsko nastavljive verige pod zad-

njimi kolesi
2. Podvozje
2.1. Splošno
– vrsta podvozja: gasilska
– tip podvozja
2.2. Pogon
– vrsta pogona (2x4)
– šest stopenjski ročni sinhronski me-

njalnik
– možnost blokade diferenciala
2.3. Vzmetenje
– ojačano vzmetenje
– stabilizatorji za ekstremne razmere

vožnje na obeh oseh
2.4. Krmiljenje
– servo volan
2.5. Kolesa
– kovinska platišča na vseh kolesih
– zaščita pritrdilnih matic na prvih ko-

lesih
2.6. Zavore
– ABS sistem zaviranja
– ojačane (8 bar)
– ojačana motorna zavora
– delovanje ročne zavore na vsa kolesa
2.7. Motor
– ustrezanje motorja EURO 3 predpisom
– prostornina motorja (v ccm)
– moč motorja (v kW)
– moč motorja na tono dejanske skupne

bruto teže vozila (posadka, oprema, gasilna
sredstva...): min 13 kW/t

2.8. Kabina
– zaščita proti drsenju (tla)
– ročaji za oprijem med vožnjo, vstopa-

nje in izstopanje iz vozila
– omogočeno lahko čiščenje in vzdrže-

vanje
– mikrofilter za zrak z možnostjo nastavi-

tve kroženja zraka samo znotraj
– električno krmiljena ogledala
– dodatna ogledala na desni strani za

sprednje in zadnje spodnje dele vozila (ram-
pno ogledalo)

– senčnik pritrjen nad vetrobransko ste-
klo

– integrirani nosilci dihalnih aparatov v
kabini vozila za 4 posadko

– svetlobni signal ob odprtih vratih ali
roletah nadgradnje

2.9. Priključki
2.9.1. naprava za vleko
– dvojna pritrdilna mesta za vleko vozila

(spredaj in zadaj prirejeno dejanski skupni
bruto teži vozila)

– električni pogon
– vlečna sila: min 30 kN
– vlečno vitlo pritrjeno zadaj
– premer pletenice: 10 mm
– dolžina pletenice: min 60 m
– izhod pletenice spredaj
– možnost krmiljenja iz vozila in ob vo-

zilu
2.9.2. krogelni vlečni priklop
– priklopna instalacija: 12 in 24 V
3. Nadgradnja
3.1. Izvedba:
– samonosna aluminjasta konstrukcija
– pohodna streha nadgradnje
– dostop na streho vozila z lestvijo na

zadnjem desnem delu vozila
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– izvedeno odtekanje vode s strehe vo-
zila, spredaj ali zadaj, nemoteče za uporab-
nike

– zapiranje stranskih boksov za opremo
izvedeno z dvojnimi enakimi roletami, vzpo-
redno na obeh straneh vozila (možnost za-
klepanja)

– zapiranje zadnjega boksa z roletami
– ergonomsko dosegljiva namestitev

opreme, razporejena v vrtljive ali izvlečne
stene (predale), morebitni zgornji predal se
mora izvleči in ponižati

3.2. Osvetlitev:
– neonske luči z zaščito pred udarci in

vodo
– osvetlitev zunanjosti nadgradnje
– osvetlitev notranjosti nadgradnje
– osvetlitev pohodne strehe
4. Gasilske naprave in oprema
4.1 Gasilsko tehnične naprave
4.1.1. Motorna črpalka 8/8
– pogon na neosvinčeno gorivo
– katalizator izpušnih plinov
– ročni in električni pogon črpalke
– moč motorja črpalke: min 35 kW
– samodejna odsesovalna naprava
– 2 cilinderski motor
– maks. teža 200 kg pri kompletni čr-

palki s tekočinami
– zračno hlajen motor
– maks. dimenzija (1100x1100x1100 mm)
– možnost pritrditve prevoznih koles
– možnost ročnega izklopa vakumske

naprave
– min. pretok 800 l/minuto pri 8 Barih
– ročka za gorivo 20 l
– pretakalna cev
– dva snemljiva kolesa za prevoz čr-

palke
– cev za izpuh
4.1.2. Odklop od akumulatorja
– pri mali napetosti (12/24 V) mora imeti

dograjeno hitro odklopno stikalo za elek-
trični odklop celotnega vozila od akumula-
torja (odklopno stikalo ne sme odklopiti
opreme kot je polnilec svetilke in ročne ra-
dijske postaje)

4.2 Gasilsko tehnična oprema
4.2.1. Osebna oprema
– izolacijski dihalni aparat kompleten

(kompozitna tlačna posoda z najmanj
4000 l zraka, razcepni srednje tlačni vod z
dvema E spojkama za priklop, sistem hi-
trega polnjenja, dvojno varnostno delova-
nje, negorljiva vrečka za tlačne posode,
maska) po tipizaciji GZS + dodatne zahte-
ve – 4 kpl

– nadzorna plošča za spremljanje upo-
rabnikov IDA – 1 kos

– reševalna maska, priključna cev min
2 m – 2 kos

– zaščitna obleka za približevanje ognju
– 2 kos

– hlačni ščitnik za noge pred urezi –
2 kos

– usnjene rokavice s toplotno zaščito –
8 par

– gumirane rokavice – 8 par
– osebna naprava za oddajanje zvočne-

ga signala v stiski – 8 kos
– označevalni telovnik (DIN 30711) –

9 kos
4.2.2. Gasilna sredstva
– gasilnik na prah S 6 – 2 kos

– gasilnik na CO2, 5 kg (aluminijasta iz-
vedba) (DIN 14406) – 1 kos

– posode za penilo 20 l (polna) – 5 kos
– požarna metla – 2 kos
4.2.3. Cevi in armature
– cev tlačna s spojkami; D 10m (DIN

14811) – 1 kos
– cev tlačna s spojkami; B 20m (10 sa-

mostojnih, 5 navitih na navijakih) (DIN
14811) – 10 + 5 kos

– cev tlačna s spojkami; B 5m (DIN
14811) – 1 kos

– cev tlačna s spojkami; C 15m (DIN
14811) – 15 kos

– cev za penilo D 1500 mm (DIN 14819)
– 1 kos

– cevni mostiček gumasti – 2 par
– cevni pritrdilci (DIN 14828) – 4 kos
– hidrantni nastavek 2B (DIN 14375) –

1 kos
– ključ za nadzemne hidrante (DIN

3223) – 1 kos
– ključ za talne hidrante (DIN 3223) –

1 kos
– ključ za spajanje cevi ABC (DIN

14822) – 3 kos
– kljuka za odpiranje jaškov – 1 kpl
– kombiniran ročnik za težko in srednje

težko peno 200 l/min – 1 kos
– mešalec za peno 200 l (DIN 14384) –

1 kos
– omejevalec tlaka (DIN 14380) – 1 kos
– oporno koleno B (DIN 14368) – 1 kos
– oporno koleno C (DIN 14368) – 1 kos
– prehodna spojka A/B (DIN 14343) –

1 kos
– prehodna spojka C/D (DIN 14341) –

1 kos
– prehodna spojka B/C (DIN 14342) –

2 kos
– ročnik za srednje težko peno

200 l/min (DIN 14366) – 1 kos
– ročnik za težko in srednje težko peno

200 l/min – 1 kos
– ročnik za težko peno 200 l/min (DIN

14366) – 1 kos
– ročnik za vodno zaveso C – 1 kos
– ročnik za vodo s pipo B (turbo matic)

(DIN 14365) – 1 kos
– ročnik za vodo s pipo C (turbo matic)

(DIN 14365) – 3 kos
– ročnik za vodo s pipo D (DIN 14365)

– 1 kos
– sesalna cev A – 6 kos
– sesalna košara A – 1 kos
– mreža za sesalno košaro A – 1 kos
– signalna vrvica vsaj 20m – 2 kos
– trojak B-CBC + B/C (DIN 14345) –

1 kos
– ventilna vrvica – 1 kos
– vezalna vrvica – 1 kos
– zasun za vodo B – 1 kos
– zasun za vodo C (DIN 14355) – 1 kos
– zbiralec BB-A (DIN 14355) – 1 kos
– cevni navijak – 1 kos
– zbiralec CC-B (DIN 14355) – 1 kos
4.2.4. Reševalni pripomočki
– lestev stikalna (4 delna) (DIN 14711) –

1 kos
– tridelna raztezalna lestev (DIN 14713)

– 1 kos
– vrv reševalna 25 m (DIN 7471) – 5 kos
– drog lestev lesena (DIN 14713) – 1 kos
4.2.5. Oprema za prvo pomoč
– raspirator za zrak – 50 kos

– kovček prve medicinske pomoči (ope-
kline) (DIN 13169) – 1 kos

– kovček prve medicinske pomoči (rea-
nimacija, intubacija) (DIN 14143) – 1 kos

– kovček prve medicinske pomoči (zlo-
mi, rane) (DIN 14143) – 1 kos

– negoreče pregrinjalo za zaščito pone-
srečenca (DIN 13040) – 2 kos

– nosila za ponesrečenca (DIN 13024)
– 2 kos

– opornica za hrbtenico – 1 kpl
– opornica za vrat – 3 kpl
– rokavice lateks – 100 par
4.2.6. Razsvetljava, signalizacija, zveze
– akumulatorska ročna svetilka Ex izved-

be, baterijska s polnilci (DIN 14642 + Ex) –
4 kos

– električni kabel za ozemljitev na pla-
stičnem bobnu z ozemljitvenem klinom –
1 kos

– kovček električarskega orodja (DIN
14885) – 1 kos

– lopar za urejanje prometa (osvetljen),
baterije – 2 kos

– mobilna radijska postaja (samo ležišče
in inštalacija) – 1 kos

– mostiček za dva reflektorja – 1 kos
– prometna bliskavica – 4 kos
– prometni stožci – 6 kos
– rdeča luč s stojalom za označitev po-

veljniškega mesta (slovensko) – 1 kos
– ročna radijska postaja (samo ležišče)

– 2 kos
– širokopasovni reflektor 1000 W (DIN

49443) – 2 kos
– trinožno stojalo za reflektorje (aluminij-

sko) (DIN 14683) – 1 kos
– triopan stožec s slovenskimi napisi –

2 kos
– trak za omejevanje prostora – 2000 m
– zastavica z ročajem za označitev po-

veljniškega mesta (slovensko) – 1 kos
4.2.7. Ročno orodje
– dimnikarsko orodje (DIN 14800) –

1 kos
– komplet ročnega orodja (DIN 14881)

– 1 kpl
– kopača – 1 kos
– kramp – 1 kos
– lomilni drog 1200 do 1500 mm –

1 kos
– lomilni drog 700 mm (DIN 14853) –

1 kos
– lopata trikotna (DIN 20121) – 1 kos
– lopata zajemalna (šafla) (DIN 20120)

– 1 kos
– metla cestarska široka (zložljiva) –

1 kos
– nož za rezanje varnostnih pasov – 2 kos
– podvlečna igla – 1 kos
– sekira drvarska (DIN 7294) – 1 kos
– sekira ladijska (DIN 14900) – 1 kos
– sekira manjša (DIN 5131) – 1 kos
– škarje za rezanje kovine, fi 10 mm (DIN

14853) – 1 kos
– trgalni kavelj (DIN 14853) – 1 kos
– univerzalna sekirica – 1 kos
– žaga ločna vsaj 750 mm – 1 kos
4.2.8. Ostala oprema
– aluminijast pladenj – 1 kos
– cev za izpuh (DIN 14572) – 1 kos
– cevna obveza B – 2 kos
– cevna obveza C – 2 kos
– dvigalo za vozilo (nameščeno v garaži)

– 1 kos
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– naprava za dvig in vleko 1,6 t komplet
– 1 kos

– vlečni trak (2 t) 2 m, 3 m, 4 m – 3 kos
– vlečna veriga (2 t) 2 m, 3 m, 4 m –

3 kos
– zaščita za jeklenico – 1 kos
– kladivo 2000 g – 1 kos
– komplet za izvlačenje zemeljskih sider

– 1 kos
– škopec (2 t) – 4 kos
– škopec (4 t) – 2 kos
– zemeljsko sidro 8 – 1 kos
– navadni nož z etuijem (nerjaveče je-

klo) – 1 kos
– opozorilna zastavica – 2 kos
– pretekalna cev – 1 kos
– rezervno kolo (nameščeno v garaži) –

1 kos
– ročka za gorivo za vozilo; 20 litrov –

1 kos
– torbica z dodatno opremo za vgrajeno

napravo za vleko (škripec, veriga, vlečni
trak, škopec) – 1 kos

– varnostni trikotnik – 2 kos
– vlečni trak z rdečo zastavico 9 t –

1 kos
– zaboj za avtomobilsko orodje in 20 kos

orodja – 1 kpl
– zagozde za stabiliziranje poškodova-

nega vozila – 1 par
– zaščitna prevleka za vgrajeno napravo

za vleko – 1 kos
Ostale zahteve
1. Vozilo mora biti homologirano v Slo-

veniji.
2. Blago mora ustrezati predpisom ve-

ljavnim v Republiki Sloveniji.
3. Ponudnik mora zagotoviti vozilo, ki ni

starejše od enega leta.
4. Dobavitelj mora ob dobavi vozila:
– priložiti poročilo proizvajalca o kon-

čnem testiranju blaga,
– priložiti navodila za uporabo in vzdrže-

vanje, popravila in remont, katalog rezer-
vnih delov, sugestivno listo rezervnih delov,
vse v slovenskem jeziku,

– priložiti tehnično dokumentacijo za vo-
zilo in vso zahtevano opremo,

– priložiti potrdilo o opravljeni homolo-
gaciji,

– priložiti garancijsko izjavo oziroma pod-
pisan in potrjen garancijski list proizvajalca,

– priložiti izjavo o ustreznosti,
– priložiti potrdilo o atestih,
– priložiti servisno knjižico za vozilo,
– zagotoviti označbe na vozilu v sloven-

skem jeziku.
B) Gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25
1. Vozilo
1.1. Dimenzije
– posadka: 1+5
– dolžina: maks. 7500 mm
– širina: maks. 2500 mm
– višina; pri praznem vozilu s pripadajo-

čo opremo na strehi: maks. 3100 mm
– minimalni premer kroga obračanja:

maks. 18 m
– dejanska skupna bruto teža vozila

(posadka, oprema, gasilna sredstva...):
maks. 12 t

– barva vozila v skladu z DIN 14500 in
tipizacijo Gasilske zveze Slovenije

1.2. Luči, opozorilni signali
1.2.1. Osnovna razsvetljava (vse luči na

vozilu morajo biti skladne s cestno promet-

nimi predpisi in zaščitene proti udar-
cem-mreža)

– klasični žarometi
– žarometi za meglo
– označevalne luči
1.2.2. Izboljšana osnovna razsvetljava

(ne sme odstopati od zahtev cestno pro-
metnih predpisov)

– točkasti žaromet spredaj (DIN 14644)
– 1 kos

– točkasti žaromet zadaj (DIN 14644) –
1 kos

– iskalni žaromet v kabini (DIN 14644) –
1 kos

1.2.3. Svetlobni in zvočni opozorilni sig-
nali (vsi skladni s cestno prometnimi pred-
pisi in zaščiteni z zaščitno mrežo)

– na strehi kabine modre rotacijske luči
(možnost izklopa zadnje) (DIN 14621)

– na sprednjem delu vozila vgrajene mo-
dre bliskavice (DIN 14620)

– na zadnji strani vgrajena signalna letev
(most) za usmerjanje prometa (možnost utri-
panja na levo, na desno, izmenično ali vse
hkrati) zaščita z mrežo ni potrebna

– opozorilne intervalne sirene (namešče-
ne na strehi ali na primernem drugem me-
stu) (DIN 14610)

1.3. Posebne zahteve
– višina težišča pri dejanski skupni bruto

teži vozila (v mm)
– avtomatsko nastavljive verige pod zad-

njimi kolesi
2. Podvozje
2.1. Splošno
– vrsta podvozja: gasilsko
– tip podvozja
2.2. Pogon
– vrsta pogona (2x4)
– šest stopenjski ročni sinhronski me-

njalnik
– možnost blokade diferenciala
2.3. Stranski odgon vozila na menjalniku
– hlajen
– možnost vklopa v kabini in ob črpalki
2.4. Vzmetenje
– ojačano vzmetenje
– stabilizatorji za ekstremne razmere

vožnje na obeh oseh
2.5. Krmiljenje
– servo volan
2.6. Kolesa
– kovinska platišča na vseh kolesih
– zaščita pritrdilnih matic na prvih ko-

lesih
2.7. Zavore
– ABS sistem zaviranja
– ojačana motorna zavora
– avtomatska nastavitev
– ojačane (10 bar)
– delovanje ročne zavore na vsa kolesa

pri uporabi vitla
– ogrevan sušilec zraka zavor
2.8. Motor
– ustrezanje motorja EURO 3 predpisom
– prostornina motorja (v ccm)
– moč motorja (v kW)
– moč motorja na tono dejanske skupne

bruto teže vozila (posadka, oprema, gasilna
sredstva...): min 13 kW/t

2.9. Kabina
– zaščita proti drsenju v prostoru, ki je

namenjen posadki
– ročaji za oprijem med vožnjo, vstopa-

nje in izstopanje iz vozila

– omogočeno lahko čiščenje in vzdrže-
vanje

– mikrofilter za zrak z možnostjo nasta-
vitve kroženja zraka samo znotraj

– električno krmiljena ogledala
– dodatna ogledala na desni strani za

sprednje in zadnje spodnje dele vozila (ram-
pno ogledalo)

– senčnik pritrjen nad vetrobransko ste-
klo

– integrirani nosilci dihalnih aparatov v
kabini vozila za 4+1 posadko

– vgrajena merilnika za nivo vode in pe-
nila v rezervoarjih

– svetlobni signal ob odprtih vratih ali
roletah nadgradnje

– možnost zagona črpalke iz kabine
– možnost krmiljenja črpalke iz kabine
2.10. Priključki
2.10.1. naprava za vleko
– dvojna pritrdilna mesta za vleko vozila

(spredaj in zadaj, prirejeno dejanski skupni
bruto teži vozila)

– hidravlični pogon
– vlečna sila: min 70 kN
– vlečno vitlo pritrjeno zadaj
– premer pletenice: 14 mm
– dolžina pletenice: 60 m
– izhod pletenice spredaj
– možnost krmiljenja iz vozila in ob vo-

zilu
2.10.2. avtomatski vlečni priklop z ABS

spojko
– vlečna sila: 50 kN
– priklopna instalacija: 12 in 24 V
– možnost priklopa dvocevnega dvo-

krožnega sistema zaviranja prikolice z ABS
spojko

3. Nadgradnja
3.1. Izvedba:
– samonosna aluminjasta konstrukcija
– pohodna streha nadgradnje
– dostop na streho vozila z lestvijo na

zadnjem desnem delu vozila
– izvedeno odtekanje vode s strehe

vozila, spredaj ali zadaj, nemoteče za upo-
rabnike

– zapiranje stranskih boksov za opremo
izvedeno s po tremi roletami, vzporedno na
vsaki strani vozila

– zapiranje zadnjega boksa z vrati, ki od-
prta služijo tudi kot streha za strojnika

– ergonomsko dosegljiva namestitev
opreme, razporejena v vrtljive ali izvlečne
stene, vrtljive predale, morebitni zgornji pre-
dal se mora izvleči in ponižati

– na obeh straneh nadgradnje vgrajen
zunanji optični kazalnik nivoja gasilnih te-
kočin

3.2. Osvetlitev:
– neonske luči z zaščito pred udarci in

vodo
– osvetlitev zunanjosti nadgradnje
– osvetlitev notranjosti nadgradnje
– osvetlitev pohodne strehe
4. Gasilske naprave in oprema
4.1. Gasilsko tehnične naprave
4.1.1. Vgrajene naprave
4.1.1.1. Rezervoarji
Rezervovarji morajo biti iz umetnih mas.
– rezervoar za vodo: 2500 l (polnjenje

bočno zadaj 2x)
4.1.1.2. Črpalka
Visokotlačna večstopenjska kombinirana

črpalka (DIN 14420)
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– pretok: min 2000 l pri 10 bar in min
400 l pri 40 bar

– 3 m sesalne višine
– imeti mora samodejno odsesovalno

napravo
– črpalka mora biti gnana z motorjem

vozila
– zagon motorja vozila in črpalke iz vozi-

la in ob črpalki
– krmiljenje črpalke iz kabine in ob vo-

zilu
– avtomatski vklop, v zaporedju omogo-

ča avtomatsko aktiviranje sklopke, vklop po-
gona in odpiranje ventila na rezervoarju

– možnost popolnega ročnega krmilje-
nja črpalke

– vgrajena naprava za mešanje pene z
možnostjo proporcionalnega dodajanja pe-
nilnega sredstva ter nastavitvijo doziranja (od
3 do 6%)

– vgrajen dozator penilnega sredstva v
visokotlačni vod

– možnost sesanja penilnega sredstva iz
tujega vira

– spojka za napajanje iz tujega vira mora
biti nameščena na zadnjem zunanjem delu
vozila

– ventil za dovod vode v črpalko mora
biti pnevmatsko krmiljen

– 2B tlačna izliva nameščena zadaj –
zunaj na levi in desni strani

– vgrajen sistem toplotne zaščite, ki pri
prekomerno povečani temperaturi, škodljivi
za črpalko, vklopi opozorilno luč (alarmni si-
stem) ter preusmeri vodo nazaj v rezervoar

– na kontrolni tabli mora biti nameščeno
stikalo za možnost ročnega odpiranja venti-
la za pretok vode v rezervoar

– regulator tlaka vode, ki neodvisno od
prevzete količine vode z reguliranjem števi-
la obratov motorja (črpalke) vzdržuje kon-
stanten tlak

– armaturna plošča črpalke (s protihru-
pno zaščito) mora imeti: manometera za
normalni in visoki tlak, manovakummeter,
merilnik nivoja vode in penila, merilnik dela
črpalke

– na kontrolni tabli opozorilna lučka za
kontrolo temperature črpalke

4.1.1.3. Naprave za gašenje
Hitronapadalna naprava, vgrajena nad čr-

palko, dolžine cevi vsaj 60m: 1 kos x min
60 m

– cev speljana preko valjev
– z ročnikom: 200 l/min in 40 bar
– nastavek za peno
– navijak z motorno gnanim sistemom

za navijanje hitronapadalne cevi – 1 kos
– pod navijakom mora biti ustrezno na-

meščeno korito za odvajanje vode
4.1.1.4. Odklop od akumulatorja
– pri mali napetosti (12/24 V) mora imeti

dograjeno hitro odklopno stikalo za elek-
trični odklop celotnega vozila od akumula-
torja in kombinirano s polnilcem zraka za
zavore in sklopke (odklopljeno stikalo ne
sme odklopiti opreme kot je polnilec svetil-
ke in ročne radijske postaje)

4.2. Gasilsko tehnična oprema
4.2.1. Osebna oprema
– izolacijski dihalni aparat kompleten

(kompozitna tlačna posoda z najmanj 4000 l
zraka, razcepni srednje tlačni vod z dvema
E spojkama za priklop, sistem hitrega pol-
njenja, dvojno varnostno delovanje, negor-

ljiva vrečka za tlačne posode, maska) – po
tipizaciji GZS + dodatne zahteve – 5 kpl –
samo prostor v nadgradnji

– nadzorna plošča za spremljanje upo-
rabnikov IDA – 1 kos – samo prostor v nad-
gradnji

– rezervna kompozitna tlačna posoda
(2000 l zraka) – 1 kos – samo prostor v
nadgradnji

– reševalna maska, priključna cev min
2 m – 2 kos – samo prostor v nadgradnji

– hlačni ščitnik za noge pred urezi –
2 par – samo prostor v nadgradnji

– osebna naprava za oddajanje zvočne-
ga signala v stiski – 5 kos – samo prostor v
nadgradnji

– označevalni telovnik (DIN 30711) –
6 kos – samo prostor v nadgradnji

4.2.2. Gasilna sredstva
– gasilnik na prah S 6 – 2 kos – samo

prostor v nadgradnji
– gasilnik na CO2, 5 kg (aluminijasta iz-

vedba) (DIN 14406) – 1 kos - samo prostor
v nadgradnji

– požarna metla – 2 kos – samo prostor
v nadgradnji

– vedrovka (DIN 14405) – 1 kos – sa-
mo prostor v nadgradnji

– vgrajen rezervoar z ustrezno količino
vode in napravo za prikaz količine v kabini
in ob črpalki

4.2.3. Cevi in armature
– cev tlačna s spojkami; D 10m (DIN

14811) – 1 kos – samo prostor v nad-
gradnji

– cev tlačna s spojkami; B 20m (DIN
14811) – 12 kos – samo prostor v nad-
gradnji

– cev tlačna s spojkami; B 5m (DIN
14811) – 1 kos – samo prostor v nad-
gradnji

– cev tlačna s spojkami; C 15m (DIN
14811) – 10 kos – samo prostor v nad-
gradnji

– cev tlačna s spojkami; H 20m (DIN
20021) – 4 kos – samo prostor v nad-
gradnji

– cev za penilo; D 1500 mm (DIN
14819) – 1 kos – samo prostor v nad-
gradnji

– cevni mostiček gumasti – 1 par – sa-
mo prostor v nadgradnji

– cevni pritrdilci (DIN 14828) – 2 kos –
samo prostor v nadgradnji

– hidrantni nastavek 2B (DIN 14375) –
1 kos – samo prostor v nadgradnji

– ključ za nadzemne hidrante (DIN
3223) – 1 kos – samo prostor v nadgradnji

– ključ za talne hidrante (DIN 3223) –
1 kos – samo prostor v nadgradnji

– ključ za spajanje cevi ABC (DIN
14822) – 3 kos – samo prostor v nad-
gradnji

– ključ za spajanje cevi H – 2 kos –
samo prostor v nadgradnji

– kljuka za odpiranje jaškov – 1 kpl –
samo prostor v nadgradnji

– košara z 2B cevema – 3 kos – samo
prostor v nadgradnji

– mešalec za peno 200 l (DIN 14384) –
1 kos – samo prostor v nadgradnji

– omejevalec tlaka (DIN 14380) – 1 kos
– samo prostor v nadgradnji

– oporno koleno B (DIN 14368) – 1 kos
– samo prostor v nadgradnji

– oporno koleno C (DIN 14368) – 1 kos
– samo prostor v nadgradnji

– prehodna spojka A/B (DIN 14343) –
1 kos – samo prostor v nadgradnji

– prehodna spojka C/D (DIN 14341) –
1 kos – samo prostor v nadgradnji

– prehodna spojka B/C (DIN 14342) –
2 kos – samo prostor v nadgradnji

– ročnik za srednje težko peno
200 l/min (DIN 14366) – 1 kos – samo
prostor v nadgradnji

– ročnik za težko in srednje težko peno
200 l/min – 1 kos – samo prostor v nad-
gradnji

– ročnik za težko peno 200 l/min (DIN
14366) – 1 kos – samo prostor v nadgradnji

– ročnik za vodno zaveso C – 1 kos –
samo prostor v nadgradnji

– ročnik za vodo s pipo B (turbo matic)
(DIN 14365) – 1 kos – samo prostor v
nadgradnji

– ročnik za vodo s pipo C (turbo matic)
(DIN 14365) – 2 kos – samo prostor v
nadgradnji

– ročnik za vodo s pipo D (DIN 14365)
– 1 kos – samo prostor v nadgradnji

– signalna vrvica vsaj 20m – 2 kos –
samo prostor v nadgradnji

– trojak B-CBC + B/C (DIN 14345) –
1 kos – samo prostor v nadgradnji

– zasun za vodo C (DIN 14355) – 1 kos
– samo prostor v nadgradnji

– zbiralec BB-A (DIN 14355) – 1 kos –
samo prostor v nadgradnji

– zbiralec CC-B (DIN 14355) – 1 kos –
samo prostor v nadgradnji

4.2.4. Reševalne naprave
– lestev stikalna (DIN 14711) – 4 kos –

samo prostor v nadgradnji
– vrv reševalna 20 m (DIN 7471) – 6 kos

– samo prostor v nadgradnji
– sklopljiva lestev lesena (DIN 14713) –

1 kos – samo prostor v nadgradnji
4.2.5. Oprema za prvo pomoč
– folija za pokrivanje mrličev (ali vreča) –

10 kos – samo prostor v nadgradnji
– raspirator za zrak – 50 kos – samo

prostor v nadgradnji
– kovček prve medicinske pomoči (ope-

kline) (DIN 13169) – 1 kos – samo prostor
v nadgradnji

– kovček prve medicinske pomoči (rea-
nimacija, intubacija) (DIN 14143) – 1 kos –
samo prostor v nadgradnji

– kovček prve medicinske pomoči (zlo-
mi, rane) (DIN 14143) – 1 kos – samo pro-
stor v nadgradnji

– negoreče pregrinjalo za zaščito pone-
srečenca (DIN 13040) – 1 kos - samo pro-
stor v nadgradnji

– nosila lopatasta (opornik za glavo, pri-
trdilni trakovi) – 1 kpl – samo prostor v
nadgradnji

– nosila za ponesrečenca (DIN 13024)
– 1 kos – samo prostor v nadgradnji

– opornica za hrbtenico – 2 kpl – samo
prostor v nadgradnji

– opornica za vrat – 3 kpl – samo pro-
stor v nadgradnji

– rokavice lateks – 100 par – samo pro-
stor v nadgradnji

4.2.6. Razsvetljava, signalizacija, zveze
– akumulatorska ročna svetilka Ex izved-

be, baterije s polnilci (DIN 14642 + Ex) –
5 kos
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– električni kabel za ozemljitev na pla-
stičnem bobnu z ozemljitvenem klinom –
1 kos – samo prostor v nadgradnji

– kovček električarskega orodja (DIN
14885) – 1 kos – samo prostor v nad-
gradnji

– lopar za urejanje prometa (osvetljen),
baterije – 2 kos – samo prostor v nad-
gradnji

– mobilna radijska postaja ter ozvočenje
na mestu kjer stoji strojnik – 1 kos – samo
prostor v nadgradnji

– mostiček za dva reflektorja – 1 kos –
samo prostor v nadgradnji

– prometna bliskavica – 4 kos – samo
prostor v nadgradnji

– prometni stožci – 8 kos – samo pro-
stor v nadgradnji

– rdeča luč s stojalom za označitev po-
veljniškega mesta (slovensko) – 1 kos –
samo prostor v nadgradnji

– ročna radijska postaja – 2 kos – samo
prostor v nadgradnji

– širokopasovni reflektor 1000 W (DIN
49443) – 2 kos – samo prostor v nad-
gradnji

– trinožno stojalo za reflektorje (aluminij-
sko) (DIN 14683) – 1 kos - samo prostor v
nadgradnji

– triopan stožec s slovenskimi napisi –
2 kos – samo prostor v nadgradnji

– zastavica z ročajem za označitev po-
veljniškega mesta (slovensko) – 1 kos –
samo prostor v nadgradnji

4.2.7. Ročno orodje
– dimnikarsko orodje (DIN 14800) –

1 kos – samo prostor v nadgradnji
– kovček za ročno orodje (DIN 14881)

– 1 kpl – samo prostor v nadgradnji
– orodje za vdiranje (DIN 14901) – 1 kpl

– samo prostor v nadgradnji
– kopača – 1 kos – samo prostor v nad-

gradnji
– kramp – 1 kos – samo prostor v nad-

gradnji
– lomilni drog 1200 do 1500 mm –

1 kos – samo prostor v nadgradnji
– lomilni drog 700 mm (DIN 14853) –

1 kos – samo prostor v nadgradnji
– lopata trikotna (DIN 20121) – 1 kos –

samo prostor v nadgradnji
– lopata zajemalna (šafla) (DIN 20120)

– 1 kos – samo prostor v nadgradnji
– metla cestarska široka (zložljiva) –

1 kos – samo prostor v nadgradnji
– nož za rezanje varnostnih pasov –

2 kos – samo prostor v nadgradnji
– podvlečna igla – 1 kos – samo prostor

v nadgradnji
– sekira drvarska (DIN 7294) – 1 kos –

samo prostor v nadgradnji
– sekira ladijska (DIN 14900) – 1 kos –

samo prostor v nadgradnji
– sekira manjša (DIN 5131) – 1 kos –

samo prostor v nadgradnji
– škarje za rezanje kovine, fi 10 mm (DIN

14853) – 1 kos – samo prostor v nadgradnji
– škopec 3 t – 2 kos – samo prostor v

nadgradnji
– trgalni kavelj (DIN 14853) – 1 kos –

samo prostor v nadgradnji
– univerzalna sekirica – 2 kos – samo

prostor v nadgradnji
– žaga ločna vsaj 750 mm – 1 kos –

samo prostor v nadgradnji

4.2.8. Ostala oprema
– bralna lučka za sovoznika (nastavljiva

po višini) – 1 kos
– cev za izpuh (DIN 14572) – 1 kos
– cevna obveza B – 2 kos – samo pro-

stor v nadgradnji
– cevna obveza C – 2 kos – samo pro-

stor v nadgradnji
– dvigalo za vozilo (nameščeno v garaži)

– 1 kos
– hidravlični voziček za premik avtomo-

bila – 4 kos – samo prostor v nadgradnji
– kovinski pladenj (nerjaveče jeklo)

(DIN 14060) – 1 kos – samo prostor v
nadgradnji

– navadni nož z etuijem (nerjaveče je-
klo) – 1 kos – samo prostor v nadgradnji

– opozorilna zastavica – 2 kos – samo
prostor v nadgradnji

– pretakalna cev – 1 kos
– rezervno kolo (nameščeno v garaži) –

1 kos
– ročka za gorivo za vozilo; 20 litrov –

1 kos
– sredstvo za vpijanje in nevtralizacijo –

30 kg – samo prostor v nadgradnji
– torbica z dodatno opremo za vgrajeno

napravo za vleko (škripec, veriga, vlečni
trak, škopec) – 1 kos

– trak za omejevanje dostopa – 500 m
– samo prostor v nadgradnji

– varnostni trikotnik – 2 kos
– vlečni trak z rdečo zastavico 12 t –

1 kos
– zaboj za avtomobilsko orodje in 20

kos orodja – 1 kpl – samo prostor v nad-
gradnji

– zagozde za stabiliziranje poškodova-
nega vozila – 1 par – samo prostor v nad-
gradnji

– zagozde za vozilo prilagojene na vitlo
– 1 par

– zaščitna prevleka za vgrajeno napravo
za vleko – 1 kos

– zložljiva polica za sovoznika – 1 kos
Ostale zahteve
1. Vozilo mora biti homologirano v Slo-

veniji.
2. Blago mora ustrezati predpisom ve-

ljavnim v Republiki Sloveniji.
3. Ponudnik mora zagotoviti vozilo, ki ni

starejše od enega leta.
4. Dobavitelj mora ob dobavi vozila:
– priložiti poročilo proizvajalca o kon-

čnem testiranju blaga,
– priložiti navodila za uporabo in vzdrže-

vanje, popravila in remont, katalog rezer-
vnih delov, sugestivno listo rezervnih delov,
vse v slovenskem jeziku,

– priložiti tehnično dokumentacijo za vo-
zilo in vso zahtevano opremo,

– priložiti potrdilo o opravljeni homolo-
gaciji,

– priložiti garancijsko izjavo oziroma pod-
pisan in potrjen garancijski list proizvajalca,

– priložiti izjavo o ustreznosti,
– priložiti potrdilo o atestih,
– priložiti servisno knjižico za vozilo,
– zagotoviti označbe na vozilu v sloven-

skem jeziku.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko odda ponudbo na po-
samezen sklop A in/ali B.

4. Kraj dobave: Ministrstvo za obrambo
RS, Izobraževalni center za zaščito in reše-
vanje RS, Ig pri Ljubljani.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 180 dni
od dneva podpisa pogodbe s strani obeh
pogodbenih strank.

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

Zahteva za razpisno dokumentacijo:
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, faks
01/431-90-35; Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, faks 01/431-90-35.

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

Ob prevzemu mora zainteresirani ponu-
dnik naročniku navesti številko telefona, fak-
sa in ime kontaktne osebe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 45/2003-ODP) na račun
011006370191114. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti
(faks 01/431-90-35). Pred tem je potre-
bno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vse-
bovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno števil-
ko, številko javnega razpisa, sklic na števil-
ko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 24. 3. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik je sprejemna pisarna – vlo-
žišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, Ponudba
MORS 45/2003-ODP – gasilska vozila“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 3. 2003 ob 12. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

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

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, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen: ni
predvideno.

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: posebni pogoji:

1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospe-
lih neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega transakcijskega računa v
preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sesta-
vitve obrazca o plačilni sposobnosti;
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2. da bo podpisal in žigosal izjavo po-
nudnika o poravnavi obveznosti;

3. da bo, kolikor je celotna vrednost po-
nudbe nad 50,000.000 SIT, priložil Poroči-
lo pooblaščenega revizorja o poravnanih ob-
veznostih;

4. da bo podpisal in žigosal izjavo o po-
trditvi veljavnosti ponudbe in roka plačila;

5. da bo podpisal in žigosal izjavo o
ustreznosti ponujenega blaga skladno s te-
hničnimi in ostalimi zahtevami naročnika;

6. da bo izpolnil, podpisal in žigosal po-
nudbo-cene;

7. da bo dobavil ponujen predmet jav-
nega naročila (vključno z vso zahtevano
opremo) najkasneje v 180 dneh od dneva
podpisa pogodbe s strani obeh pogodbe-
nih strank, da bo za ponujen predmet jav-
nega naročila (vključno z vso zahtevano
opremo) nudil minimalno 24-mesečni ga-
rancijski rok, da bo zagotovil servis in do-
bavo rezervnih delov za ponujen predmet
javnega naročila (vključno z vso zahtevano
opremo) skladno z veljavno zakonodajo,
da bo nudil servis za ponujen predmet jav-
nega naročila (vključno z vso zahtevano
opremo) z odzivnim časom za prevzem bla-
ga največ 2 dni od pisnega poziva in s
prevzemom blaga pri uporabniku;

8. da bo izpolnil, podpisal in žigosal ta-
belo s podatki o izpolnjevanju tehničnih za-
htev naročnika ter priložil vse zahtevane do-
kumente;

9. da bo priložil disketo z izpolnjeno ta-
belo s podatki o izpolnjevanju tehničnih za-
htev naročnika. V primeru, da sta vsebini
natisnjene tabele in diskete različni, se
upošteva natisnjen podatek;

10. da bo izpolnil, parafiral vsako stran
vzorca pogodbe, podpisal ter žigosal vzo-
rec pogodbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do končne izvedbe posla, odločitev o spre-
jemu ponudbe predvidoma do konca junija
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo po končanem odpiranju ponudb iz-
bral najugodnejšega ponudnika za vsak
sklop posebej ob izpolnjevanju pogojev za
usposobljenost ponudnika in na podlagi naj-
nižje cene za posamezen sklop.

V primeru, da bo več ponudnikov ponu-
dilo isto ceno, se izbere ponudnik, ki nudi
krajši dobavni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sonja Jekovec, kontaktna oseba –
vodja izvedbe javnega naročila, tel.
01/471-23-57.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 17123-03-403-14/2003 Ob-89133
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblasti-
lu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefano-
va ulica 2, 1501 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je dobava in montaža si-
stema za prenos alarmnih sporočil.

Podrobnejši seznam in opis delov pred-
meta javnega razpisa in ostale zahteve na-
ročnika so navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: javno naročilo se ne oddaja po sklopih.
Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega
razpisa v celoti, ter se ne morejo prijaviti za
izvajanje posameznih delov predmetnega
javnega razpisa.

4. Kraj dobave: kraj dobave in montaže
so naslednje lokacije:

1. Zbirna postaja (ZP):
1.1 Lokacija Štefanova 2, Ljubljana (ZP1)
1.2 Lokacija Prešernova 18, Ljubljana

(ZP2)
2. Nadzorni center (NC):
2.1 Lokacija Jožeta Jame 8, Ljubljana

(NC1)
2.2 Lokacija Prešernova 18, Ljubljana

(NC2)
3. Konfiguracijsko-kontrolni center

(KKC):
3.1 Lokacija Štefanova 2, Ljubljana.
Opremo za lokacije varovanih objektov

mora ponudnik (izvajalec) dostaviti na naslov:
Tehnično skladišče MNZ, Vodovodna 93a,
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, ki morajo izpolnjevati vse zahteve iz
razpisne dokumentacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasnejši
rok za izvedbo vseh delov javnega razpisa
je 31. 10. 2003. Predvideni datum začetka
je 26. 6. 2003. Roki za izvedbo so natan-
čneje podani v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in jav-
na naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
ljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hla-
de; dodatne informacije: Veronika Bajrič,
tel. 01/472-40-54.

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

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

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčne-
ga urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega 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  raču-
na: 01100-6370171132 (Ministrstvo za

notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40301403.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 8. 4. 2003,
najkasneje do 12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 4.
2003, ob 13. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko – varnostna šola, Kotnikova 8, Ljub-
ljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe predložiti bančno ga-
rancijo.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neome-
jeno 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: ponudnik mora imeti Li-
cenco Zbornice za zasebno varovanje RS
za opravljanje dejavnosti tehničnega varo-
vanja, na podlagi 8. člena Zakona o zase-
bnem varovanju in obveznem organiziranju
službe varovanja (Ur. l. RS, št. 32/94) in
mora izpolnjevati pogoje po 35. členu Za-
kona o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 150 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 13. 5. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 2. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu: Ministrstvo za
notranje zadeve
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Št. 17123-02-403-15/2003 Ob-89161
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblasti-
lu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefano-
va ulica 2, 1501 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je dobava mikrovalovnih
linkov nizkih kapacitet in izvedba šola-
nja za ponujeno opremo. En mikrovalovni
link je sestavljen iz dveh radijskih naprav in
dodatne opreme.

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 ne bo oddalo po sklopih.

Ponudniki morajo naročilo, ki je pred-
met javnega razpisa ponuditi v celoti, oziro-
ma ne morejo ponuditi posameznih sklopov
oziroma postavk iz celotnega naročila.

4. Kraj dobave: kraj dobave blaga in iz-
vedbe šolanja, ki je predmet razpisa je lo-
kacija MNZ-Policija, Vodovodna 93a, Ljub-
ljana.

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 je 15. 5. 2003,
predvideni datum zaključka pa 56 dni od
podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in jav-
na naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
ljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hla-
de. Dodatne informacije: Veronika Bajrič,
tel. 01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen vpo-
gled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak dan od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo. Ponu-
dniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentaci-
jo morajo predložiti pooblastilo za dvig razpi-
sne dokumentacije, iz katerega morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv,
naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali
ne), potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazi-
lo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti
jasno razviden točen naziv in naslov plačni-
ka, 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
17116-2401002-40301503.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do dne 28. 3.
2003, najkasneje do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
28. 3. 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: po-
nudniki morajo kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe predložiti bančno ga-
rancijo.

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 blaga in izvedbi šolanja.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neome-
jeno 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 23. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v
razpisni dokumentaciji. Kot najugodnejši bo
izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 2. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu: Ministrstvo za
notranje zadeve

Št. 64000-0002/2003 Ob-89134
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska 8, 1295

Ivančna Gorica, tel. 01/78-78-385, faks
01/78-77-697.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža šolske opreme, učil in in-
ventarja v Novi centralni šoli OŠ Stična.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop ali za vse skupaj: po
sklopih:

– oprema,
– učila (tudi teh. aparati),
– inventar (gospodinjstvo, kuhinja).
4. Kraj dobave: Nova centralna šola OŠ

Stična v neposredni bližini Šolskega centra
na Cesti 2. grupe odredov 38, Ivančna Go-
rica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. ju-
nij 2003, dokončanje 15. avgust 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ivan-
čna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Go-
rica, Bogomir Sušič, tel. 01/787-83-85.
Vprašanja so lahko samo pisna, po faksu ali
e-mailu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 13. ure (v sredo do 16. ure) do roka
za oddajo ponudb ob predložitvi potrdila o
plačilu zneska iz točke c).

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 4.000 SIT (z DDV)
na TRR Občine Ivančna Gorica št.
01239-0100002162 in s pripisom: Javni
razpis – šolska  oprema  za  Novo  OŠ 
Stična.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 2. 4. 2003 do
8.30.

(b) Naslov, kamor je treba predložiti po-
nudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska
8, 1295 Ivančna Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 4. 2003 ob. 10. uri v sejni sobi
Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivan-
čna Gorica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, če je vrednost (celotne po-
nudbe ali ponujenega sklopa) ponudbe nad
30 mio tolarjev.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 120 dni po odpiranju ponudb, predvi-
deni datum odločitve pa je 30 dni po odpi-
ranju.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, ob upoštevanju pogojev razpisne do-
kumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 2. 2003.

Občina Ivančna Gorica

Št. 22 Ob-89162
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: dobava,
montaža in zagon 183 klima naprav.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: možne ponudbe za posamezno vrsto
klima naprav, za vse klima naprave ali za
dobavo, montažo in zagon klima naprav na
poštah posamezne poslovne enote Pošte
Slovenije.

4. Kraj dobave: na pošte v RS.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek najka-
sneje do 15. 6. 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 razpi-
sno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 31. 3. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Na-
bavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 4. 2003 ob 10. uri, Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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 Zako-
na o javnih naročilih: poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu ZJN-1 mora po-
nudnik izpolnjevati: da so čisti prihodki
enaki ali večji od trikratne vrednosti po-
nudbe, da ni imel v zadnjih šestih mesecih
poslovanja blokiran račun več kot 5 dni,
da ni dal zavajajoče podatke glede zahtev
iz te točke, da je predložen obrazec izjave,
da sprejema pogoje iz razpisne dokumen-

tacije, če blago ne ustreza zahtevam iz raz-
pisa.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 5. 2003, predvi-
deni datum odločitve 14. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost za posamezno vrsto klima naprav
po PE.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

Pošta Slovenije,d.o.o., Maribor

Ob-89168
1. Naročnik: Dijaški dom Lizike Jančar

Maribor.
2. Naslov naročnika: Dijaški dom Lizike

Jančar, Titotva c. 24a, 2000 Maribor, tel.
št. 02/300-46-00, faks št. 02/300-46-77.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
Sklop A: prehrambeno blago in živila

po skupinah:
1. skupina: meso in mesni izdelki (okvir-

na vrednost: 25,000.000 SIT);
2. skupina: mleko in mlečni izdelki (okvir-

na vrednost: 8,000.000 SIT);
3. skupina: kruh in pekovski izdelki

(okvirna vrednost: 6,000.000 SIT);
4. skupina: moka, mlevski izdelki in te-

stenine (okvirna vrednost: 2,300.000 SIT);
5. skupina: ribe in zamrzjena živila (okvir-

na vrednost: 2,500.000 SIT);
6. skupina: sokovi, čaji in sirupi (okvirna

vrednost: 5,000.000 SIT);
7. skupina: konzervirana živila in majo-

neze (okvirna vrednost: 3,300.000 SIT);
8. skupina: živila - ostalo prehranbeno

blago (okvirna vrednost: 9,300.000 SIT).
Sklop B: sukcesivna dobava ekstra

lahkega kurilnega olja (okvirna vrednost:
10,500.000 SIT).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko odda ponudbo za celo-
ten javni razpis, posamezni sklop ali posa-
mezno skupino znotraj sklopa.

4. Kraj dobave: Titova c. 24a, 2000 Ma-
ribor.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2003 do 30. 4. 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: tajništvo -
Danica Vogrinec ali Olga Rapič, tel.
02/300-46-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro do 21. 3. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu
10.000 SIT virmansko ali s položnico na
transakcijski račun naročnika, št.
01100-6030631459 - s pripisom: “za raz-
pisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 3. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dijaški dom Lizike Jančar, Tito-
va c. 24a, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 3. 2003 ob 11. uri v Dijaškem
domu Lizike Jančar, Titova c. 24a, 2000
Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora v primeru, da skupna ponud-
bena cena presega 30,000.000 SIT pre-
dložiti originalno bančno garancijo v višini
10 % ponujene vrednosti, kot jamstvo za
resnost ponudbe, ki jo lahko v primeru od-
stopa od ponudbe, naročnik vnovči.

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena 80%, plačilni rok 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 2. 2003.

Dijaški dom Lizike Jančar Maribor

Št. 189/2003 Ob-89248
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, telefaks 02/22-00-107.

3 (a) Vrsta in količina blaga: stikalne
naprave.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo in zaključene sklope na
katere ponudnik konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
79,700.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A): 50,000.000 SIT;
– sklop B): 10,000.000 SIT;
– sklop C): 7,700.000 SIT;
– sklop D): 12,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

te naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni da-
tum začetka dobave: 21. 4. 2003; predvide-
ni datum zaključka dobave: 21. 4. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadstro-
pje), na dan te objave in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro. Dodatne informaci-
je o naročilu pa se dobi na naslovu naročni-
ka pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž.
el., tel. 02/22-00-750 in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127, na dan
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 25. 3. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, virman-
sko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 31. 3.
2003 do 8. ure v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin, soba št.
114/I. nadstropje.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica
Marjana Gredin, soba št. 114/I. nadstro-
pje). Na kuverti s ponudbo mora biti v le-
vem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne od-
piraj – Ponudba – Javni razpis“.

Navedena mora biti številka objave jav-
nega razpisa v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kuverta, v kateri je ponudbena dokumenta-
cija s ponudbo, mora biti zapečatena, po-
nudbena dokumentacija s ponudbo pa mo-
ra biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 31. 3.
2003 ob 9. uri pri naročniku Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Ma-
ribor, v dvorani II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega naročila na katerega ponu-
dnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma iz-
stavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, ki so predmet javnega razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

01. Veljavna registracija za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

02. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

03. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

04. Potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi drža-
ve, kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Slo-
veniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati
v Republiki Sloveniji in priložiti potrdilo
CURS.

05. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

06. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2001.

07. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa najmanj
za enega pogodbenega partnerja ter da raz-
polaga z zadostnimi tehničnimi zmoglji-
vostmi za izvedbo javnega naročila.

08. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
09. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

količine s ponudbo blaga za celotno javno
naročilo in zaključene sklope - za razpisano
blago, na katere ponudnik konkurira.

10. Izjava, da nudi vsaj 60 dnevni plačil-
ni rok.

11. Izjava, da bo dostavljal naročeno bla-
go fco. skladišča oziroma gradbišča naroč-
nika.

12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih obveznosti.

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponud-
bena cena pokriva vse stroške, ki jih bo
ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naro-
čila.

16. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da

razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

17. Priložiti posebno izjavo, da bo do-
bavljal blago v skladu s predpisanimi dolo-
čili veljavnih zakonskih in podzakonskih ak-
tov.

18. Izjava, da ponudnik sprejema pogo-
je iz razpisne dokumentacije.

19. Izjavo ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogod-
be.

20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podat-
kom iz Tehnične specifikacije.

21. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

22. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), blaga na katere ponudnik konkurira.
Dolžina veljavnosti bančne garancije za re-
snost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

24. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

25. Izjava, da nudi garancijski rok za po-
nujeno blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.

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

– ponudba mora veljati še 70 dni od
dneva odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 10. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 72 točk;
– kompatibilnost 20 točk;
– plačilni pogoj 4 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž. el., za tehnični del, tel.
02/22-00-750 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127, za splošni
del razpisne dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 2. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 19-21 / 28. 2. 2003 / Stran 1017

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

Popravek

Št. 3531-14/2002 Ob-89120
V javnem razpisu za gradbena in inštala-

cijska dela ter hortikulturno ureditev, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 8 z dne
24. 1. 2003, Ob-86371, se popravijo 4., 7.
(b), 8 (a) in 9. točka in se pravilno glasijo:

4. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: zadnja dva od-
stavka se pravilno glasita:

Predvideni začetek I. faze je april 2003,
predvideni zaključek december 2003.

Predvideni začetek II. faze je januar
2004, predvideni zaključek september
2005.

7. (b) Čas, v katerem se lahko prevze-
me razpisno dokumentacijo: od 24. 1.
2003 do dneva za oddajo ponudb, to je
24. 3. 2003, in sicer od 9. do 12. ure.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 3. 2003 do
12. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 3. 2003 ob 13. uri.

Ministrstvo za zdravje

Št. 360-08-2-2/03 Ob-88609
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: preno-
va, dozidava, nadzidava in soinvestitor-
stvo stanovanjskega objekta Gregorči-
čev dr. 12 v Postojni.

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

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

4. Kraj izvedbe: Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v

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

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

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 30.000 SIT na račun št.
01294-6959503750, Stanovanjski sklad ob-
čine Postojna, javni sklad, namen nakazila:
razpisna dokumentacija Gregorčičev dr. 12.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno pone-
deljka, 24. 3. 2003, do 13. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v ponedeljek, 24. 3. 2003, ob 13.30, Sta-
novanjski sklad občine Postojna, javni sklad,
Ljubljanska 4, Postojna, pisarna št. 4.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 5. 2003, odločitev o ponudbi pred-
vidoma do 4. 4. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega izmed ponudnikov v koli-
kor bo cena izvedbe presegla pričakovano
vrednost; obvezno je soinvestitorstvo izva-
jalca; ostalo v razpisni dokumentaciji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 2. 2003.

Stanovanjski sklad občine Postojna,
javni sklad

Št. 1/2003 Ob-88871
1. Naročnik: Komunalno podjetje Ptuj

d.d.
2. Naslov naročnika: Žnidaričevo nabre-

žje 3, 2250 Ptuj, faks 02/771-36-01, tel.
02/787-03-11.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
upravne stavbe.

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

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

4. Kraj izvedbe: Puhova ulica na Ptuju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del maj
2003, zaključek del november 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo v tajništvu podjetja, na Žnidariče-
vem nabrežju 3, Ptuj. Kontaktna oseba za
dodatne informacije je Janko Bohak, univ.
dipl. inž., tel. 02/787-51-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te ob-
jave dalje, vsak delovni dan med 8. in 12.
uro. Razpisno dokumentacijo lahko zainte-
resirani ponudniki dvignejo do dneva odpi-
ranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani ponu-
dniki plačajo na transakcijski račun podjetja
št. 02150-0010743422, ali na blagajni po-
djetja, z navedbo namena nakazila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 31. 3. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno podjetje Ptuj d.d.,
Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj – tajniš-
tvo podjetja. Zapečatene kuverte morajo bi-
ti jasno označene z napisom “Ne odpiraj –
ponudba za izgradnjo upravne stavbe“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 3. 2003 ob 13. uri, v prostorih
Komunalnega podjetja Ptuj v Puhovi ul. na
Ptuju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v pri-
meru, da ponudba ponudnika presega 50
mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi pri-
ložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% od ponudbene vrednosti.
Ponudniku ni potrebno predložiti bančne
garancije za resnost ponudbe, če njegova
ponudba ne presega 50 mio SIT. V tem
primeru mora ponudnik priložiti svoji po-
nudbi lastno menico za resnost ponudbe,
z menično izjavo, v višini 10% od ponud-
bene vrednosti.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od datuma do-
ločenega za oddajo ponudb. Predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je naj-
več 30 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 2. 2003.

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Ob-88902
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadzi-

dava Okrožnega sodišča v Slovenj
Gradcu.

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

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

4. Kraj izvedbe: Okrožno sodišče v Slo-
venj Gradcu, Kidričeva 1.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del
16. 6. 2003, dokončanje pa 30. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
pravosodje, Sektor za logistiko pravosodnih
organov, Ljubljana, Župančičeva 3, Tadej
Weilguny, tel. 01/369-54-25.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 4. 2003
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS, Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v primeru
osebne predaje pa na isti naslov v vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 4. 2003 ob 10. uri v prostorih
Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana.

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

a) bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 4,800.000 SIT z rokom veljav-
nosti do vključno datuma veljavnosti po-
nudbe,

b) izjava banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti z vključenim 20%
DDV, katero bo izbrani ponudnik predložil v
10 dneh od sklenitve pogodbe. Veljavnost
garancije mora biti še 15 dni po uspešni
primopredaji izvršenih del,

c) izjava banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti z
vključenim 20% DDV, katero bo izbrani po-
nudnik predložil ob uspešni primopredaji iz-
vršenih del. Veljavnost garancije mora biti
še en dan po izteku garancijskega roka za
odpravo skritih napak.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izvrše-
na dela se bodo plačevala po mesečnih
situacijah v roku 60 do 90 dni po prejemu
in potrditvi mesečnih situacij s strani nad-
zornega organa in naročnika. Končno grad-
beno situacijo v višini 10% pogodbene vre-
dnosti izstavi izvajalec po uspešno opravlje-
nem tehničnem prevzemu del. Predvideni
terminski plan izvedbe del je od junija 2003
do avgusta 2004. Ostali pogoji so razvidni
iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponu-
dil celotno izvedbo del.

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

1. Registracija pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež

1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

1.1.1. Izpisek iz sodnega registra podje-
tij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datu-
ma oddaje ponudbe.

1.2. Za fizične osebe (samostojni podjet-
nik posameznik)

1.2.1. Potrdilo, da so vpisani v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov, iz-
dano s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni
od datuma oddaje ponudbe.

2. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek ali je prene-
hal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe.

3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da v preteklih treh letih pred pri-
četkom naročila ponudnikovi vodstveni de-
lavci niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.

4. Izjava ponudnika, da mu ni bila v zad-
njih petih letih pred objavo naročila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila in potrdilo Ministrstva za pravo-
sodje, Oddelka za kazensko evidenco. Pre-
dložitev samo enega dokumenta ne bo po-
menilo izpolnitev pogoja.

5. Potrdilo pristojnega organa, da ima po-
nudnik poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
če ponudnik, ki ima sedež v tujini, ni porav-
nal v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih
moral poravnati v Republiki Sloveniji.

6. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naroči-
la. Kolikor noben poseben predpis takšne-
ga dovoljenja ne zahteva, le-tega ni potre-
bno predložiti.

7. Dokazila o finančni in poslovni sposo-
bnosti ponudnika

7.1 Za pravne osebe:

7.1.1. Obrazec BON-1/P s podatki in ka-
zalniki za leto 2002, ki ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.

Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nado-
mestilo le tega predložiti BON-1.

7.1.2. Izjava ponudnika, da je v zadnjih
treh mesecih pred oddajo ponudbe poslo-
val uspešno.

7.1.3. Poročilo pooblaščenega revizorja,
ki je izdano v skladu z Odredbo o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov (Ura-
dni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo, po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da ima do datuma revizorjevega
poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila, poravnane vse svo-
je zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.

7.2. Za fizične osebe (samostojni podjet-
nik posameznik):

7.2.1. Davčna napoved iz dejavnosti za
leto 2002, potrjeno s strani pristojne izpo-
stave Davčnega urada RS, vključno z bilan-
co uspeha za leto 2002 in potrdila bank, pri
katerih ima odprte poslovne račune, da v
zadnjih 6 mesecih poslovanja ni imel bloki-
ranih svojih računov.

7.2.2. Izjava ponudnika, da je v zadnjih
treh mesecih pred oddajo ponudbe poslo-
val uspešno.

7.2.3. Poročilo pooblaščenega revizorja,
ki je izdano v skladu z Odredbo o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov (Ura-
dni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo, po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da ima do datuma revizorjevega
poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila, poravnane vse svo-
je zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.

8. Dokazila, da ponudnik razpolaga z za-
dostnimi tehničnimi zmogljivostmi

8.1. Ponudnik mora imeti izpolnjene po-
goje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z refe-
rencami, in predložiti potrjene obrazce-re-
ference s strani naročnikov.

8.2. Seznam zaposlenih in drugih stro-
kovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo
pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti.

8.3. Opis ponudnikove tehnične oprem-
ljenosti in naprav, ukrepov za zagotavljanje
kakovosti (opis, predložijo se morebitni pri-
dobljeni certifikati kakovosti po ISO stan-
dardih.) ter morebitnih študijskih in razisko-
valnih zmogljivosti.

8.4. Izjava ponudnika, da bo dela na
nadzidavi objekta Okrožnega sodišča v Ma-
riboru zaključil najkasneje 30. 8. 2004.

9. Kolikor ponudnik sodeluje s podizva-
jalci mora predložiti:

9.1 Izjavo podizvajalcev in kooperantov
o poravnanih obveznosti.

9.2. Izjavo ponudnika, da izpolnjujejo
pogoje za udeležbo tudi njegovi podizvajal-
ci, ki jih navaja v ponudbi.

Vsi pogoji v zvezi s 13. točko te objave
so natančno razvidni iz razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
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o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati minimalno 80 dni po odpiranju po-
nudb. Predvideni datum odločitve o izbiri
je 30. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
splošni garancijski rok za skrite napake in
garancijski rok glede morebitnih napak v
izdelavi gradnje:

a) – cena 90%
Ceno bo strokovna komisija ocenjevala

tako, da bo najnižja ponudba ocenjena s
100 točkami, nato pa vsako višjo ceno od
najnižje po naslednji enačbi:

Tc=100-((Cv-Cmin)/Cmin)100
(Cv-višja cena, Cmin-najnižja cena)
V primeru, če bo ponudbena cena za

100% ali več višja od najnižje bo ocenjena z
nič točkami.

b) – splošni garancijski rok za skrite na-
pake 5%

Strokovna komisija bo ocenila najdaljši
garancijski rok s 100 točkami, vsaka po-
nudba s krajšim garancijskim rokom pa po
naslednji enačbi:

Tg=100-((Gn-Gk)/Gn)100
(Gn-najdaljša garancija, Gk-krajša garan-

cija)
c) – garancijski rok glede morebitnih na-

pak v izdelavi gradnje 5%
Strokovna komisija bo ocenila najdaljši

garancijski rok s 100 točkami, vsaka po-
nudba s krajšim garancijskim rokom pa po
naslednji enačbi:

Ti=100-((In-Ik)/In)100
(In-najdaljša garancija, Ik-krajša garan-

cija)
Komisija bo za ocenjevanje upoštevala

le ponudbe, ki bodo predhodno izpolnjeva-
le vse razpisne pogoje.

Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem, s ko-
relacijskim faktorjem 0,90 za ceno, korela-
cijskim faktorjem 0,05 za splošni garancij-
ski rok in korelacijskim faktorjem 0,05 za
garancijski rok glede morebitnih napak v
izvedbi naprave.

Najcenejša ponudba ni nujno najugo-
dnejša. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki doseže najboljši rezultat glede na
vsa opisana vrednotenja.

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

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne
31. 1. 2003, št. 351-06-27/02-0402.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 2. 2003.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 23 Ob-88916
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov  naročnika:  Pošta  Slove-

nije, d.o.o. Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor, tel. 02/449-20-00 in št. telefaksa
02/449-23-79.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
pošte 9264 Grad - gradbena, obrtniška
in instalacijska dela.

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

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

4. Kraj izvedbe: Grad.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe in uvedbe v posel; v štirih me-
secih.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklicevanje na št.
odobritve 00 0000-17. Prosimo, da dokazi-
lo o opravljenem plačilu odkupnine za raz-
pisno dokumentacijo in vaš točen naslov ter
davčno številko, posredujte po telefaksu št.
02/449-23-79.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 3. 2003 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: četrtek, 25. 3. 2003 ob 11. uri, v
prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10 v Mariboru - sejna soba v 4. nad-
stropju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je najmanj 30 dni od prejema zača-
sne situacije in sicer na transakcijski račun
ponudnika do 80% pogodbene vrednosti,
10% pogodbene vrednosti v najmanj 30 dni
po kvalitetnem prevzemu objekta in 10%
pogodbene vrednosti v roku najmanj 60 dni
po pridobljenem uporabnem dovoljenju.

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: ponudnik mora biti re-
gistriran pri pristojnem državnem organu za
dejavnost, ki je predmet razpisa; proti po-
nudniku ne sme biti uveden postopek prisil-
ne poravnave, stečajni ali likvidacijski po-
stopek; ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, ni smela biti izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila, in ponudnik mora pre-
dloži lastno izjavo s katero potrjuje svojo
nekaznovanost; ponudnik mora imeti porav-
nane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s

predpisi v RS; ponudnik v zadnjih šestih
mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran
svoj račun več kot 5 dni; ponudnik v letu
2001 ni smel imeti promet manjši od mno-
gokratnika 3 ponudbene vrednosti ponud-
be; ponudnik mora v ponudbenem predra-
čunu upoštevati 10 odstotkov nepredvide-
nih del iz popisov in PID; ponudnik ne sme
ponudi rok plačila krajši od 30 dni; ponud-
ba mora biti veljavna najmanj 60 dni, od
dneva odpiranja ponudb; ponudnik ne sme
dati zavajajoče podatke, glede zahtev iz te
točke; ponudnik mora priložiti vse dokumen-
te, ki jih naročnik zahteva; ponudnik mora
predložiti obrazec izjave, da sprejema po-
goje iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb; 8. 4 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: 20. 2. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Št. 130040/2003 Ob-88944
1. Naročnik: Občina Trzin, Mengeška 9,

1236 Trzin.
2. Naslov naročnika: Mengeška 9,

1236 Trzin, faks 01/564-17-72, tel.
01/564-45-44.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
no, obrtniška in instalacija dela za pre-
novo in adaptacijo objekta OŠ in vrtca v
Trzinu.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek april
2003, dokončanje oktober 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: LIZ-inženi-
ring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana,
dodatne informacije: Janez Sitar, udig., tel.
01/23-44-032, faks 01/23-44-050 (ali
občina).

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije znaša 12.000 SIT z vključenim
DDV, virmansko plačilo na TRR
01386-0100001846 pred dvigom razpisne
dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 3. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Trzin, Mengeška cesta
9, 1236 Trzin (soba št. 2 – vložišče).
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 3. 2003, ob 12. uri, Občina Tr-
zin, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin (soba
št. 2).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe skladno
z določili razpisnih pogojev iz razpisne do-
kumentacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na
podlagi začasnih mesečnih situacij do viši-
ne 90% vrednosti pogodbenih del in s kon-
čno obračunsko situacijo za celoten obseg
izvršenih del; plačilo v zakonskih rokih.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljub-
ljana, Janez Sitar.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne
26. 4. 2002, Ob-67871, št. 40500-42002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 2. 2003.

Občina Trzin

Ob-89060
1. Naročnik: Javni zavod Mestne lekar-

ne, Šutna 7, 1241 Kamnik.
2. Naslov naročnika: Javni zavod Me-

stne lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
ter zunanje ureditve za adaptacijo le-
karne Litija. Ocenjena vrednost del je:
46,320.000 SIT (skupaj z DDV).

(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: Litija, Trg svobode 3.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

brez variant.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del pred-
vidoma konec maja 2003 in dokončanje v
120 dneh.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni zavod
Mestne lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik,
kontaktna oseba je Ksenija Čevka, tel.
01/83-19-200, faks 01/83-19-205.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, podračun pri
UJP: 01243-6030274573.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 4. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Mestne lekarne,
Šutna 7, 1241 Kamnik, računovodstvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 4. 2003 ob 11. uri na Javnem
zavodu Mestne lekarne, Šutna 7, 1241
Kamnik, računovodstvo.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija 90 dni od odpi-
ranja ponudb, predvideni datum odločitve
do 30. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, rok izvedbe 30% in druge ugodnosti
10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

Javni zavod Mestne lekarne

Št. 404-01-43/2003 Ob-89119
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.

3. (a) Opis in obseg gradnje: nadzida-
va in obnova stolpičev VIII, IX in X v Štu-
dentskem naselju Rožna dolina.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnej-
šemu ponudniku celotno javno naročilo.

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Rožna do-
lina.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del april
2003, dokončanje oktober 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: LIZ-inženi-
ring d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana; do-

datne informacije: Janez Jereb, tel.
01/23-44-047, faks 01/23-44-050.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 5.000 SIT, virmansko plačilo na
transakcijski račun: 19100-0010023743,
pred dvigom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
2. 4. 2003, do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vloži-
šče – soba št. 201.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 4. 2003 ob 12. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljublja-
na, sejna soba št. 40.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
90 dni od odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačeval izvršena dela na osnovi za-
časnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjene situacije.

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 dolo-
čili pogojev iz razpisne dokumentacije.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljub-
ljana, Janez Jereb.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 351-72/03 Ob-89249
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,

5270 Ajdovščina, telefaks 05/365-91-33,
tel. 05/365-91-34, el. naslov: sasa.sto-
par-@ajdovscina.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obrtni-
ška dela in zunanja ureditev na telova-
dnici OŠ Col.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: dela se bodo oddala v enem sklopu.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

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

varianta po popisu in varianta na ključ.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: marec 2003 -
september 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ajdov-
ščina, Cesta 5. maja 6a – Saša Stopar.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT na
enotni zakladniški podračun pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila št.
01201-0100014597.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 3. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6a, 5270 Ajdovščina (na vložišču).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 3. 2003 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v vrednosti 3% ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo bo izvršeno v 60 dneh po prejetju situaci-
je oziroma računa, skladno z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v ponudbeni
dokumentaciji mora biti predložena pogod-
ba o skupni izvedbi naročila, ki mora natan-
čno opredeliti odgovornost posameznih iz-
vajalcev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 27. 6. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 2. 2003.

Občina Ajdovščina

Št. 06/03 Ob-89294
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. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
drsnih vozišč na območju RS v letu
2003.

(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: Republika Slovenija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 75 dni po skle-
nitvi pogodbe.

7. (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 omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
00110-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 4. 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.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 4.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
znaša: 57,700.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 136/2003 Ob-89361
1. Naročnik: Komunala Metlika d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta XV. brigade

4, 8330 Metlika, tel. 07/363-72-00, faks
07/363-72-10, e-mail: komunala.metli-
ka@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izkopi –
zemeljska dela pri rekonstrukcijah vo-
dovodov.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: april – oktober
2003.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, po predhodni najavi kon-
taktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumenta-
cije je potrebno predložiti dokazilo o vplači-
lu stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun št.
02994-0019444579 pri NLB.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 31. 3. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Metlika d. o. o., Ce-
sta XV. brigade 4, 8330 Metlika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 3. 2003 ob 14. uri v prostorih
naročnika. Pri odpiranju ponudb lahko so-
delujejo samo predstavniki ponudnikov s pi-
snim pooblastilom za sodelovanje pri odpi-
ranju, ki so svoja pooblastila oddali pred
odpiranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od ponudbene vrednosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
predviden za javno odpiranje ponudb. O iz-
biri najugodnejšega ponudnika bo naročnik
obvestil vse ponudnike v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Anton Ogulin, tel. 07/363-72-00.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 2. 2003.

Komunala Metlika d.o.o.
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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

Ob-89123
Razveljavitev

Naročnik Vrtec Anice Černejeve, Kaju-
hova 5, 3000 Celje razveljavlja v celoti jav-
ni razpis za izbiro izvajalca za storitve či-
ščenja prostorov vrtca, objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 93 z dne 4. 11. 2002,
Ob 80360.

Vrtec Anice Černejeve

Št. 90425-1/2003-4 Ob-88879
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zajem podatkov
za topografsko bazo večje natančnost
in izdelava geodetskih podlag za prikaz
prostorskih planskih aktov na osnovi TO-
PO 5, priloga 1B-storitve-druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo oddal javno naročilo po
nalogah:

4.1. območje 1 (60 listov merila 1:
5000) – Zajem podatkov za topografsko
bazo in izdelava geodetskih podlag na osno-
vi TOPO 5 (za 10 listov le izdelava geodet-
skih podlag),

4.2. območje 2 (60 listov merila 1:
5000) – Zajem podatkov za topografsko
bazo in izdelava geodetskih podlag na osno-
vi TOPO 5,

4.3. območje 3 (68 listov merila 1:
5000) – Izdelava geodetskih podlag na
osnovi TOPO 5.

5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek po uve-
ljavitvi pogodb, predviden čas dokončanja
je 30. 10. 2003 za območji 1 in 2, za ob-
močje 3 pa 31. 7. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
1. 4. 2003 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
5.000 SIT na račun 01100-1000616337 11
25127-7141998-00000003; pri prevzemu
preko spletnih strani plačilo ni potrebno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 1. 4. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 4. 2003 ob 11. uri v prostorih Geo-
detske uprave Republike Slovenije, Zemlje-
merska 12, Ljubljana, sejna soba v pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 5% od vsote ponudbenih cen
posameznih nalog če je vsota ponudbenih
cen posameznih nalog, za katere daje po-
nudnik ponudbo večja od 3,000.000 SIT in
manjša od 30,000.000 SIT oziroma ban-
čna garancija v višini 5% od vsote ponudbe-
nih cen posameznih nalog če je vsota po-
nudbenih cen posameznih nalog, za katere
daje ponudnik ponudbo večja od
30,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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: ni dodatnih pogojev.

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

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

(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
najmanj do 31. 5. 2003, naročnik bo spre-
jel odločitev o izbiri predvidoma do 8. 4.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(do 75 točk), izkušnje in reference ponu-
dnika na primerljivih delih (do 15 točk),
ustreznost projektne skupine (ključnega
osebja) (do 10 točk).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marija Brnot, tel. 01/478-48-07, Ni-
ves Jurcan, tel. 01/478-49-27.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 2. 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Št.122/03 Ob-88882
1. Naročnik: SNG Drama Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Drama SNG Ljub-

ljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: fizično in tehnič-
no varovanje, 1B/23.

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

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

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 2003-2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: SNG Drama
Ljubljana, Tehnične službe, Iztok Vadnjal,
tel. 01/425-01-60.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
med 8. in 12. uro, od 3. 3. 2003 do 29. 3.
2003.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 2. 4. 2003,
10. ura.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: SNG Drama Ljubljana, Erjavče-
va 1, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 4. 2003, ob 13. uri, naročnik,
sejna soba št. 508.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dna z navodilom o obveznih finančnih zava-
rovanjih.

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: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2003, 22. 5.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba. Najugo-
dnejša ponudba je tista, ki zbere največ točk
po vseh delnih merilih skupaj. Delna merila
so: cena (do 50 točk), reference (do 20),
plače (do 10), kader (do 5), intervencijski
čas (do 5), sprejemno-operativni center (do
5), frekvence (do 5), ISO9001 (do 3). Na-
tančnejši opis je v razpisni dokumentaciji).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 41 z dne
10. 5. 2002, Ob-68644.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 2. 2003.

SNG Drama Ljubljana

Št. 110-1/03 Ob-89070
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,

3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava pro-
jektne dokumentacije PGD, PZI in PZR
za izpostavo Vipava na odseku HC Raz-
drto–Vipava.

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: HC Razdrto–Vipava.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: idejni projekt mo-
ra projektant izdelati v roku 21 dni po pod-
pisu pogodbe ter pridobiti potrditev idejne-
ga projekta v roku 14 dni. PGD, PZI doku-
mentacijo mora izdelati v roku 90 dni po
potrditvi idejnega projekta. Popravke, ki jih
mora projektant izdelati po recenziji, in po-
trditev projekta s strani recenzentov mora
pridobiti v 30 dneh ter na podlagi potrjene-
ga projekta izdelati tudi PZR dokumentaci-
jo. Projektant mora dokumentacijo izdelati
in predati najkasneje v 180 dneh po podpi-
su pogodbe.

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: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotniko-
va 40, 1000 Ljubljana, soba 1.27, kontak-
tna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Florjana Volk,
univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje inže-
niring, Družba za svetovanje in inženiring,
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-242 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 razpi-
sno dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC svetovanje in-
ženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., oziroma z virmanom na TRR
št. 02923-0014562265 pri Novi Ljubljan-
ski banki d.d. v korist DDC svetovanje in-
ženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., s pripisom “za razpisno doku-
mentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 4. 4. 2003 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Dru-

žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 4. 4.
2003 ob 9. uri na naslovu DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
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 435.000 SIT in veljavnostjo najmanj
210 dni po poteku skrajnega roka za pre-
dložitev 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
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

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
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 180 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 16. 5.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

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

Ob-89108
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Filo-

zofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljub-
ljana.

2. Naslov naročnika: Univerza v Ljublja-
ni, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000
Ljubljana, faks 01/425-93-37.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve tiska pu-
blikacij, učbenikov in drugega tiskane-
ga gradiva.

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

za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: pri naročniku oziroma
po dogovoru pri izvajalcu.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 5. 2003
do 30. 4. 2005

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dokumentaci-
ja se lahko zahteva na Univerzi v Ljubljani,
Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000
Ljubljana – ekonomat, pri Tonki Karas, so-
ba 033. Dodatne informacije o razpisu lah-
ko ponudniki zahtevajo pisno po faksu
01/425-99-37, pod šifro JR-3/2002-stori-
tve tiska, vsak delovni dan od 9. do 10. ure
oziroma na e-naslovu: breda.razdev-
sek@s5.net, vključno do 19. 3. 2003 (5 dni
pred rokom za oddajo ponudb).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 7.800 SIT + 20% DDV, skupaj 9.360
SIT. Znesek ponudniki nakažejo na naročni-
kov UJP račun št. 01100-6030707216,
sklic na št. 149000.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: osebno vsak de-
lovni dan od 12. do 13. ure do 21. 3. 2003
in 24. 3. 2003 do 10. ure v tajništvu deka-
nata soba 524 oziroma po pošti do istega
dne in ure, kot je predvideno za osebno
oddajo ponudbe.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Filozofska
fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, taj-
ništvo dekanata.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 24. 3. 2003 ob
10. uri v prostorih naročnika, sejna soba
521/V.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo svoji ponudbi priložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo do 30. 7.
2003.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za izvajanje tiskarskih storitev
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki), ki morajo izpolnjeva-
ti pogoje po 41. členu Zakona o javnih na-
ročilih, ki so navedeni v razpisni dokumen-
taciji z zahtevanimi dokumenti za izpolnjeva-
nje pogojev v skladu z 42. členom Zakona
o javnih naročilih.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisnim obrazcem, ki je priloga v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna do 30. 7. 2003, ponudniki pa bo-
do obveščeni najkasneje do 31. 3. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– kadri – 15 točk,
– krajši dobavni rok – 15 točk,
– reference – 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 21. 2. 2003.
Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta

Št. 17123-04-403-11/2003 Ob-89114
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblasti-
lu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefano-
va ulica 2, 1501 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, tele-
faks 01/472-57-91.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: predmet javne-
ga razpisa je izvedba obdobnih zdravstve-
nih pregledov ter zdravstvenih storitev
za potrebe ambulante medicine dela
MNZ – Policije.

Sklic na vrsto storitve po prilogi I B Za-
kona o javnih naročilih (št. kategorije: 25).

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

– sklop 1: zdravstveni pregledi delavcev
Policijske uprave Nova Gorica,

– sklop 2: zdravstveni pregledi delavcem
Policijske uprave Krško,

– sklop 3: zdravstvene storitve za
potrebe ambulante medicine dela MNZ –
Policije.

Ponudniki morajo ponuditi izvajanje
storitev, ki so predmet javnega razpisa, v
celoti (sklopi 1, 2 in 3) ali po posameznih
sklopih v celoti. Ponudniki ne morejo
ponuditi izvajanja posameznih storitev iz
posameznega sklopa.

5. Kraj izvedbe: storitve se bodo izvaja-
le na lokaciji ponudnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo eno
(osnovno) ponudbo. V primeru, da
ponudniki ponudijo še variantne ponudbe,
naročnik le-teh ne bo upošteval.

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

– sklop 1 in 2: začetek izvedbe pregle-
dov je predvidoma 1. 5. 2003, zaključek
pa najkasneje do 30. 9. 2003;

– sklop 3: začetek izvedbe storitev je
predvidoma 1. 7. 2003, zaključek pa najka-
sneje do 30. 6. 2005.

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

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

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

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčne-
ga urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40301103.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 25. 3. 2003, najkasneje
do 11. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
25. 3. 2003, ob 12. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljub-
ljana.

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

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti bančno garancijo
kot finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dne-
va uradnega prejema računa, ki je izstav-
ljen po opravljeni storitvi za pretekli me-
sec.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti iz-
javo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mo-
ra natančno opredeliti odgovornost posa-
meznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo na-
ročniku neomejeno solidarno.

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. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 10. 4. 2003.

16. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugod-
nejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponuje-
no ceno.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 019076 Ob-89116
1. Naročnik: Javno podjetje Vodo-

vod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta

90, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-333,
faks 01/58-08-302.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: obnova elektroo-
preme na črpališčih in čistilni napravi
odpadne vode Javnega podjetja Vodo-
vod-Kanalizacija.

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

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

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni
začetek del je maj 2003 ter dokončanje
julij 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JP Vodovod-
Kanalizacija Ljubljana, služba za javna naro-
čila, Vodovodna 90 (Franc Vizjak – tel.
01/58-08-333) – dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno telefonsko najaviti.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: nakazilo na TTR:
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17000-0000067258 pri SIB banki v zne-
sku 10.000 SIT.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 3. 4. 2003 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Vodovod-Kana-
lizacija Ljubljana, Vodovodna 90 (vložišče).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 4. 2003 ob 8. uri v sejni sobi
Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija
Ljubljana, Vodovodna 90.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: potrdila in dokazila v
skladu z ZJN-1.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 150 dni od dneva, ki je določen za
oddajo ponudbe; odločitev bo predvidoma
konec aprila 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, garancijska doba, rok plačila,
reference.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.

Št. 04/2003 Ob-89132
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: čiščenje upravne
stavbe in ostalih delovnih prostorov v
TE Trbovlje d.o.o., vključno z zaposlitvi-
jo delavcev.

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

5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-
lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 5. 2003
do 30. 4. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije:
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., nabavna
služba (Anita Žučko), Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na TRR 26330-0012039086. Ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 28. 3. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko Ne odpiraj – ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter na-
vedbo predmeta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 28. 3. 2003
ob 9.30, v prostorih TET d.o.o., Ob želez-
nici 27, Trbovlje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca za zavarovanje resnosti ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba ozi-
roma dogovor o skupnem nastopu.

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: ob dokazilih za izpolnje-
vanje splošnih pogojev, mora ponudnik
predložiti tudi:

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– parafirane in žigosane vse strani pred-
loga pogodbe z naročnikom,

– menico za zavarovanje resnosti ponud-
be v višini 10% ponudbene vrednosti – ori-
ginal,

– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje dobre izvedbe pogod-
benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti – original,

– izpolnjena struktura cene in spremem-
be po letih, z navedbo plačilnih pogojev in
popustov,

– izkušnje na podobnih delih v obdobju
od 1997 do sedaj.

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 uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali  morajo  pravne  osebe  nave-
sti imena  in  strokovne  kvalifikacije

osebja,  odgovornega  za  izvedbo  stori-
tve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odloči-
tve o sprejemu ponudb bo sprejeta nemu-
doma po ocenitvi le-teh.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji (in

popusti) – do 90,
– izkušnje na podobnih delih – do 10.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Alojz Zalokar.
19. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 24. 2. 2003.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Ob-89295
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

2. Naslov naročnika: Družba za avto-
ceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Uli-
ca XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, faks
01/300-99-37.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje stro-
kovno svetovalnih storitev za potrebe
nacionalnega programa izgradnje avto-
cest v Republiki Sloveniji.

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

– sklop A: odsek AC Beltinci – Pince;
Beltinci – Lendava, dolžine 17,4 km, Len-
dava – Pince, dolžine 13,7 km, HC do mej-
nega prehoda Dolga vas dolžine 3,0 km,

– sklop B: odsek AC Fram – Hajdina,
Slivnica – Draženci dolžine 18,85 km,

– sklop C: HC Hajdina – Ormož, odsek
Hajdina – Ptuj, dolžine 2,3 km,

– sklop D: HC Hajdina – Ormož, odsek
Ptuj – Markovci, dolžine 5,5 km,

– sklop E: priključek Celje vzhod – Lju-
bečna, dolžine 2,0 km (I. etapa),

– sklop F: navezava na Luko Koper, Sr-
minska vpadnica, dolžine 1,6 km in bencin-
ski servis Bertoki,

– sklop G: odsek HC Koper – Izola, dol-
žine 5,1 km,

– sklop H: odsek HC Jagodje – Lucija,
I. faza: Jagodje – Lucija dolžine 3,9 km,
II. faza: Navezava Pirana dolžine 4.1 km,

– sklop I: odsek AC Peračica – Podta-
bor; I. faza, II faza, dolžine 2,4 km,

– sklop J: navezovalna cesta Stanežiče
– Brod, dolžine 2,0 km,

– sklop K: navezovalna cesta Zrkovska
cesta od km 0,87 do km 3,8, dolžine 2,93
km.

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

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

končanja ali čas izvedbe: skladno z
razpisno dokumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije:
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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

Ob-89083
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare prav-

de 11, Ljubljana; tel. 01/230-61-230; faks
01/230-61-30.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravila
in blago za nadaljnjo prodajo. Količina
navedena v razpisni dokumentaciji.

(b) Kraj dobave: poslovne enote naroč-
nika. Seznam lokacij je sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od junija
2003 do junija 2006.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Lekarna Ljublja-
na, Splošno kadrovska služba, Nataša Jer-
šin; tel. 01/230-61-23.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT. Nakazati na
transakcijski račun št. 01261-6030275049
z obvezno navedbo davčne številke.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 26. 3. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Lekarna Ljubljana, Ulica Stare
pravde 11, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost prijave v višini 10
mio SIT.

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

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali predvidoma pre-
dložiti ponudbe do 6. 5. 2003. Naročnik
bo odločil o sprejemu ponudbe predvido-
ma do 26. 5. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Janja Kadunc Mezek, univ. dipl. prav.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 115 z dne
27. 12. 2002, Ob-84393.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

Lekarna Ljubljana

Št. 1/2003 Ob-89089
1. Naročnik: Osnovna šola Trnovo.
2. Naslov naročnika: Karunova ulica

14/a, 1000 Ljubljana, tel. 01/283-35-64,
telefaks 01/283-37-46.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Trnovo.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudniki lahko predložijo ponudbo za celotno
javno naročilo ali samo za del razpisanega
javnega naročila (sklope živil ali posamezne-
ga živila). Naročnik si pridržuje pravico, da za
posamezne sklope izbere več dobaviteljev.

Ponudniki lahko konkurirajo na nasled-
nje sklope oziroma skupine:

1. mleko in mlečni izdelki – 6.800 kg in
12.680 l,

2. meso in mesni izdelki – 11. 657 kg,
3. ribe in konzervirane ribe – 855,60 kg,
4. jajca – 23.684 kom,
5. olje – 2.706 l,
6. zelenjava in suhe stročnice –

29.086,40 kg,
7. konzervirana zelenjava –

3.756,25 kg,
8. sveže sadje – 17.888,50 kg,
9. konzervirano sadje – 730,95 kg,
10. sadni sokovi in sirupi – 22.401 l,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –

3.200 kg,
12. zamrznjeni izdelki iz testa –

3.216 kg,
13. kruh in pekovsko pecivo – 8.900 kg,
14. slaščičarski izdelki in keksi –

1.233,10 kg,
15. ostalo prehrambeno blago –

3.943,28 kg in 200 l.
Naročn)k bo sposobnost ponudnikom

lahko priznal za eno skupino, dve ali več
skupin ali za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 4.
2003 do 15. 4. 2006.

DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba za dodatne informacije
Konrad Planteu (tel. 01/300-99-50), dvig
razpisne dokumentacije v sobi 516 – Met-
ka Celestina.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije ponudnik poravna z vir-
manom na TRR št. 06000-0112292412,
sklic 987-700, opis: razp. dokum.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 9. 4. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, DARS d.d., Dunajska 7, 1000
Ljubljana, vložišče soba 108.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 4.
2003 ob 10. uri, v prostorih DARS d.d.,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, sejna soba –
klet.

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:

– za sklop A: 52,800.000 SIT,
– za sklop B: 59,100.000 SIT,
– za sklop C: 11,100.000 SIT,
– za sklop D: 9,150.000 SIT,
– za sklop E: 3,260.000 SIT,
– za sklop F: 7,670.000 SIT,
– za sklop G: 36,930.000 SIT,
– za sklop H: 36,000.000 SIT,
– za sklop I: 15,700.000 SIT,
– za sklop J: 4,500.000 SIT,
– za sklop K: 5,300.000 SIT.
Bančna garancija za resnost ponudbe

mora biti veljavna 210 dni od datuma odpi-
ranja ponudb.

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): 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: /

(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: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 5. 10. 2003. Predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je 14. 5.
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: Uradni list RS, št. 99-100 z
dne 22. 11. 2002, Ob-81443.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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Št. 409 Ob-89117
1. Naročnik: Viški vrtci.
2. Naslov naročnika: Tržaška cesta 79,

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

paj v vrednnosti 24 mio SIT in mlečni izdel-
ki v skupni vrednosti 25 mio SIT.

(b) Kraj dobave: na devetih lokacijah na-
ročnika opisanih v razpisni dokumentaciji.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: žita: oluščena žita-pripravljeni izdel-
ki iz žit-mlevski izdelki-pekovski izdelki-te-
stenine-testo-keksi; mlečni izdelki: mle-
ko-mlečne pijače-smetana-surovo maslo-si-
ri-pudingi in namazi-sladoledi in zmrznjeni
deserti.

Ponudnik se lahko prijavi na en ali več
sklopov, vendar bodo morali biti ponujeni
vsi artikli v sklopu.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost bo priznana za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Zavod za tehnič-
no izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
faks 01/24-16-213, kontaktna oseba je Mi-
ro Rovšek, tel. 01/24-16-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure, ali po običajni in
elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 14.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na T.R.R. Zavoda za tehnično izobra-
ževanje št. 01261 - 6030716108, sklic na
št. 50015-409.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 24. 3. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

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

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

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v razpisni dokumentaciji.

12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodbe se bodo sklepale za ob-
dobje 12 mesecev.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

Viški vrtci

Št. 3 Ob-89246
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

medicinskega potrošnega materiala za
zdravstveno nego in ostale diagnostič-
ne storitve.

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

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik ponudi najmanj 30% ar-
tiklov iz posamezne skupine kot sledi: 1.
brizge, 2. kanile, 3. igle za enkratno upo-
rabo, 4. lancete, 5. seti za punkcije, 6.
centralni venski in periferni katetri, 7. aspi-
racijski katetri in ostali materiali za aspira-
cijo, 8. maske in katetri za kisik, 9. ustniki,
inhalacijske buče in merilci pretoka zraka,
10. sistemi infuzijski, transfuzijski, prehra-
njevalni, 11. podaljški, petelinčki, priključ-
ki, zamaški, 12. lepljive komprese, obliži,
13. obloge za rane, 14. cevni sistemi in
priključki za dihalne aparate 15. filtri, 16.
konekti in ostale cevi, 17. urinski katetri in
urinske vrečke, 18. želodčne sonde, 19.
obvezilni material, 20. zbiralnik za ostre
predmete, 21. posodice za kužne materia-
le in aspirate, 22. pripomočki za nego sto-
me, 23. torakalni dreni, 24. plenice, 25.
dvodelni inkontinenčni program, 26. pod-
loge posteljne, 27. materiali za sterilizaci-
jo, 28. kontrola sterilizacije, 29. filmi in
ostali materiali za rtg, 30. material za
bronhoskopijo, 31. materiali za citostatsko
zaščito, 32. elektrode, 33. maske, kape,
34. vakuumski odvzem, 35. kapilarni od-
vzem, 36. tubusi, 37. rokavice, 38. rezila
in šivalni material, 39. testi, 40. ostali po-
trošni materiali, 41. materiali za pripravo
sterilnega polja, 42. materiali in pripomoč-
ki za osebno nego, 43. termometri in
nastavki.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: april 2003–
april 2005.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: nabava in javna
naročila, Roman Potočnik.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na blagajni bol-
nišnice ali na TR št. 01100-603-0277603.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: I. faza do vključno 21. 3. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: tajništvo uprave, Darja Brus.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija.

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

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

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

5. (a) Naslov službe in osebe od kate-
re se lahko zahteva dodatne informacije:
vodja šolske prehrane Irena Klun, tel.
01/420-13-63.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče prevzeti po predhodni
najavi, na naslovu naročnika, od 3. 3. 2003
do 13. 3. 2003, vsak delovni dan od pone-
deljka do petka med 9. in 12. uro, v tajniš-
tvu šole.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT. Davek je upoštevan v
ceni.

Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun
naročnika, številka 01261-6030662079,
sklic na št. 00-66 je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.

6. (a) Datum in ura do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: upoštevane bo-
do prijave, ki bodo prispele oziroma bodo
predložene najkasneje do 18. 3. 2003, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Trnovo, tajništvo,
Karunova ulica 14/a, 1000 Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: menica v znesku 1 mio
SIT.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o jav-
nih naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe
o skupnem nastopu iz katere je razvidno kdo
je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.

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

– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega transakcijskega računa,

– da zagotavlja zahtevane letne količine
za posamezne sklope blaga,

– da ponudnik zagotavlja vse razpisane
vrste blaga iz posamezne skupine,

– da ni posredoval zavajajoče podatke,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da bo dostava fco skladišče naročnika

– razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti v skla-

du s predpisi,
– da ponudnik izpolnjuje posebne zahte-

ve za posamezne skupine blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pre-
dložene na naslov naročnika do 2. 4. 2003,
odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta
do 5. 4. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Osnovna šola Trnovo, vodja šolske
prehrane, Irena Klun, tel. 01/420-13-63.

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

15. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 21. 2. 2002.

Osnovna šola Trnovo
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4. kruh, sveži pekarski izdelki: Žito d.d.,
Ljubljana (6,677.120,76 SIT in 8,812.379,40
SIT),

5. sveže sadje in zelenjava: Mercator d.d.,
Ljubljana (2,204.706,10 SIT, 1,654.115,06
SIT; 1,481.054,45 SIT; 1,487.506,70 SIT in
1,521.755,99 SIT),

6. drugi prehrambni izdelki: Mercator
d.d., Ljubljana (5,404.450,60 SIT in
30,336.381 SIT);

3. ZPKZ Koper:
1. meso in mesni izdelki: Kras d.d., Se-

žana (2,545.697 SIT in 2,939.731 SIT),
2. ribe in ribji izdelki: Brumec – Ručigaj

d.o.o., Mengeš (362.173 SIT in 373.348
SIT),

3. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Ljubljana (801.476 SIT in
971.931 SIT),

4. kruh, sveži pekarski izdelki: Žito d.d.,
Ljubljana (579.880 SIT in 675.680 SIT),

5. sveže sadje in zelenjava: Mercator
d.d., Ljubljana (495.650 SIT; 229.670 SIT;
247.620 SIT; 167.162 SIT; 152.462 SIT in
151.050 SIT) in KZ Agraria Koper z.o.o.,
Koper (179.830 SIT; 187.820 SIT; 194.510
SIT; 204.300 SIT, 217.730 SIT in 278.650
SIT),

6. drugi prehrambni izdelki: Emona bla-
govni center d.d., Ljubljana (1,844.307 SIT
in 1,945.605 SIT);

4. ZPKZ Maribor, Odd. Murska Sobota,
OO Rogoza:

2. ribe in ribji izdelki: Brumec – Ručigaj
d.o.o., Mengeš (2,721.105,75 SIT),

3. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Ljubljana (5,243.806,18
SIT),

4. kruh, sveži pekarski izdelki: PPS –
Ptujske pekarne in slaščičarne d.d., Ptuj
(8,050.957,40 SIT),

5. sveže sadje in zelenjava: Mercator
d.d, Ljubljana (885.072,31 SIT;
858.650,75 SIT; 345.698,79 SIT;
369.251,80 SIT; 341.211,56 SIT;
314.824,08 SIT; 356.959,18 SIT;
436.174,58 SIT; 542.391,15 SIT;
842.832,91 SIT in 510.297,20 SIT) in
ERA d.d., Velenje (521.152,63 SIT),

6. drugi prehrambni izdelki: ERA d.d.,
Velenje (21,330.887,07 SIT);

5. ZPMZKZ Celje:
1. meso in mesni izdelki: Gruda – Jur-

mes d.d., Šentjur (10,883.356,80 SIT),
2. ribe in ribji izdelki: Brumec – Ručigaj

d.o.o., Mengeš (994.294 SIT),
3. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-

leia d.o.o., Petrovče (2,108.120,83 SIT),
4. kruh, sveži pekarski izdelki: PPS –

Ptujske pekarne in slaščičarne d.d, Ptuj
(2,387.210 SIT),

5. sveže sadje in zelenjava: ERA d.d.,
Velenje (311.753,05 SIT; 308.004,38 SIT
in 318.523,45 SIT) in Vrtnarstvo Celje
d.o.o., Celje (256.864,86 SIT; 242.785,44
SIT; 538.885,20 SIT; 244.820,45 SIT;
268.007,57 SIT; 268.316,62 SIT;
249.860,07 SIT in 209.686,60 SIT),

6. drugi prehrambni izdelki: ERA d.d.,
Velenje (9,150.618,88 SIT);

6. PD Radeče:
1. meso in mesni izdelki: Gruda – Jur-

mes d.d., Šentjur (1,721.759 SIT) in KZ

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: 18. 4. 2003, 25. 4. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
najnižja ponujena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik v I. fazi na odpiranje po-
nudb ponudnikov ne bo povabil.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 2. 2003.

Bolnišnica Golnik - KOPA

Št. 4 Ob-89247
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

medicinskega potrošnega materiala za
laboratorijske storitve.

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

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik ponudi vsaj 30% raz-
pisanih vrst blaga iz posamezne skupine
za 1. laboratorij za citologijo in patologijo,
2. respiratorni laboratorij, 3. laboratorij za
respiratorno bakteriologijo, 4. kardiološjki
laboratorij, 5. laboratorij za klinično kemijo
in hematologijo, 6. laboratorij za miko-
bakterije, 7. imunološki laboratorij.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: april 2003–
april 2005.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: nabava in javna
naročila, Roman Potočnik.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 5.000 SIT na
blagajni bolnišnice ali na TR št.
01100-603-0277603.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: I. faza do vključno 21. 3. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: tajništvo uprave, Darja Brus.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija.

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

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

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.

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

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

Št. 791-10-1/01-3221 Ob-88875
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje,

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, Ljub-

ljana, tel. 01/478-52-70, faks
01/478-54-70, e-mail: ursiks@gov.si.

3. Datum izbire: med 1. 1. 2002 in
31. 12. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: prehrambni artikli, zavodi za prestaja-
nje kazni zapora.

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

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

1. ZPKZ Dob pri Mirni:
1. meso in mesni izdelki: Gruda – Jur-

mes d.d., Šentjur (14,443.880 SIT),
2. ribe in ribji izdelki: Brumec – Ručigaj

d.o.o., Mengeš (7,573.623,33 SIT),
3. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske

mlekarne d.d., Ljubljana (13,440.898,50
SIT),

5. sveže sadje in zelenjava: Mercator d.d.,
Ljubljana (1,176.921,40 SIT; 1,336.208,80
SIT; 1,133.815,30 SIT; 1,138.163,10 SIT;
1,161.034,60 SIT; 1,084.750 SIT; 1,125.340
SIT; 1,097.894,50 SIT; 1,205.483,80 SIT;
1,008.266,20 SIT; 1,030.565,30 SIT in
1,124.184,30 SIT),

6. drugi prehrambni izdelki: Mercator
d.d., Ljubljana (55,553.207,03 SIT);

2. ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig:
1. meso in mesni izdelki: Gruda – Jur-

mes d.d., Šentjur (10,274.000,87 SIT in
10,536.035 SIT),

2. ribe in ribji izdelki: Brumec – Ručigaj
d.o.o., Mengeš (1,722.122,90 SIT), Mer-
cator d.d., Ljubljana (986.263,60 SIT),

3. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Ljubljana (3,306.952,40 SIT
in 5,213.122,80 SIT),

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 18. 4. 2003, 25. 4. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
najnižja ponujena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik v I. fazi na odpiranje po-
nudb ponudnikov ne bo povabil.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 2. 2003.

Bolnišnica Golnik - KOPA
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Sevnica, Sevnica (1,872.759,90 SIT in
312.126,65 SIT),

2. ribe in ribji izdelki: Brumec – Ručigaj
d.o.o, Mengeš (160.542 SIT in
349.478,50 SIT),

3. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Ljubljana (556.155,40 SIT
in 1,110.141,20 SIT),

4. kruh, sveži pekarski izdelki: Žito d.d.,
Ljubljana (117.735 SIT) in Klasje MPP, Ce-
lje (566.350,40 SIT),

5. sveže sadje in zelenjava: ERA d.d., Ve-
lenje (87.739,20 SIT; 91.584,85 SIT;
93.071,30 SIT; 84.423,85 SIT; 84.705,95
SIT; 92.669,85 SIT; 99.310 SIT in 89.642,70
SIT) in Mercator d.d, Ljubljana (100.315,77
SIT; 188.908,70 SIT in 96.644,21 SIT),

6. drugi prehrambni izdelki: Mercator
d.d., Ljubljana (5,003.182,66 SIT).

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

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

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 22-23 z dne 30. 3. 2001,
Ob-45863 in 30-31 z dne 28. 4. 2001,
Ob-47821 – popravek.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 14-15 z dne 2. 3.
2001, Ob-44306.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 2. 2003.

Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

Št. 45/02 Ob-88876
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 16. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava premoga za preizkusni se-
žig, objekt naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave, v
skladu z 2. točko 110. člena ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Impakta d.d., Kersni-
kova 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 240,260.130
SIT (1,068.750 USD).

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 329,170.428,40 SIT (1,464.250
USD) in 240,260.130 SIT (1,068.750
USD).

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: 18. 2. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 123/03 Ob-88881
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/542-79-75, tel. 522-27-64.

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

ve: nakup bolniških postelj;
1. sklop – boln. postelje – int. terapija –

8 kosov,
2. sklop – boln. postelje – int. nega –

40 kosov,
3. sklop – vozički – 4 kosi.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena –100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
2. sklop: Sanolabor,d.d., 1000 Ljublja-

na, Leskoškova 4,
2. sklop: Medicotehna, 1260 Ljubljana,

Zadobrovška 42a.
7. Pogodbena vrednost:
2. sklop: 47,247.920 SIT brez DDV,
3.sklop: 4,223.063 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
2. sklop: 49,518.724,17 SIT brez DDV;

47,247.920 SIT brez DDV,
3. sklop: 5,034.475,20 SIT brez DDV;

4,223.063,33 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 2. 2003.
Klinični center

Ljubljana

Št. 21/2003 Ob-88945
1. Naročnik: Zdravstveni dom Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 1,

3320 Velenje, tel. 03/89-95-400, telefaks
03/58-69-039.

3. Datum izbire: 21. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: potrošni material po skupinah oziro-
ma podskupinah, količine niso določljive,
kraj dobave je sedež naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena za skupino
oziroma podskupino, po predloženi doku-
mentaciji.

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

Skupina: medicinski material in razku-
žila:

– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Dentacom, d.o.o., Velenje,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana;
Skupina: sanitetni material:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Combic, d.o.o., Podnanos,
– Dentacom, d.o.o., Velenje;
Skupina: RTG-material:
– Hibiskus, d.o.o., Ljubljana,

– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana;
Skupina: laboratorijski material po pod-

skupinah:
podskupina A - hitri testi:
– dr. Gorkič, d.o.o., Logatec,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana;
podskupina B - kemikalije:
– Micro+polo, d.o.o., Maribor,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana;
podskupina C - steklo:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Micro+polo, d.o.o., Maribor;
podskupina D - PVC-papir:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Micro+polo, d.o.o., Maribor;
podskupina E - stixi:
– dr. Gorkič, d.o.o., Logatec,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana;
podskupina F - material za hematološki

analizator:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– AMS Meding, d.o.o., Šentjur;
podskupina G - material za odvzem krvi

za aparat Becton Dicinson:
– Medias International, d.o.o., Ljubljana,
– AMS Meding, d.o.o., Šentjur;
podskupina H - material za odvzem krvi

za aparat Sarsted:
– Mediline, d.o.o., Kamnik,
– AMS Meding, d.o.o., Šentjur;
podskupina I - papa barve:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Iris, d.o.o., Ljubljana;
podskupina J - material za aparat za elek-

trolite: /
podskupina K - originalni Dade Bering

reagenti za biokemični analizor RXL - do-
mension:

podskupina I - reagenti:
– Laboratorijska tehnika Burnik,

d.o.o., Vodice,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana;
podskupina II - kontrole:
– Laboratorijska tehnika Burnik,

d.o.o., Vodice,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana;
podskupina III - kalibratorji:
– Laboratorijska tehnika Burnik,

d.o.o., Vodice,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana;
podskupina IV - kivete - raztopine:
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Laboratorijska tehnika Burnik,

d.o.o., Vodice;
podskupina L - reagenti za aparat dr.

Lang:
– dr. Gorkič, d.o.o., Logatec;
Zobozdravstveni material po podskupi-

nah:
podskupina A - polnilni material:
– Combic, d.o.o., Podnanos,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Viva dental, d.o.o., Ormož;
podskupina B - sredstva za zaščito zob-

nih vratov ali impregnacijo:
– Studio 33, d.o.o., Ljubljana,
– Prodent, d.o.o., Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana;
podskupina C - cement za podlage:
– Cimbic, d.o.o., Podnanos,
– Viva dental, d.o.o., Ormož,
– Studio 33, d.o.o., Ljubljana;
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podskupina D - cement za cementi-
ranje:

– Interdent, d.o.o., Celje,
– Viva dental, d.o.o., Ormož,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana;
podskupina E - kovina:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Dentalia, d.o.o., Ljubljana;
podskupina F - material za ponjenje ko-

reninskih kanalov:
– Viva dental, d.o.o. Ormož,
– Dentalia, d.o.o., Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana;
podskupina G - zdravila za rane - po

ekstrakciji in podobno:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Prodent, d.o.o., Ljubljana,
– Viva dental, d.o.o., Ormož;
podskupina H - zdravila za zdravljenje -

po seji:
– Viva dental, d.o.o., Ormož,
– Studio 33, d.o.o., Ljubljana;
podskupina I - sredstva za popravila:
– Prodent, d.o.o., Ljubljana,
– Interdent, d.o.o., Celje,
– Studio 33, d.o.o., Ljubljana;
podskupina J - obdelovalni material:
– Dentalia, d.o.o., Ljubljana,
– Viva dental, d.o.o., Ormož,
– Combic, d.o.o., Podnanos;
poskupina K - odtisni material:
– Prodent, d.o.o., Ljubljana,
– Dentalia, d.o.o., Ljubljana,
– Combic, d.o.o., Podnanos;
podskupina L - sredstva za zaščito:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Viva dental, d.o.o., Ormož,
– Profarmakon, d.o.o., Maribor;
podskupina M - ostalo:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Combic, d.o.o., Podnanos,
– Viva dental, d.o.o., Ormož;
podskupina N - razkužila:
– Prodent, d.o.o., Ljubljana,
– Studio 33, d.o.o., Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: količine niso

točno določene, zato je pogodbena vred-
nost za posamenega dobavitelja neznana.

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

9. Število prejetih ponudb:
Skupina: medicinski material in razkuži-

la: 5;
Skupina: sanitetni material: 8;
Skupina RTG-material: 5;
Skupina laboratorijski material po pod-

skupinah:
podskupina A - hitri testi: 4;
podskupina B - kemikalije: 2;
podskupina C - steklo: 2;
podskupina D - PVC papir: 2;
podskupina E - stixi: 4;
podskupina F - material za hematološki

analizator: 3;
podskupina G - material za odvzem krvi

za aparat Becton Dicinson: 2;
podskupina H - material za odvzem krvi

za aparat Sarsted: 2;
podskupina I - papa barve: 3;
podskupina J - material za aparat za elek-

trolite: /
podskupina K - originalni Dade Bering

reagenti za biokemični analizator RXL - di-
mension:

podskupina I - reagenti: 2;
podskupina II - kontrole: 2;
podskupina III - kalibratorji: 2;
podskupina IV - kivete - raztopine: 2;

podskupina L - reagenti za aparat dr.
Lang: 1;

Zobozdravstveni material po podskupi-
nah:

podskupina A - polnilni material: 8;
podskupina B - sredstva za zaščito zo-

bnih vratov ali impregnacijo: 7;
podskupina C - cement za podlage: 7;
podskupina D - cement za cementira-

nje: 8;
podskupina E - kovina: 7;
podskupina F - material za polnjenje ko-

reninskih kanalov: 8;
podskupina G - zdravila za rane - po

ekstrakciji in podobno: 7;
podskupina H - zdravila za zdravljenje -

po seji: 6;
podskupina I - sredstva za popravila: 8;
podskupina J - obdelovalni material: 8;
podskupina K - odtisni material: 8;
podskupina L - sredstva za zaščito: 9;
podskupina M - ostalo: 8;
podskupina N - razkužila: 9.
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: Uradni list
RS, št. 86 z dne 2. 11. 2001, Ob-57569.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 2. 2003.

Zdravstveni dom Velenje

Št. 3 Ob-88989
1. Naročnik: Zdravstveni dom Krško,

CKŽ 56, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: 07/488-02-00.
3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: zdravstveni material - Zdravstveni dom
Krško.

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

– cena ponudbe,
– plačilni pogoji,
– stalen popust,
– reference,
– celovitost ponudbe.
Utemeljitev: izbrani dobavitelj zdravstve-

nega materiala je prejel najvišje številko točk
po merilih in načinu ocenjevanja.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Le-
skovškova 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Sanolabor
d.d.: 17,764.356,81 SIT.

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

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

be: 17,764.356,81 SIT, 13,006.612,06
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. 11. 2002.

Zdravstveni dom Krško

Št. 2 Ob-89068
1. Naročnik: Zdravstveni dom Krško,

CKŽ 56, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: 07/488-02-00.
3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: zobozdravstveni material - Zdravstve-
ni dom Krško.

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

– cena ponudbe,
– plačilni pogoji,
– stalen popust,
– reference,
– celovitost ponudbe.
Utemeljitev: izbrana dobavitelja zobo-

zdravstvenega materiala sta prejela najvi-
šje število točk po merilih in načinu oce-
njevanja.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Prodent Int., d.o.o.,
Zvezna ulica 2a, 1000 Ljubljana, Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Prodent Int.
d.o.o.: 24,863.483 SIT, Sanolabor d.d.:
26,665.405,72 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,536.674,56 SIT, 23,884.641,10
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: 7. 11. 2002.

Zdravstveni dom Krško

Št. 1 Ob-89069
1. Naročnik: Zdravstveni dom Krško,

CKŽ 56, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: 07/488-02-00.
3. Datum izbire: 13. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: laboratorijski material - Zdravstveni
dom Krško.

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

– cena ponudbe,
– plačilni pogoji,
– stalen popust,
– reference,
– celovitost ponudbe.
Utemeljitev: izbrani dobavitelj laboratorij-

skega materiala je prejel najvišje število točk
po merilih in načinu ocenjevanja.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Interexport d.o.o., Du-
najska 139, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Interexport
d.o.o.: 22,805.545,91 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,569.712,17 SIT, 14,795.628,21
SIT.
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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. 11. 2002.

Zdravstveni dom Krško

Št. 77 Ob-88910
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 16. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava, postavitev in instalacija pro-
gramske opreme, pripravo ustrezne do-
kumentacije pod imenom POŠTARCA.
Predmet javnega naročila je program-
ska oprema, ki omogoča podporo delo-
vanju certifikatske agencije. Pošta Slo-
venije, d.o.o. bo s to programsko opre-
mo implementirala vse postopke in pro-
cese, ki so potrebni za delovanje javne
certifikatske agencije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena – 70 točk in reference
– 30 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d.,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana – Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 39,343.271
SIT (brez DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 106,406.021 SIT (brez DDV),
39,343.271 (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: 20. 2. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 134/03 Ob-89085
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.

3. Datum izbire: 27. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup univerzalnega rentgenskega
sistema za radiografijo in fluoroskopijo.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens d.o.o., Du-
najska 22, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 29,000.000
SIT z DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,020.000 SIT z DDV, 29,000.000
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave na

podlagi 3. točke 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: 21. 2. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 135/03 Ob-89087
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.

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

ve: nakup ultrazvočnega aparata za KO
za žilne bolezni.

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

1. ponudbena cena 90%,
2. poslovna uspešnost iz bonitetnega po-

ročila 5%, dodatna programska oprema 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Elmed Aleš Gospoda-
rič,s.p., Goriška ulica 6, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 35,000.000
SIT z DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,059.327 SIT z DDV, 35,000.000
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave na pod-
lagi 1. točke prvega odstavka 20. člena
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: 21. 2. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 36/02 Ob-89113
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: 28. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava 110 kV opreme za RTP
110/20 kV Grosuplje po specifikaciji v raz-
pisni dokumentaciji. Dostava razpisanega
blaga je v centralno skladišče naročnika v
Črnučah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (75% de-
lež),

– tehnična skladnost ponujene opreme
(16% delež),

– rok plačila (6% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:

– sklop 1: 110 kV stikalna oprema: Elek-
tronabava, d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231
Ljubljana-Črnuče;

– sklop 2: Merilni transformatorji, pod-
porni izolatorji, odvodniki prenapetosti: C &
G, d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 110 kV stikalna oprema:

45,592.000 SIT (vključen DDV),
– sklop 2: Merilni transformatorji, pod-

porni izolatorji, odvodniki prenapetosti:
47,500.103 SIT (vključen DDV).

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

9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 110 kV stikalna oprema: 2

pravilni ponudbi;
– sklop 2: Merilni transformatorji, pod-

porni izolatorji, odvodniki prenapetosti: 3
pravilne ponudbe dveh ponudnikov.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop 1: 110 kV stikalna oprema:
47,756.000 SIT (brez DDV), 45,592.000
SIT (brez DDV);

– sklop 2: merilni transformatorji, pod-
porni izolatorji, odvodniki prenapetosti:
48,664.900 SIT (brez DDV), 47,500.103
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 21. 2. 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 80 Ob-89163
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

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

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 30. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 4908 kosov zimske polo majice.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena vre-
dnost.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Le-
skovškova 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,883.480 SIT
brez DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,220.920 SIT brez DDV, 8,883.480
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: 24. 2. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

Št. 70 Ob-89135
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

Slomškov trg 10, Maribor.
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2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.

3. Datum izbire: 30. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 2251 parov nizkih čevljev, 1400 pa-
rov visokih čevljev in 685 parov čevljev
za mopediste.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost
za sklop.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik je prejel za
posamezni sklop samo po eno pravilno po-
nudbo zato ni sprejel odločitev o oddaji na-
ročila.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 2. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 81/03 Ob-89291
1. Naročnik: Kranjski vrtci, Kranj.
2. Naslov naročnika: Cesta Staneta Ža-

garja 19, 4000 Kranj, tel. 04/20-19-200,
telefaks 04/20-19-208.

3. Datum izbire: 15. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna doba prehrambenega
blaga po sklopih. Razvoz v dve centralni
kuhinji in štiri pripravljalno razdeljevalne ku-
hinje Kranjskih vrtcev, na šestih različnih
lokacijah (Janina – Kebetova 9, Kranj; Naj-
dihojca – Nikola Tesla 4, Kranj; Mojca –
Nikola Tesla 2, Kranj; Čebelica – Planina
39, Kranj; Živ-žav – Jernejeva 14, Kranj;
Čira-Čara – Cesta Staneta Žagarja 6, Kranj).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je uporabil merilo
“ekonomičnost ponudbe“, s kazalci merila:

– višina cene – 60 točk,
– plačilni pogoji – 15 točk,
– reference – 15 točk,
– celovitost ponudbe – 10 točk;
skupaj – 100 točk.
Za posamezni sklop, podsklop ali arti-

kel, je bil izbran ponudnik, ki je dosegel
skupno najvišje število točk.

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

I. mleko in mlečni izdelki – celotna sku-
pina – Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-
va 63, 1000 Ljubljana;

II. trdi in poltrdi siri (nujno narezani) –
celotna skupina – Jurmes Trgovina, d.o.o.,
Ulica Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur;

III. meso in mesni izdelki – celotna sku-
pina – Jurmes Trgovina, d.o.o., Ulica Leo-
na Dobrotinška 15, 3230 Šentjur;

IV. ribe – celotna skupina – Brumec-Ru-
čigaj, d.o.o., Loka, Testenova 55, 1234
Mengeš,

V. perutnina in perutninski izdelki – ce-
lotna skupina – Jurmes Trgovina, d.o.o.,
Ulica Leona Dobrotinška 14, 3230 Šentjur;

VI. zamrznjeno sadje in zelenjava – ce-
lotna skupina – PIK AS, d.o.o., Tržič, Brez-
je pri Tržiču 41a, 4290 Tržič;

VII. kruh in pekovski izdelki – celotna
skupina – Žito, Prehrambena industrija,
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana;

VIII. pecivo:
– podsklop “sladko pecivo“ – vsi artikli,
– podsklop “keksi“ – 2 artikla,
– Žito, Prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska 154, 1529 Ljubljana;
VIII. pecivo:
– podsklop “keksi“ – 3 artikli,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

442, 1291 Škofljica;
IX. jajca – celotna skupina – Kmetijstvo

Janez Zupan, Cegelnica 1, 4202 Naklo;
X. jušne zakuhe in testenine:
– podsklop “jušne zakuhe“ – vsi artikli,
– podsklop “testenine“ – 1 artikel (špa-

geti),
– Žito, Prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska 154, 1529 Ljubljana;
X. jušne zakuhe in testenine:
– podsklop “testenine“ – 6 artiklov,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska ce-

sta 442, 1291 Škofljica;
XI. sveže sadje in zelenjava – celotna

skupina – Sipic, trgovina in proizvodnja,
d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana;

XII. sadni sirupi in sokovi:
– 12 izbranih artiklov – Živila Kranj, trgo-

vina in gostinstvo, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,

– 17 izbranih artiklov – Dana, d.d., Glav-
na cesta 34, 8233 Mirna;

XIII. konzervirana živila – podsklopi “kon-
zervirana zelenjava, paradižnikov koncen-
trat, đuveč, gorčica, majoneza, ajvar, ribe v
konzervi, marmelada in sadni kompoti“ –
vsi artikli – Raks, d.o.o., Preserje, Pele-
chova 65, 1235 Radomlje;

XIII. konzervirana živila – podsklop “paš-
tete“ – vsi artikli – Osem, d.o.o., Grosuplje,
Spodnja Slivnica 107, 1290 Grosuplje;

XIV. čaji – celotna skupina – Matik,
d.o.o., Smrekarjeva ulica 3, 1000 Ljub-
ljana;

XV. osnovna živila in dodatki jedem –
podsklopi “margarina, mast, olje, osnovna
živila, začimbe in med“ – vsi artikli – Merca-
tor Gorenjska, d.d., Kidričeva cesta 54,
4220 Škofja Loka;

XV. osnovna živila in dodatki jedem –
podsklopi “ostala živila in dodatki jedem,
juhe in omake, čokolada in kakao prah“ –
vsi artikli – Živila Kranj, trgovina in go-
stinstvo, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo.

7. Pogodbena vrednost:
I. mleko in mlečni izdelki: 6,042.980

SIT,
II. trdi in poltrdi siri – nujno narezani:

1,583.620 SIT,
III. meso in mesni izdelki: 17,827.920

SIT,
IV. ribe: 1,239.938 SIT,
V. perutnina in perutninski izdelki:

3,652.000 SIT,
VI. zamrznjeno sadje in zelenjava:

2,542.637,76 SIT,
VII. kruh in pekovski izdelki:

5,779.183,06 SIT,

VIII. pecivo:
podsklop – sladko pecivo: 1,288.000

SIT,
podsklop – keksi – 2 artikla: 178.240

SIT,
podsklop – keksi – 3 artikli:

330.666,40 SIT,
IX. jajca: 1,032.920 SIT,
X. jušne zakuhe in testenine:
podsklop – jušne zakuhe: 250.672 SIT,
podsklop – testenine – 1 artikel:

183.600 SIT,
podsklop – testenine – 6 artiklov:

533.564,80 SIT,
XI. sveže sadje in zelenjava: 6,594.458

SIT,
XII. sadni sirupi in sokovi:
12 izbranih artiklov: 912.343,20 SIT,
17 izbranih artiklov: 1,310.610,40 SIT,
XIII. konzervirana živila:
celotna skupina brez podsklopa pašte-

te: 2,712.648 SIT,
podsklop – paštete: 73.836 SIT,
XIV. čaji: 872.173,85 SIT,
XV. osnovna živila in dodatki jedem:
podsklopi – mast, osnovna, začimbe,

med: 3,298.368,30 SIT,
podsklopi – ostala živila, juhe in omake,

kakao...: 5,664.711 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: ponudbe je

oddalo 29 ponudnikov. Večina ponudnikov
se je prijavila za več sklopov. Skupaj po-
nudb za vse sklope 61.

Število ponudb po sklopih je bilo na-
slednje:

I. mleko in mlečni izdelki: 2,
II. trdi in poltrdi siri (nujno narezani): 0,
III. meso in mesni izdelki: 5,
IV. ribe: 4,
V. perutnina in perutninski izdelki: 4,
VI. zamrznjeno sadje in zelenjava: 5,
VII. kruh in pekovski izdelki: 4,
VIII. pecivo: 6,
IX. jajca: 4,
X. jušne zakuhe in testenine: 4,
XI. sveže sadje in zelenjava: 5,
XII. sadni sirupi in sokovi: 4,
XIII. konzervirana živila: 7,
XIV. čaji: 3,
XV. osnovna živila in dodatki jedem: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. mleko in mlečni izdelki: 6,042.980

SIT, 5,743.661,60 SIT,
II. trdi in poltrdi siri – nujno narezani:

1,583.620 SIT, 1,583.620 SIT,
III. meso in mesni izdelki: 19,892.832

SIT, 17,025.454 SIT,
IV. ribe: 1,772.620 SIT, 1,239.938 SIT,
V. perutnina in perutninski izdelki:

4,177.272 SIT, 3,416.246,40 SIT,
VI. zamrznjeno sadje in zelenjava:

3,655.675,84 SIT, 2,542.637,76 SIT,
VII. kruh in pekovski izdelki: 7,621.039

SIT, 5,779.183,06 SIT,
VIII. pecivo:
podsklop – sladko pecivo: 1,288.000

SIT, 1,288.000 SIT,
podsklop – keksi – 2 artikla: 292.000

SIT, 178.240 SIT,
podsklop – keksi –3 artikli: 422.400

SIT, 330.666,40 SIT,
IX. jajca: 1,093.680 SIT, 1,032.920 SIT,
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X. jušne zakuhe in testenine:
podsklop – jušne zakuhe: 371.253,92

SIT, 247.509,60 SIT,
podsklop – testenine – 1 artikel:

260.013,60 SIT, 183.600 SIT,
podsklop – testenine – 6 artiklov:

688.191 SIT, 533.564,80 SIT,
XI. sveže sadje in zelenjava:

9,536.311,20 SIT, 6,594.458 SIT,
XII. sadni sirupi in sokovi:
12 izbranih artiklov: 929.528,80 SIT,

893.247,60 SIT,
17 izbranih artiklov: 2,075.712 SIT,

1,310.610,40 SIT,
XIII. konzervirana živila:
celotna skupina brez podsklopa pašte-

te: 3,086.790,96 SIT, 2,712.648 SIT,
podsklop – paštete: 97,449,76 SIT,

73.836 SIT,
XIV. čaji: 980.405 SIT, 872.173,85 SIT,
XV. osnovna živila in dodatki jedem:
podsklopi – mast, osnovna, začimbe,

med: 3,911.388,10 SIT, 3,298.368,30 SIT,
podsklopi – ostala živila, juhe in omake,

kakao...: 5,724.008,40 SIT, 5,664.711 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: strokovna komisija naročnika za jav-
na naročila, je že ob javnem odpiranju po-
nudb ugotovila, da za sklop “trdi in poltrdi
siri – nujno narezani“, nobeden od ponu-
dnikov, ni oddal ponudbe. Naročnik je s
sklepom št. 03/03 z dne 8. 1. 2003 začel
postopek oddaje javnega naročila po po-

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: 21. 2. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-89073
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 14. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova voziščne kon-
strukcije na odseku avtoceste A1 0040
Celje–Arja vas od km 4,853 do km
6,200.

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: CM Celje d.d., Lava
42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 100,578.756
SIT.

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

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

be: 105,009.158,40 SIT in 100,578.756
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: 21. 2. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-89074
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: 14. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova voziščne kon-
strukcije na odseku avtoceste A1 0040
Celje–Arja vas od km 2,280 do km
3,994.

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: CM Celje d.d., Lava
42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 133,254.231,60
SIT.

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

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

be: 133,254.231,60 SIT in 138,000.000 SIT.

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

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

Št. 110-1/03 Ob-89071
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d .
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,

3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska
7, tel. 01/300-99-959, faks 01/300-99-37.

3. Datum izbire: 18. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija
G1/5-328 Celje–Šmarjeta od KM
0+000 do KM 0+568 – Mariborska ce-
sta – III. etapa.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: J.V. CM Celje d.d. + GIZ
Gradis, Ljubljana + NGR, d.d., Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
2.736,249.943,69 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 2.740,927.382,61 SIT;
2.736,249.943,69 SIT.

stopku s pogajanji brez predhodne objave,
kar je v skladu z 20. in 21. členom Zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00,
102/00 in 30/01, v nadaljnjem besedilu:
zakon). Objava tega javnega naročila v Ura-
dnem listu RS ni bila potrebna, ker se ele-
menti razpisne dokumentacije niso spre-
menili, naročnik pa je v postopek vključil
vse ponudnike, katerih ponudbe so bile
predložene v prejšnjem odprtem postopku
in obenem skladne z zahtevo za priznanje
sposobnosti.

Naročnik je z obvestilom ponudnikom o
začetku postopka oddaje javnega naročila
s pogajanji brez predhodne objave, za
“trde in poltrde sire – nujno narezane“ kot
predmet javnega naročila, določil tudi rok
za oddajo ponudbe, tj. 17. 1. 2003 do
12. ure.

Do omenjenega roka nobeden od poz-
vanih ponudnikov ni predložil ponudbe.

Naročnik je po neuspešno končanem
postopku s pogajanji, brez predhodne ob-
jave izbral ponudnika za omenjeno skupi-
no, kot narekuje zakon in z njim dne 20. 2.
2002 sklenil pogodbo.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 2. 2003.

Kranjski vrtci

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: 19/02.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-89072
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 14. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: obnova voziščne konstrukci-
je na odseku avtoceste A1 0036 Fram–
Slovenska Bistrica od km 7,500 do km
9,740 in 0037 Slovenska Bistrica–Sloven-
ske Konjice od km 0,000 do km 0,300.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
Iztokova 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 193,806.000
SIT.

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

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

be: 206,068.381,20 SIT in 193,806.000
SIT.
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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: Siemens d.o.o., Dunaj-
ska 22, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 76,897.675 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: 18. 2. 2003.
Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Ob-88885
1. Naročnik: Statistični urad Republike

Slovenije.
2. Naslov naročnika: Vožarski pot 12,

1000 Ljubljana, faks 01/24-15-344.
3. Datum izbire: 13. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: podaljšanje

licenčne uporabe programskega pake-
ta SAS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: licenčni pogoji, višina licen-
čnine in ugodnosti.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SAS Institute d.o.o, De-
telova ulica 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 67.060 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
Naročnik je oddal javno naročilo po po-

stopku s pogajanji brez predhodne objave v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-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: /

Statistični urad Republike Slovenije

Ob-88886
1. Naročnik: Statistični urad Republike

Slovenije.
2. Naslov naročnika: Vožarski pot 12,

1000 Ljubljana, faks 01/24-15-344.
3. Datum izbire: 7. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

programskih proizvodov Oracle.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: pogoji podpore, cena in
ugodnosti.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Oracle Software d.o.o,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 45.639,90
USD.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
Naročnik je oddal javno naročilo po po-

stopku s pogajanji brez predhodne objave v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-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: 20. 2. 2003.

Statistični urad Republike Slovenije

Št. 110-1/03 Ob-89081
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: 14. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije PGD, PZI, PZR za
dograditev, adaptacijo, rekonstrukcijo in
sanacijo AC baze Slovenske Konjice na
AC odseku Hoče–Arja vas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Inženiring bior d.o.o., Uli-
ca Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor .

7. Pogodbena vrednost: 18,962.400
SIT.

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

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

nudbe: 18,962.400 SIT in 49,119.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 21. 2. 2003.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 208/03 Ob-89090
1. Naročnik: Slovenska turistična orga-

nizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,

SI-1000 Ljubljana, tel. 01/58-91-840, tele-
faks 01/58-91-841, e-mail: lucka.letic@slo-
venia-tourism.si.

3. Datum izbire: 31. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: tiskarske

storitve: offset tisk – tisk iz plošče.
Ponudniki evidentirani za izvedbo tiskar-

skih storitev-offset tisk, bodo v naslednjih
treh letih (2003-2006), na podlagi poslanih
ponudb (dejansko storitev bo opravila tiskar-
na z najugodnejšo ponudbo oziroma ceno),
opravljali tiskarske storitve za Slovensko tu-
ristično organizacijo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ISO standard serije 9000,
najmanj 15 zaposlenih v podjetju, vsaj 1
petbarvni tiskarski stroj formata B1.

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: 21. 2. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-89080
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 14. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba sanacije mosta
čez Pirešico Va121 na AC odseku 040
Celje–Arja vas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 95,175.602,48
SIT.

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

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

be: 99,352.450,45 SIT in 95,175.602,48
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS 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

Št. 37/02 Ob-88877
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba se-

kundarne regulacije (1A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: oddaja naročila po postop-
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Podjetja Delo tiskarna d.d., Gorenjski
Tisk d.d. in SET d.d., so predložila vso za-
htevano dokumentacijo in izpolnjujejo zgo-
raj navedena merila, zato so tudi evidentira-
na. Ostale ponudbe so bile nepopolne in
zato izločene.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: izvajalci, ki jim je skladno
z 19. členom Zakona o javnih naročilih priz-
nana sposobnost:

1. Delo tiskarna d.d., Dunajska 5, 1000
Ljubljana,

2. Gorenjski Tisk d.d., Mirka Vadnova 6,
4000 Kranj,

3. SET d.d., Vevška 52, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 112 z dne 20. 12. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2003.

Slovenska turistična organizacija

Ob-89357
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Savinjske čete 5,

3310 Žalec, 03/713-64-40, faks
03/713-64-64.

3. Datum izbire: 13. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: letno in zim-

sko vzdrževanje LC v Občini Žalec za
leto 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, mehaniza-
cija, kader. Izbrani ponudnik je zbral najvi-
šje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: VOC, Vzdrževanje in
obnova cest d.d. Celje.

7. Pogodbena vrednost: 88,999.682
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 88,999.682 SIT, 97,321.313,60
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 109 z dne 13. 12. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 2. 2003.

Občina Žalec

Št. 81 Ob-89364
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 30. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

TK sistemov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik v skladu s 76. čle-
nom ZJN-1 ni pridobil dveh samostojnih pra-
vilnih ponudb od dveh različnih, kapitalsko
in upravljalsko nepovezanih ponudnikov. Na-
ročnik v roku za predložitev ponudb, ni pre-
jel nobene ponudbe, zato javni razpis po
odprtem postopku, zaključuje.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
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: 20. 2. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Javni razpisi

Popravek
Ob-89110

V javnem razpisu za podelitev koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe, rav-
nanje s komunalnimi odpadki na območju
Občine Ormož, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 5 z dne 17. 1. 2003, Ob-85459,
se v 10. točki rok za dostavo ponudb poda-
ljša do 10. 3. 2003 do 9. ure ter v 11. toč-
ki se spremeni datum odpiranja ponudb, in
sicer 10. 3. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.

Občina Ormož

Št. 10/03 Ob-89169
Urad predsednika vlade (Madžarska) in
Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija

RS za regionalni razvoj (Slovenia) objavljata

razpis
za prijavo projektov za Skupni sklad za
male projekte Madžarska / Slovenija

2001
1. Objava št. HU.01.10.02 – SL0109.03
2. Program in finančna linija: Skupni

sklad za male projekte Madžarska/Sloveni-
ja 2001, HU.01.10.02 – SL0109.03, Pro-
gram čezmejnega sodelovanja Phare.

3. Vrsta dejavnosti, geografsko podro-
čje in trajanje projekta:

(a) Vrsta dejavnosti:
Osnovni namen Skupnega sklada za ma-

le projekte je v skladu s Skupnim program-
skim dokumentom1 2000-2006 Phare če-
zmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska
in uredbo komisije 1596/02 (z dne 6. sep-
tembra 2002) nuditi podporo projektom ma-
njšega obsega, povezovanju ljudi na lokalni
ravni in “mehkim“ razvojnim dejavnostim če-
zmejnega značaja v mejnih regijah. Aktivno-
sti, primerne za sofinanciranje v okviru

Skupnega sklada za male projekte so lahko
storitve in nabava opreme. Cilj programa je
povečati sposobnosti lokalnih in regional-
nih oblasti za razvijanje in izvajanje skupnih
projektov v obmejni regiji.

(b) Geografsko območje:
Naslednja območja so primerna za pod-

poro v okviru Skupnega sklada za male pro-
jekte:

– Zalska in Železna županija na Madžar-
skem in

– Pomurje (Prekmurje and Prlekija) na
slovenski strani meje (26 občin).

(c) Trajanje projekta: minimalno 3 mese-
ce, maksimalno 12 mesecev.

Za natančnejše podatke glej “Navodila
prijaviteljem za sodelovanje na razpisu
2001”, ki so navedena v točki 12.

4. Celotna vrednost tega razpisa EUR
772.000.

5. Minimalni in maksimalni zneski dota-
cije:

(a) minimalni znesek: EUR 5.000,
(b) maksimalni znesek: EUR 50.000,
(c) maksimalni delež projektne vredno-

sti, ki se krije iz sredstev EU: 90% na Mad-
žarskem in 75% v Sloveniji.

(d) Za izračun projektnih stroškov se
uporabi menjalni tečaj, ki je objavljen v “Eu-
ro info rate” v času razpisa.

6. Maksimalno število dodeljenih dotacij
Predvideno maksimalno število dodelje-

nih dotacij: 30 v Sloveniji in 30 na Madžar-
skem.

Merila za izbor
7. Upravičenost: kdo se lahko prijavi na

razpis?
Prijavitelji so upravičeni do dotacije sa-

mo v primeru, da zadostijo vsem nasled-
njim pogojem:

– biti morajo neprofitne in nevladne or-
ganizacije, občine, zveze kot pravne ose-
be, organizacije v lasti ali upravljanju občin,
strokovna telesa, zbornice, vzgojni zavodi,
ustanove, združenja, sindikati in javna upra-
va v ciljni regiji;

– biti morajo neposredno odgovorni za
pripravo in vodenje predlaganega projekta,
ne smejo biti posredniki;

– imeti morajo trajne in zadostne vire fi-
nanciranja, da zagotovijo stalnost lastne or-
ganizacije v celotnem obdobju trajanja pro-
jekta, in če je potrebno, da tudi zagotovijo
finančna sredstva;

– biti morajo izkušeni in sposobni doka-
zati, da lahko vodijo večje aktivnosti, skla-
dno z velikostjo projekta, za katerega so
zaprosili za dotacijo.

– Imeti morajo svoj sedež ali izpostavo v
določeni obmejni regiji;

– prijavitelj mora imeti na drugi strani me-
je partnerja, ki mora zadostiti istim merilom
glede upravičenosti kakor prijavitelj.

PredvidenI rok
8. Predvideni datum za obvestilo o re-

zultatih ocenjevanja: julij 2003.
Merila za izbor
9. Merila za izbor
Skladna s točko 2.3 v navodilih prijavite-

ljem za sodelovanje na razpisu 2001 (t.j.
administrativna pravilnost vloge, primernost
prijaviteljev, partnerjev in projektov za sode-
lovanje na razpisu, ocenjevanje kvalitete in
finančna ocena).

Formalni pogoji za prijavo



Stran 1036 / Št. 19-21 / 28. 2. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

10. Zahtevana oblika vloge in podrob-
nosti

Prijavitelji morajo predložiti svojo vlogo
na predpisanem obrazcu za prijavnico, ki je
priložen Navodilom prijaviteljem in skladno
s točko 2.2 morajo dosledno upoštevati
predpisani format in navodila. Vsako vlogo
mora ponudnik oddati v enem podpisanem
originalu in sedmih kopijah. Prijavitelj tako
mora priložiti prijavnico in druge priloge ali
dokazila, ki so na voljo v elektronski obliki
tudi na disketi ali CD.

11. Rok za oddajo
Prijave morajo biti predložene do 5. ma-

ja 2003 do 13. ure na naslov:
– na Madžarskem: “National Agency for

Regional Development, Western-transdanu-
bian Representative Office; 9400 Sopron,
Uj u. 12” in

– v Sloveniji: “Regionalna razvojna agen-
cija Mura, Lendavska 5a, 9000 Murska So-
bota”.

Vloge, ki jih bo naročnik prejel po tem
roku, se ne bodo upoštevale.

12. Natančni podatki
Natančni podatki o razpisu so podani v

“Navodilih prijaviteljem za sodelovanje na
razpisu 2001”, ki so na voljo pri National
Agency for Regional Development,
Western-transdanubian Representative Of-
fice; 9400 Sopron, Uj u. 12 ali na Regio-
nalni razvojni agenciji Mura, Lendavska 5a,
9000 Murska Sobota ter na spletnih stra-
neh: www.pharereg.hu, www.rra-mura.si in
www.eudelegation.hu or www.evropska-uni-
ja.si.

Vprašanja glede razpisa lahko prijavitelji
najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo
vlog naslovijo po elektronski pošti (vključno
s št. objave iz točke 1. tega razpisa na e-na-
slov na Madžarskem titkarsagsopron@pha-
rereg.hu in v Sloveniji na romeo@rra-mu-
ra.si.

Vsem prijaviteljem tudi svetujemo, da
pred rokom za oddajo redno spremljajo
spletno stran www.pharereg.hu ali
www.rra-mura.si, kjer bo naročnik objavil
najbolj pogosta vprašanja in odgovore na-
nje ter podatke o delavnicah za prijavitelje.

13. Informativne delavnice
V začetku marca bodo izvedene štiri infor-

mativne delavnice: 10. 3. 2003 ob 17. uri v
ICR Rakičan, 11. 3. 2003 ob 11. uri v Hotelu
Lipa v Lendavi, 12. 3. 2003 ob 17. uri v Mestni
hiši v Ljutomeru in 13. 3. 2003 ob 11. uri v
sejni sobi Občine Gornja Radgona.

Regionalna razvojna agencija
Mura, d.o.o., Murska Sobota

1 Glej spletno stran www.pharereg.hu in
www.rra-mura.si. Tiskani izvodi so na voljo v Slo-
veniji na Regionalni razvojni agenciji Mura, Len-
davska 5a, 9000 Murska Sobota; na Madžar-
skem pa na predstavništvu Nacionalne agencije
za regionalni razvoj v Zalaegerszeg (8900 Zalae-
gerszeg, Petőfi Sándor u. 24).

Št. 40/2003 Ob-88888
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodar-

stvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-37-50, faks
01/478-37-60.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o

javnih naročilih: izdelava idejne rešitve lo-
gotipa in označevalnih tabel za označe-
vanje turističnih con v območju meje
med Slovenijo in Hrvaško.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali vse skupaj: ponudni-
ki morajo oddati ponudbo v celoti.

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

končanja ali čas izvedbe: 90 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS.

8. (a) Naslov službe in osebe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za gospo-
darstvo, področje regionalnega razvoja,
mag. Leon Devjak, tel. 01/478-37-50, faks
01/478-37-60, e-mail: leon.devjak@gov.si.

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  prevza-
me  razpisno  dokumentacijo:  vsak  delov-
ni dan od 8. do 12. ure. Razpisna do-
kumentacija, brez prilog, je na voljo na
spletni strani Ministrstva za gospodarstvo
http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brez-
plačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo idejne rešitve logotipa
in označevalnih tabel: do 24. 3. 2003, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za gospodarstvo, Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v 30 dneh od predložitve ponudb in ne bo
javno.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih
naročilih: po razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ponu-
dnik je lahko oseba, ki ima registrirano de-
javnost, ki se nanaša na predmet naročila
na ozemlju Republike Slovenije.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba velja do 1. 6.
2003, odločitev bo sprejeta do 25. 4.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: /
18. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 45 dni od dneva oddaje
ponudbe. Z izbrano idejno rešitvijo razpola-
gata z enakimi pravicami uporabe tako Slo-

venija kot Hrvaška. Naročnik si pridržuje
pravico, da ne izbere nobene od prispelih
ponudb.

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: ne.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 316-12/2003 Ob-89165
Na podlagi Sprememb proračuna Re-

publike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS,
št. 118/02), 65. in 66. člena Energetske-
ga zakona (Ur. l. RS, št. 79/99), Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99), Za-
kona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS,
št. 118/02) in 7. poglavja Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republi-
ke Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01, 53/02,
80/02 in 88/02), objavljamo

javni razpis
za finančne spodbude investicijskim
ukrepom za izrabo obnovljivih virov

energije v gospodinjstvih za leto 2003
1. Ime in sedež sofinancerja: Mini-

strstvo za okolje, prostor in energijo, Agen-
cija Republike Slovenije za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
01/300-69-90, faks 01/300-69-91, (na-
dalje: Agencija).

2. Predmet razpisa, pogoji in merila:
Agencija za leto 2003 v obliki nepovratnih
sredstev finančno spodbuja izvedbo investi-
cijskih ukrepov za izrabo obnovljivih virov
energije v gospodinjstvih.

Nepovratna sredstva se bodo dodelje-
vala za naslednja ukrepa:

A) vgradnjo solarnih sistemov za ogreva-
nje vode,

B) vgradnjo toplotnih črpalk,
in sicer:
B.1. vgradnjo toplotnih črpalk za ogreva-

nje sanitarne vode
ali
B.2. vgradnjo toplotnih črpalk za cen-

tralno ogrevanje prostorov.
Na razpisu lahko sodelujejo posamezna

gospodinjstva na območju Republike Slo-
venije, ki so izvedla enega ali oba ukrepa,
ki sta predmet razpisa. Nepovratna sred-
stva se bodo dodeljevala za izvedene ukre-
pe, ki so v funkciji delovanja od 1. 9. 2002
naprej.

Izjemoma lahko za nepovratna sredstva
zaprosijo tudi tista gospodinjstva, ki so od-
dala vlogo na “Javni razpis oddaja subven-
cij gospodinjstvom za spodbujanje izrabe
obnovljivih virov energije“ (Ur. l. RS, št.
62-63/02) v času od 6. 9. 2002 do vključ-
no 15. 10. 2002 (datum poštnega žiga), in
jim je bila neobravnavana vloga vrnjena. Te
vloge bodo obravnavane po kriterijih nave-
denih v “Javnem razpisu oddaja subvencij
gospodinjstvom za spodbujanje izrabe
obnovljivih virov energije“ (Ur. l. RS, št.
62-63/02).

Gospodinjstvo v tem razpisu predstavlja
fizična oseba, ki je lastnik, solastnik ali na-
jemnik stanovanja ali hiše, in je investitor v
ukrep, ki je predmet razpisa.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratnih
sredstev je popolna vloga. Iz dokumentaci-
je za posamezno vlogo mora biti razvidno,
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da je ukrep izveden ustrezno razpisanim kri-
terijem in da je vloga pripravljena ustrezno
pogojem iz razpisne dokumentacije.

Poleg osnovnega pogoja mora biti spe-
cifična letna toplota za ogrevanje stavbe
Qh/Au [kWh/m2a], v katero se vgrajuje to-
plotna črpalka za centralno ogrevanje pro-
storov (ukrep B.2.), v skladu s Pravilnikom
o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v
stavbah (Ur. l. RS, št. 42/02).

Dopolnitev vloge bo prosilcem omo-
gočena  samo  enkrat.  Vsaka  nepopolna
ali  neustrezno  dopolnjena  vloga  bo  za-
vržena.

Višina nepovratnih sredstev za posamez-
ne ukrepe je sledeča:

A) vgradnja solarnih sistemov za ogreva-
nje vode, do 40% cene sistema, vendar
največ 25.000 SIT/m2 vgrajenega sprejem-
nika sončne energije (SSE) oziroma
150.000 SIT za celoten sistem,

B.1. vgradnja toplotnih črpalk za ogreva-
nje sanitarne vode, do 40% cene toplotne
črpalke s hranilnikom toplote, vendar naj-
več 90.000 SIT,

B.2. vgradnjo toplotnih črpalk za cen-
tralno ogrevanje prostorov, do 40% cene
toplotne črpalke, vendar največ 500.000
SIT.

Podrobnejša pojasnila o pogojih in meri-
lih so v razpisni dokumentaciji.

3. Sredstva v višini 55,000.000 SIT so
na proračunski postavki 2345 – 430 Spre-
memb proračuna RS za leto 2003.

Nepovratna sredstva se bodo dodelje-
vala do porabe sredstev po zaporedju pre-
dloženih popolnih vlog, v skladu s predpisi
in sklenjeno pogodbo.

4. Predvideno obdobje porabe sredstev
do konca leta 2003.

5. Rok za predložitev vlog je do objave
zaključka javnega razpisa.

Popolne vloge, v skladu z navodili v raz-
pisni dokumentaciji, pošljite po pošti v za-
prti ovojnici na naslov: Agencija RS za učin-
kovito rabo energije, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana. V levem spodnjem kotu ovojnice
mora biti jasno označen pripis “Vloga
OVE-G 2003 – Ne odpiraj!“, v desnem
zgornjem kotu mora biti naveden polni na-
slov prosilca. Neustrezno dostavljene ali
označene vloge ne bodo uvrščene v vrstni
red prispetja, ne bodo obravnavane in bo-
do vrnjene prosilcem.

6. Odpiranje, po zaporedju dospelih
vlog do dne odpiranja (datum poštnega ži-
ga), bo izvedla komisija agencije. Odpira-
nje ne bo javno in bo potekalo v prostorih
Agencije RS za učinkovito rabo energije,
Dimičeva 12, Ljubljana. Prvo odpiranje bo
v četrtek, 3. 4. 2003. Naslednja odpiranja
bodo izvedena vsak prvi četrtek v nasled-
njih mesecih, do porabe sredstev.

7. Prosilci bodo o rezultatu obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja vloge.

8. Razpisno dokumentacijo naročite s pi-
snim zahtevkom na naslov agencije ali po
faksu 01/300-69-91 do objave o porabi
sredstev.

9. Dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija bo v roku 5 dni po objavi v Ura-
dnem listu RS objavljena tudi na spletni
strani Agencije: www.gov.si/aure in Mini-
strstva za okolje, prostor in energijo
www.gov.si/mop. Dodatne informacije o

razpisu so na voljo po tel. 01/300-69-90
vsak ponedeljek in sredo od 9. do 12. ure.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Agencija RS
za učinkovito rabo energije

Št. 316-27/2003 Ob-89166
Na podlagi Sprememb proračuna Repu-

blike Slovenije za leto 2003 (Ur. l. RS, št.
118/02), 65. in 66. člena Energetskega za-
kona (Ur. l. RS, št. 79/99), Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99), Zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije za le-
to 2003 in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02) in 7.
poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01, 53/02, 80/02 in 88/02), objavljamo

javni razpis
za finančne spodbude investicijskim
ukrepom za energetsko izrabo lesne

biomase v gospodinjstvih za leto 2003
1. Ime in sedež sofinancerja: Mini-

strstvo za okolje, prostor in energijo, Agen-
cija Republike Slovenije za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
01/300-69-90, faks 01/300-69-91, (na-
dalje: Agencija).

2. Predmet razpisa, pogoji in merila:
Agencija za leto 2003 v obliki nepovratnih
sredstev finančno spodbuja izvedbo investi-
cijskih ukrepov za energetsko izrabo lesne
biomase v gospodinjstvih.

Nepovratna sredstva se bodo dodelje-
vala za vgradnjo kurilnih naprav za central-
no ogrevanje na lesno biomaso, in sicer za
kurilne naprave na:

– polena,
– pelete,
– sekance.
Na razpisu lahko sodelujejo posamezna

gospodinjstva na območju Republike Slo-
venije, ki so vgradila kurilno napravo za cen-
tralno ogrevanje na lesno biomaso. Nepo-
vratna sredstva se bodo dodeljevala za iz-
vedene ukrepe, ki so v funkciji delovanja od
1. 9. 2002 naprej.

Izjemoma lahko za nepovratna sredstva za-
prosijo tudi tista gospodinjstva, ki so oddala
vlogo na “Javni razpis oddaja subvencij go-
spodinjstvom za spodbujanje izrabe obnovlji-
vih virov energije“ (Ur. l. RS, št. 62-63/02) v
času od 6. 9. 2002 do vključno 15. 10. 2002
(datum poštnega žiga), in jim je bila neobrav-
navana vloga vrnjena. Te vloge bodo obravna-
vane po kriterijih navedenih v “Javnem razpi-
su oddaja subvencij gospodinjstvom za spod-
bujanje izrabe obnovljivih virov energije“ (Ur. l.
RS, št. 62-63/02).

Gospodinjstvo v tem razpisu predstavlja
fizična oseba, ki je lastnik, solastnik ali na-
jemnik stanovanja ali hiše, in je investitor v
ukrep, ki je predmet razpisa.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratnih
sredstev je popolna vloga. Iz dokumentaci-
je za posamezno vlogo mora biti razvidno,
da je ukrep izveden ustrezno razpisanim kri-
terijem in da je vloga pripravljena ustrezno
pogojem iz razpisne dokumentacije.

Poleg osnovnega pogoja morajo kurilne
naprave imeti naslednje tehnične karakteri-
stike:

– nominalni izkoristek kurilne naprave
mora biti večji ali enak 86%,

– vrednost emisij ogljikovega monoksi-
da pri nominalni moči mora biti manjša od
1250 mg/m3,

– vrednost emisij prašnih delcev mora
biti manjša od 50 mg/m3,

– kurilne naprave na polena morajo ime-
ti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50
l/kW toplotne moči kurilne naprave.

Dopolnitev vloge bo prosilcem omogo-
čena samo enkrat. Vsaka nepopolna ali ne-
ustrezno dopolnjena vloga bo zavržena.

Višina nepovratnih sredstev je sledeča:
– vgradnja kurilnih naprav za centralno

ogrevanje na polena, do 40% cene kurilne
naprave in hranilnika toplote, vendar največ
300.000 SIT,

– vgradnja kurilnih naprav za centralno
ogrevanje na lesne pelete, do 40% cene
kurilne naprave s podajalnikom, vendar naj-
več 400.000 SIT,

– vgradnja kurilnih naprav za centralno
ogrevanje na lesne sekance, do 40% cene
kurilne naprave s podajalnikom, vendar naj-
več 500.000 SIT.

Podrobnejša pojasnila o pogojih in meri-
lih so v razpisni dokumentaciji.

3. Sredstva v višini 50,000.000 SIT so
na proračunski postavki 3444 – 430 Spre-
memb proračuna RS za leto 2003.

Nepovratna sredstva se bodo dodelje-
vala do porabe sredstev po zaporedju pre-
dloženih popolnih vlog, v skladu s predpisi
in sklenjeno pogodbo.

4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca leta 2003.

5. Rok za predložitev vlog je do objave
zaključka javnega razpisa.

Popolne vloge, v skladu z navodili v razpi-
sni dokumentaciji, pošljite po pošti v zaprti
ovojnici na naslov: Agencija RS za učinkovito
rabo energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti
jasno označen pripis “Vloga OPEILB-G 2003
– Ne odpiraj!“, v desnem zgornjem kotu mo-
ra biti naveden polni naslov prosilca. Ne-
ustrezno dostavljene ali označene vloge ne
bodo uvrščene v vrstni red prispetja, ne bo-
do obravnavane in bodo vrnjene prosilcem.

6. Odpiranje, po zaporedju dospelih vlog
do dne odpiranja (datum poštnega žiga), bo
izvedla komisija agencije. Odpiranje ne bo
javno in bo potekalo v prostorih Agencije
RS za učinkovito rabo energije, Dimičeva
12, Ljubljana. Prvo odpiranje bo v četrtek,
3. 4. 2003. Naslednja odpiranja bodo izve-
dena vsak prvi četrtek v naslednjih mese-
cih, do porabe sredstev.

7. Prosilci bodo o rezultatu obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja vloge.

8. Razpisno dokumentacijo naročite s pi-
snim zahtevkom na naslov agencije ali po
faksu 01/300-69-91 do objave o porabi
sredstev.

9. Dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija bo v roku 5 dni po objavi v Ura-
dnem listu RS objavljena tudi na spletni
strani Agencije: www.gov.si/aure in Mini-
strstva za okolje, prostor in energijo
www.gov.si/mop. Dodatne informacije o
razpisu so na voljo po tel. 01/300-69-90
vsak ponedeljek in sredo od 9. do 12. ure.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Agencija RS
za učinkovito rabo energije
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Št. 80/03 Ob-89377
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 6/03) in Pravilnikom o strokov-
nih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02)
ter na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Ura-
dni list RS, št. 87/01), Ministrstvo za kultu-
ro (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni razpis
za izbor javnih kulturnih projektov

nakupa knjižničnega gradiva v splošnih
knjižnicah, ki jih bo v letu 2003

financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni razpis 2, oznaka PR2-03)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za

kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in razpisno področje
Predmet razpisa je financiranje projek-

tov nakupa knjižničnega gradiva. Razpisno
področje je knjižnična dejavnost splošnih
knjižnic.

2. Pomen izrazov
Splošne knjižnice so knjižnice, ki iz-

vajajo knjižnično dejavnost kot javno slu-
žbo v skladu s 16. členom Zakona o knjiž-
ničarstvu in so lahko samostojne pravne
osebe ali organizacijske enote v okviru sa-
mostojnih pravnih oseb (v nadaljevanju:
knjižnice).

Razpisno področje je tisto delovno po-
dročje predlagatelja, ki večinsko opredelju-
je predlagateljevo dejavnost.

Predlagatelj projekta je knjižnica in v nje-
nem imenu direktor knjižnice kot odgovorni
nosilec nakupa knjižničnega gradiva, ki po-
slovno in programsko predstavlja in zastopa
pravno osebo.

Upravičena oseba je knjižnica, ki je upra-
vičena do prijave na razpis nakupa knjižnič-
nega gradiva v splošnih knjižnicah in do
vseh razpisnih postopkov.

Projekt je vsebinska celota, ki je v celoti
in v svojih delih dostopna javnosti. Projekt
je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavne-
ga obrazca.

Zaprošeni znesek financiranja projekta
nakupa gradiva je znesek, za katerega pred-
lagatelj lahko zaprosi v okviru predvidenih
stroškov projekta nakupa gradiva.

Finančna uravnoteženost projekta pome-
ni, da se skupne vrednosti predvidenih od-
hodkov in prihodkov celotnega projekta na-
kupa gradiva, prikazane v finančni zgradbi,
ujemajo (odhodki = prihodki).

3. Splošni pogoji za sodelovanje na raz-
pisu

3.1 Na razpis se lahko prijavijo le predla-
gatelji projektov (upravičene osebe), ki iz-
polnjujejo naslednje splošne pogoje:

– so registrirani za opravljanje dejavno-
sti splošne knjižnice (obvezno dokazilo: ko-
pija izpiska iz registra, iz katere je razvidno,
da je predlagatelj registriran za opravljanje
dejavnosti – izpisek ne sme biti starejši od
šestih mesecev!);

– zagotavljajo dostopnost po projektu
kupljenega gradiva javnosti (obvezno doka-
zilo: originalna izjava predlagatelja, da bo v
primeru izbora zagotovil javno dostopnost
vsega kupljenega gradiva v sistemu
COBISS!);

– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2002, izpolnili vse
obveznosti do ministrstva (obvezno dokazi-
lo: originalna izjava predlagatelja o izpolnje-
vanju pogodbenih obveznosti do ministrstva
v letu 2002!);

– da predlagajo projekt, katerega zapro-
šeni znesek financiranja ne presega 50%
vseh predvidenih stroškov (obvezno doka-
zilo: originalna izjava predlagatelja o nepre-
seganju finančnega deleža, ki vsebuje tudi
navedbo predvidenih finančnih virov za po-
kritje preostalega deleža!).

3.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih po-
gojev za sodelovanje na razpisu in razpisni
kriteriji

Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje
ministrica za razpisno področje.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog predlagateljev, ki niso upravi-
čene osebe oziroma ne izpolnjujejo splo-
šnih pogojev za sodelovanje na razpisu.

Strokovna komisija za knjižnično dejav-
nost bo vloge upravičenih oseb obravnava-
la na podlagi splošnih in posebnih razpisnih
kriterijev.

4. Splošni razpisni kriteriji
4.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja

pri nakupu gradiva v preteklem obdobju, s
poudarkom na letu 2002:

– dosežen povprečen prirast gradiva
(brez obveznega izvoda) v zadnjih treh letih
na 1000 prebivalcev (2000-2002);

– doseženo razmerje v prirastu naslovov
med strokovnim in leposlovnim gradivom v
letu 2002;

– doseženo razmerje v prirastu naslovov
med gradivom za odrasle in otroke oziroma
mladino v letu 2002;

– dosežena dostopnost (število obisko-
valcev na 1000 prebivalcev, število članov
na tisoč prebivalcev) v letu 2002;

– doseženi obrat izposoje v letu 2002
(razmerje med celotno zbirko in izposoje-
nim gradivom);

– dosežena obseg in kakovost izvede-
nega nakupa gradiva v letu 2002 (obvezna
priloga: ocena kakovosti nakupa gradiva;
za ugotovitev obsega nakupa bo upošteva-
no poročilo o nakupu gradiva v preteklem
letu na obrazcih v zvezi z izvajanjem pogod-
be iz leta 2002);

– doseženi odstotek financiranja celot-
ne dejavnosti knjižnice v letu 2002 s strani
občin ustanoviteljic in/ali pogodbenih par-
tneric glede na predlog finančnega načrta
knjižnice (za vsako občino v mreži knjiž-
nice).

4.2 Kakovost, uspešnost in izvedljivost
predlaganega projekta nakupa gradiva v le-
tu 2003:

– stopnja celovitosti in zaokroženosti
projekta; tehtnost vsebinske obrazložitve in
utemeljitve koncepta nakupa ter predvide-
na pravočasna, uspešna in kakovostna iz-
vedba;

– izkazovanje ciljev, ki presegajo interes
osrednje knjižnice (skrb za mrežo knjižnice,
skrb za posebne skupine uporabnikov itd.);

– predvidena dostopnost (število obisko-
valcev na 1000 prebivalcev, število članov
na 1000 prebivalcev);

– odstotek predlagane finančne soude-
leženosti občin ustanoviteljic in/ali pogod-

benih partneric knjižnice pri nakupu gradi-
va, opredeljen v sprejetem finančnem načr-
tu knjižnice za leto 2003;

– odstotek predlagane finančne soude-
leženosti predlagatelja z lastnimi sredstvi,
opredeljen v sprejetem finančnem načrtu
knjižnice za leto 2003;

– stopnja izvedljivosti projekta glede na
predvideni obseg nakupa in predvidene
povprečne cene gradiva;

– realno ovrednoten in uravnotežen
predlog projekta.

5. Posebni razpisni kriteriji:
Na razpisnem področju bodo predno-

stno obravnavani tisti predlagatelji, ki:
– bodo skupni obseg nakupa gradiva na-

črtovali po povprečni ceni, ki ne bo višja od
4.066 SIT za enoto,

– bodo v okviru tega načrtovali 30% na-
slovov gradiva za otroke in mladino,

– bodo načrtovali določen delež nakupa
gradiva tudi za potrebe demografsko ogro-
ženih krajev v skladu z Uredbo o območjih,
ki se štejejo za demografsko ogrožena ob-
močja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 19/99) v obsegu, navedenem v razpis-
nih navodilih,

– bodo načrtovali določen delež nakupa
tudi za potrebe bibliobusa v svoji lasti glede
na število postajališč v obsegu, navedenem
v razpisnih navodilih,

– bodo načrtovali določen delež nakupa
tudi za potrebe sodelovanja s Slovenci v
zamejstvu, v sodelovanju z osrednjimi knjiž-
nicami Slovencev v zamejstvu, s katerimi so
pripravili skupen projekt nakupa (obvezna
priloga: skupni projekt nakupa) v obsegu,
navedenem v razpisnih navodilih,

– bodo načrtovali določen delež nakupa
tudi za potrebe italijanske in madžarske na-
rodne skupnosti ter romske skupnosti v so-
glasju z osrednjimi organizacijami teh skup-
nosti (obvezna priloga: soglasje osrednje
organizacije narodne oziroma romske sku-
pnosti k programu nakupa) v obsegu, nave-
denem v razpisnih navodilih,

– bodo s kopijami iz sprejetih proraču-
nov občin ustanoviteljic in/ali pogodbenih
partneric knjižnice za leto 2003 o sprejetih
finančnih obveznostih za nakup gradiva ali s
kopijami podpisanih pogodb s temi občina-
mi o financiranju knjižnice v letu 2003, do-
kazali, da bodo občine financirale nakup
gradiva v obsegu nad 40% normativa
200 knjig na 1000 prebivalcev po ceni
4.066 SIT za enoto.

6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo projekti nakupa gradiva

predlagateljev, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni z najmanj
51 točkami.

Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni razpisni kriteriji za razpisno podro-
čje so ovrednoteni s točkami in na ocenje-
valnih listih dostopni v razpisni dokumenta-
ciji. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki
jih bo ministrstvo na predlog imenovane
strokovne komisije za knjižnično dejavnost
uvrstilo na seznam odobrenih projektov.
Najvišje število prejetih točk za projekt je
100 točk. Najnižji seštevek točk za projekt,
ki pomeni uvrstitev v nadaljnji izbor, je
51 točk. Višina odobrenih sredstev za pro-
jekt bo odvisna od skupne višine prejetih
točk (od 51 do 100 točk), pri čemer sešte-
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vek točk za splošne razpisne kriterije, nave-
dene pod točkama 4.1 in 4.2, znaša največ
80 točk, za posebne razpisne kriterije, na-
vedene pod točko 5, pa največ 20 točk. Za
projekte, ki bodo izpolnjevali splošne razpi-
sne kriterije, je namenjenih okvirno 80% raz-
pisanih sredstev, za projekte, ki bodo izpol-
njevali poleg tega še posebne razpisne kri-
terije, pa okvirno 20% razpisanih sredstev.
Razvrstitev po splošnih razpisnih kriterijih
bo določena v stopnjah na podlagi ocenje-
vanja projektov po naslednji opisni vredno-
stni lestvici: zelo kakovostno (od 71 do 80
točk), kakovostno (od 61 do 70 točk), za-
dovoljivo (od 51 do 60 točk), nezadovoljivo
(do 50 točk). Razvrstitev po posebnih razpi-
snih kriterijih bo določena v stopnjah na
podlagi ocenjevanja projektov po naslednji
opisni vrednostni lestvici: zelo kakovostno
(od 16 do 20 točk), kakovostno (od 11 do
15 točk), zadovoljivo (od 1 do 10 točk).
Sredstva za projekte, ki bodo izpolnjevali
splošne razpisne kriterije, bodo razdeljena
glede na razvrstitev in glede na število pre-
bivalcev. Sredstva za projekte, ki bodo iz-
polnjevali posebne razpisne kriterije, bodo
razdeljena glede na razvrstitev in izpolnje-
vanje posebnih razpisnih kriterijev.

7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet pro-
jektnega razpisa 2 (PR2-03), znaša:
626,730.000 SIT.

Sredstva bodo predvidoma dodeljena 60
prijaviteljem.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2003
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Za-
kon o izvrševanju proračuna RS za leto
2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02).

9. Razpisni rok
Razpis se začne 28. 2. 2003 in se za-

ključi 28. 3. 2003.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– izjave predlagatelja projekta o izpol-

njevanju splošnih pogojev za sodelovanje
na razpisu,

– navedbo obveznih prilog za posamez-
ni element prijavljenega projekta,

– prijavni obrazec za projekt nakupa gra-
diva z opisom projekta in navodili,

– ocenjevalni list.
Razpisno dokumentacijo lahko predla-

gatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak pone-
deljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij, …).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim pred-
lagateljem razpisno dokumentacijo tudi po-
slati.

11. Oddaja in dostava vlog
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustrez-

nih razpisnih obrazcih za področje “Knjiž-
nična dejavnost splošnih knjižnic“ in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,

določene v razpisni dokumentaciji. Vloga
mora biti predložena na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana,
do 28. 3. 2003 oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka v
zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani:
Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis
2003 z obvezno navedbo osnovnega razpi-
snega področja (Knjižnična dejavnost splo-
šnih knjižnic) z oznako PR2-03. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).

11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključ-
no 28. 3. 2003 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.

11.3 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata be-
sedilo razpisa in razpisna dokumentacija.

11.4 Dopolnjevanje vlog je možno le v
razpisnem roku z nujno oznako, na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.

11.5 Oddaja vloge pomeni, da se pred-
lagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji raz-
pisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločilo vse vloge pre-
dlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolni-

tve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
12. Pristojni uslužbenki za dajanje in-

formacij in pojasnil: mag. Jelka Gazvoda,
tel. 01/478-59-46, jelka.gazvoda@gov.si
in Tatjana Likar, tel. 478-59-65, tatjana.li-
kar@gov.si.

Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 11. ure.

13. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresiranim osebam je omogočen

vpogled v razpisno dokumentacijo v vloži-
šču ministrstva (Cankarjeva 5, 1000 Ljub-
ljana), kot je navedeno pod točko 10.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru

Ministrstvo bo predlagatelje o izidih raz-
pisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo priče-
lo 3. 4. 2003.

Ministrstvo bo izbralo predloge projek-
tov po postopku, kot ga določa Pravilnik o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in
največ do vrednosti, določene v točki 7 te-
ga razpisa.

Ministrstvo za kulturo

Ob-89167
Na podlagi 50. in 51. člena Pravil obvez-

nega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS,
št. 3/98, 90/98, 6/99, 61/00, 64/00,
91/00 in 59/02) objavlja Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
24, Ljubljana,

javni razpis
za izbiro organizatorjev obnovitvene

rehabilitacije
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira organizatorjev

obnovitvene rehabilitacije:
– za osebe s paraplegijo,
– za osebe s paralizo,
– za osebe z multiplo sklerozo,

– za osebe z mišičnimi in živčno-mišični-
mi boleznimi,

– za osebe s cerebralno paralizo,
– za osebe z najtežjo obliko generalizi-

rane psoriaze,
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim

artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketo-
nurijo,

– ter za otroke s celiakijo.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-

nudniki (predlagatelji) na javni razpis: splo-
šni pogoji za izbiro organizatorja obnovitve-
ne rehabilitacije navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

3. Merila za izbiro organizatorja obnovi-
tvene rehabilitacije: merila za izbiro najpri-
mernejšega organizatorja obnovitvene re-
habilitacije so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

4. Okvirna vrednost sredstev: Zavod bo
za obnovitveno rehabilitacijo zagotovil sred-
stva v znesku 540,697.711 SIT, kot je nave-
deno v sklepu upravnega odbora o planu
obnovitvene rehabilitacije za leto 2003.

5. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudbe morajo biti naročni-
ku dostavljene osebno ali po pošti na na-
slov: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
vložišče – soba št. 51, najkasneje do 17. 3.
2003 do 12 ure.

Prepoznih, nepravilno označenih in ne-
popolnih ponudb naročnik ne bo upošteval.

Na vsakem ovitku ponudbe mora biti na-
pisano:

– naslov naročnika,
– v levem spodnjem kotu oznaka razpi-

sa, na katerega se ponudba nanaša (Javni
razpis – Obnovitvena rehabilitacija) in števil-
ka Uradnega lista RS, v katerem je bil javni
razpis objavljen ter vidno označeno “Ne od-
piraj – ponudba”;

– na hrbtni strani ovitka mora biti napi-
san naziv in naslov ponudnika – pošiljatelja,
da mu je, v primeru nepravočasno predlo-
žene ponudbe le-to mogoče vrniti neodpr-
to.

6. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje do
dne 31. 4. 2003.

7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni
dan med 10. in 12. uro v sobi 235 na Mi-
klošičevi 24, Ljubljana.

8. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som: vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo zainteresirani po tel.
30-77-383, e-pošta: alojz.stepec@zzzs.si,
faks: 30 77 424 ali na naslovu Miklošičeva
24, Ljubljana.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Ob-89121
Na podlagi 7. člena Pravilnika za vredno-

tenje programov organizacij in društev na
področju humanitarnih dejavnosti, ki ne so-
dijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in za-
gotavljajo pa specifične socialne potrebe
občanov, društev interesnih in stanovskih
dejavnosti občanov, njihovih združenj in
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zvez, sprejetega na 13. seji, 21. 12. 2000
ter sklepa št. 11/1-40300-0009/03 z dne
20. 1. 2003, objavlja Občina Vrhnika, Trža-
ška cesta 1, 1360 Vrhnika

javni razpis
za zbiranje predlogov izvajalcev na

področju:
– humanitarnih dejavnosti;
– turizma in promocije in

– ostalih neprofitnih izvajalcev,
ki jih bo v letu 2003 sofinancirala

Občina Vrhnika
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Vr-

hnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
2. Programi, ki so predmet sofinanci-

ranja:
a) programi neprofitnih izvajalcev na po-

dročju humanitarnih dejavnosti v Občini
Vrhnika,

b) programi s področja turizma in pro-
mocije Občine Vrhnika,

c) programi vseh ostalih neprofitnih izva-
jalcev (organizacije s področja tehnične kul-
ture, delovanje mladincev, ostalo,. razen
društev ki delujejo na športnem in kultur-
nem področju).

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki

izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Vrhnika,
– le društva, ki delujejo na področju hu-

manitarnih dejavnosti imajo lahko svoj se-
dež tudi izven območja Občine Vrhnika, nji-
hovi člani pa morajo biti tudi občani Občine
Vrhnika,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa za-
kon,

– da so registrirani in delujejo najmanj
eno leto,

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske mož-
nosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,

– da vsako leto občinski upravi in občin-
skemu svetu redno dostavljajo poročila o
realizaciji programov in plan aktivnosti za
prihodnje leto.

a) Na področju humanitarnih dejavnosti
lahko sodelujejo:

– dobrodelne organizacije kot prostovo-
ljne in neprofitne organizacije, ki jih z name-
nom, da bi reševale socialne stiske in teža-
ve občanov Občine Vrhnika, ustanovijo po-
samezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti;

– organizacije za samopomoč kot pro-
stovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z
namenom, da bi v njih skupno reševali soci-
alne potrebe svojih občanov;

– invalidske organizacije, kot prostovo-
ljne in neprofitne organizacije, ki jih usta-
novijo invalidi ali drugi posamezniki v skla-
du z zakonom, da v njih izvajajo posebne
socialne programe in storitve, utemeljene
na značilnostih invalidnosti po posameznih
funkcionalnih  okvarah,  ki  ogrožajo  so-
cialni  položaj  invalidov,  občanov  Občine
Vrhnika;

– druga društva, zavodi, zasebne usta-
nove in zasebniki, ki izvajajo občinske pro-
grame na področju sociale ali občinske pro-
grame za izboljšanje kvalitete za občane Ob-
čine Vrhnika;

b) Na področju programov s področja
turizma in promocije lahko sodelujejo: druš-
tva, organizacije, zavodi, za projekte pro-
mocije in turizma Občine Vrhnika.

c) Na področju programov vseh ostalih
neprofitnih izvajalcev laho sodelujejo: orga-
nizacije s področja tehnične kulture, mla-
dinci, skavti, ostalo, (razen društev ki delu-
jejo na športnem in kulturnem področju).

4. Okvirne vrednosti sredstev javnega
razpisa so za:

a) programe neprofitnih izvajalcev na po-
dročju humanitarnih dejavnosti v Občini Vr-
hnika ca. 7,483.000 SIT,

b) promocijo in turizem Občine Vrhnika
ca. 4,000.000 SIT,

c) programe vseh ostalih neprofitnih iz-
vajalcev ca. 3,365.000 SIT.

Skupni obseg sofinanciranja programov
in projektov izvajalcev določi občinski svet v
proračunu Občine Vrhnika.

Višina sredstev bo določena po spreje-
tju proračuna Občine Vrhnika za leto 2003.

5. Rok za porabo sredstev: sofinancira-
jo se programi, ki se bodo izvedli v letu
2003. Rok za porabo sredstev je leto 2003
(31. 12.). Sredstva niso prenosljiva.

6. Razpisni rok in način dostave predlo-
gov: ponudniki morajo ponudbe oddati po
pošti na naslov Občina Vrhnika, Tržaška ce-
sta 1, 1360 Vrhnika, kot priporočeno poši-
ljko najkasneje z datumom 28. 3. 2003 ali
na Oddelku za družbene in gospodarske
dejavnosti Občine Vrhnika, Tržaška cesta
1, 1360 Vrhnika, najkasneje do 11. ure iste-
ga dne.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije
ter vsebovati zahtevane priloge.

Nepravočasno oddane ponudbe ne bo-
do upoštevane.

Ponudba v zaprti kuverti mora biti ozna-
čena z imenom in naslovom ponudnika, v
spodnjem levem kotu pa opremljena s pripi-
som glede na področje za katerega se kan-
didira “Za sofinanciranje društev – ne odpi-
raj – ter navedba področja za katero se
kandidira: – humanitarna dejavnost, turizem
in promocija, ostali neprofitni izvajalci“.

7. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo odbor za družbe-

ne dejavnosti opravil po preteku razpisnega
roka. Odpiranje ne bo javno. V primeru ne-
popolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo do-
kumentacijo bodo ponudniki pozvani, da v
roku 8 dni prijavo dopolnijo. V primeru, da
ponudnik prijave v danem roku ne bo do-
polnil, bo ponudba izločena kot nepopolna.

8. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-

som so vam na voljo na sedežu občine ali
po telefonu 01/755-54-20 – kontaktna ose-
ba Erika Červek.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-

sirani dvignejo na sedežu Občine Vrhnika,
Tržaška c. 1, Oddelek za družbene in go-
spodarske dejavnosti (Sabina Ahčan), v ča-
su uradnih ur – ponedeljek, torek, petek od
7.30 do 11.30 in sreda od 7.30 do 11.30
ter od 13.30 do 16.30, od dneva objave
javnega razpisa do dneva, ko se izteče rok
za oddajo ponudb.

Razpisno dokumentacijo je možno dobi-
ti tudi po elektronski pošti.

10. Izid razpisa
Predlagatelji programov bodo o izidu jav-

nega razpisa obveščeni v roku 30. dni po
preteku rokov za pritožbe.

Občina Vrhnika

Ob-89122
Na podlagi 6. člena Pravilnika o dode-

ljevanju finančnih sredstev za izvajanje re-
dne dejavnosti in projektov na področju lju-
biteljske kulture v Občini Vrhnika, sprejete-
ga na seji občinskega sveta dne 28. 3.
2001 ter sklepa št. 16/1-40300-0010/03
z dne 20. 1. 2002, objavlja Občina Vrhni-
ka, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

javni razpis
za zbiranje predlogov izvajalcev na

področju ljubiteljske kulture v Občini
Vrhnika, ki jih bo v letu 2003
sofinancirala Občina Vrhnika

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Vr-
hnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje redne dejavnosti in projektov na nasled-
njih področjih ljubiteljske kulture:

a) glasbena dejavnost – odrasli, otroški
pevski zbori, instrumentalni orkestri,

b) gledališka dejavnost,
c) lutkovna dejavnost,
d) recitacijska in literarna dejavnost,
e) folklorna, tamburaška in plesna de-

javnost,
f) likovna, fotografska in filmska dejav-

nost,
g) ohranjanje kulturne dediščine (druš-

tva za muzejsko ali zgodovinsko dejavnost).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo ljubiteljska

kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da imajo sedež v Občini Vrhnika,
– da so registrirani za izvajanje dejavno-

sti na področju ljubiteljske kulture najmanj
eno leto,

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske mož-
nosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti
na področju kulture,

– da svojo dejavnost izvajajo kontinuira-
no in periodično,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih,

– da vsako leto občinski upravi redno
dostavljajo poročila o realizaciji redne de-
javnosti in projektov, načrte aktivnosti za pri-
hodnje leto in poročila o doseženih uspe-
hih na občinskih, regionalnih in državnih tek-
movanjih, če se jih udeležijo.

4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost sredstev javnega raz-

pisa je ca. 13,000.000 SIT.
5. Rok za porabo sredstev
Sofinancirajo se programi, ki se bodo

izvedli v letu 2003. Sredstva niso prenos-
ljiva.

6. Razpisni rok in način dostave pred-
logov

Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti na naslov Občina Vrhnika, Tržaška ce-
sta 1, 1360 Vrhnika, kot priporočeno poši-
ljko najkasneje z datumom 28. 3. 2003 ali
na Oddelku za družbene in gospodarske
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dejavnosti Občine Vrhnika, Tržaška cesta
1, 1360 Vrhnika, najkasneje do 11. ure iste-
ga dne.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije
ter vsebovati zahtevane priloge.

Nepravočasno oddanih ponudb komisi-
ja ne bo upoštevala.

Ponudba v zaprti kuverti mora biti ozna-
čena z imenom in naslovom ponudnika, v
spodnjem levem kotu pa opremljena s pri-
pisom “Ne odpiraj – javni razpis – kultura”.

7. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisija opravila

po preteku razpisnega roka. Odpiranje ne
bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija po-
nudnike pozvala, da v roku 8 dni prijavo
dopolnijo. V primeru, da ponudnik prijave v
danem roku ne bo dopolnil, bo ponudba
izločena kot nepopolna.

8. Dodatne informacije
Vse informacije v zvezi z javnim razpi-

som so na voljo na sedežu Občine Vrhnika,
Oddelek za družbene in gospodarske de-
javnosti, ali po tel. 755-54-20 – kontaktna
oseba Erika Červek.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-

sirani dvignejo na sedežu Občine Vrhnika,
Tržaška c. 1, Oddelek za družbene in go-
spodarske dejavnosti (Sabina Ahčan), v ča-
su uradnih ur – ponedeljek, torek, petek od
7.30 do 11.30 in sreda od 7.30 do 11.30
ter od 13.30 do 16.30, od dneva objave
javnega razpisa do dneva, ko se izteče rok
za oddajo ponudb.

Razpisno dokumentacijo je možno dobi-
ti tudi po elektronski pošti.

10. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpi-

sa obveščeni v roku 30. dni po preteku
rokov za pritožbe.

Občina Vrhnika

Št. 403-9/2003 Ob-89286
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o

športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 13. čle-
na Pravilnika o sofinanciranju letnega pro-
grama športa v Občini Ajdovščina (Uradni
list RS, št. 65/02) objavlja Občina Ajdov-
ščina

javni razpis
za sofinaciranje programov športa v

Občini Ajdovščina v letu 2003
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Aj-

dovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdov-
ščina.

II. Predmet javnega razpisa: sofinancira-
nje športnih programov v letu 2003, in si-
cer:

1. športna vzgoja otrok, mladine in štu-
dentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s špor-
tom zunaj obveznega izobraževalnega pro-
grama:

– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,

– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,

– športna vzgoja otrok, usmerjanih v ka-
kovostni in vrhunski šport,

– interesna športna vzgoja mladine,

– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,

– interesna športna dejavnost študentov;
2. športna rekreacija;
3. kakovostni šport;
4. vrhunski šport;
5. športna vzgoja otrok in mladine s po-

sebnimi potrebami ter šport invalidov;
6. usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov;
7. mednarodne, državne, medobčinske

in občinske športne prireditve;
8. delovanje društev in športnih zvez.
III. Programi in izvajalci bodo izbrani in

sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofi-
nanciranju letnega programa športa v Obči-
ni Ajdovščina.

IV. Na javni razpis se lahko prijavijo izva-
jalci športnih programov, ki imajo sedež na
območju občine, in sicer: športna društva,
zveze športnih društev, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrira-
ne za opravljanje dejavnosti na področju
športa, ustanove, ki so ustanovljene za
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne ter zavodi s področja
vzgoje in izobraževanja. Za posamezen sklop
programov se lahko prijavijo tudi drugi izva-
jalci, ki jih pravilnik posebej predvideva.

V. Rok za prijavo programov je 17. 3.
2003. Prijave v zaprti kuverti z oznako Špor-
tni programi 2003, ne odpiraj - vloga, se
pošlje po pošti ali odda na naslov Občina
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdov-
ščina. Šteje se, da je prijava pravočasna,
če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo
prijav po pošti priporočeno ali osebno pri-
nešena do 16. ure v vložišče občine.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi doku-
menti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki
jo zainteresirani dobijo na sedežu Občine
Ajdovščina, vsak delavnik med 8. in 14. uro.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko zainteresirani dobijo na tel.
05/365-91-22.

VI. Upoštevane bodo le prijave, ki bodo
na razpis prišle v roku. Sklep o izbiri bodo
prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po
roku za oddajo prijav za sofinanciranje.

Občina Ajdovščina

Razpisi delovnih
mest

Ob-88946
Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na

podlagi 17. člena Akta o ustanovitvi javnega
stanovanjskega sklada Občine Tišina, ob-
javlja razpis za

direktorja javnega sklada.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,

določenih z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima najmanj visoko stopnjo stro-
kovne izobrazbe,

– da ima vsaj pet let delovnih izkušenj.
Direktor svojo funkcijo opravlja nepo-

klicno.

Kandidati naj pošljejo svoje vloge najka-
sneje v roku 8 dni po objavi razpisa na na-
slov: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, z
oznako na ovojnici “Za razpisno komisijo“.

Direktor bo na osnovi 17. člena Akta o
ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada
Občine Tišina imenovan za dobo 4 let.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni v 30 dneh po končanem razpisu.

Občina Tišina

Št. 110-1/84 Ob-88947
Na podlagi 28. in 29. člena Statuta Cen-

tra za socialno delo Postojna objavlja Svet
centra za socialno delo Postojna razpis za
delovno mesto

direktorja/ice
za mandatno dobo štirih let.
Poleg splošnih pogojev določenih z za-

konom, mora kandidat/ka izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko ali višjo izobrazbo so-
cialne, psihološke, pedagoške, pravne,
upravne ali sociološke smeri,

– da ima opravljen strokovni izpit za po-
dročje socialnega varstva,

– da ima najmanj pet let delovnih izku-
šenj.

Kandidati/tke naj svojo prijavo z dokazili
o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 8 dni
od dneva objave na naslov: Center za soci-
alno delo Postojna, Tržaška 036, 6230 Po-
stojna, s pripisom Svet centra “javni razpis“.

Kandidati/tke bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni od dneva objave razpisa oziro-
ma, ko Svet centra pridobi soglasje ustano-
vitelja.

Center za socialno delo Postojna

Št. 2/23/03 Ob-89095
Svet zavoda Koroškega doma starostni-

kov Dravograd, Črneče 146, na podlagi 32.
do 36. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00) in 26., 27. in
30. člena Statuta Koroškega doma staro-
stnikov Dravograd razpisuje delovno mesto

direktorja zavoda (reelekcija).
Za direktorja je lahko imenovan kdor po-

leg splošnih, z zakonom določenih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje:

– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu s 56. in 69. členom Za-
kona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92, 42/94, 41/99);

– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od te-
ga vsaj eno leto na socialno-varstvenem,
vzgojnem, svetovalnem, psihološkem ali
zdravstvenem področju;

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva,

– predložitev programa dela v Koroškem
domu starostnikov Dravograd,

– smisel za poslovnost in delo z ljudmi.
Kandidati naj pošljejo prijave z ustrezni-

mi dokazili o izpolnjevanju pogojev v 15
dneh od dneva objave na naslov: Svet zavo-
da Koroškega doma starostnikov Dravo-
grad, Črneče 146, 2370 Dravograd, z oz-
nako “prijava na razpis direktorja“.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 15 dneh po sprejemu sklepa o izbiri kan-
didata.

Mandat direktorja traja 4 leta.
Svet zavoda Koroškega doma

starostnikov, Dravograd
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Druge objave 
 

 
 
Št. 933-1/2003/7 Ob-89238 
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih 
kvot v skladu z Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po Uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi 
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru 
Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med 
komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 116/02 in 11/03) objavlja 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
 

rezultate o izbiri naslednjih najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi 
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot 

 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu s 
tretjim odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru 
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02) naslednje rezultate razpisa:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. ADRILOG d.o.o. 0202 30 90   50.000,00 SIT  49,0 49,0 

2. ADRILOG d.o.o. 0202 30 90   45.000,00 SIT  49,1 49,1 

3. 
MESO IZDELKI ŽERAK 

s.p. 0202 30 90     5.100,00 SIT  21,0 21,0 

4. ŠTEFAN STRAŠEK s.p. 0202 30 90     1.100,00 SIT  40,0 40,0 

5. 
MESO IZDELKI ŽERAK 

s.p. 0202 30 90     1.100,00 SIT  20,0 20,0 

6. 
MESO IZDELKI ŽERAK 

s.p. 0202 30 90        600,00 SIT  19,0 19,0 

7. 
MESO IZDELKI ŽERAK 

s.p. 0202 30 10        600,00 SIT  20,0 20,0 

8. 
ZADRUŽNA KMETIJSKA 

DRUŽBA d.o.o. 0202 20 10          20,00 SIT  50,0 50,0 

9. MARKVEST d.o.o. 0202 30 90           2,00 SIT  41,0 41,0 

10. MARKVEST d.o.o. 0202 30 90           1,00 SIT  40,0 40,0 

 SKUPAJ     349,1 349,1 
 
 

EU 
 
0202 Meso goveje, zamrznjeno (Hilton)              količina (t): 1000         rok uvoza: do 30.6.2003   
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Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. JURMES TRGOVINA d.o.o. 0203 12 11   15.000,00 SIT  30,0 30,0 

2. ŠTEFAN STRAŠEK s.p. 0203 12 11     8.100,00 SIT  80,0 80,0 

3. MIP d.d. NOVA GORICA 0203 12 11     7.000,00 SIT  200,0 200,0 

4. KRAS d.d. 0203 12 11     7.000,00 SIT  200,0 200,0 

5. JURMES TRGOVINA d.o.o. 0203 12 11     7.000,00 SIT  31,0 31,0 

6. MESO IZDELKI ŽERAK s.p. 0203 12 11     5.100,00 SIT  10,0 10,0 

7. 
ABC POMURKA INTERNATIONAL 

d.d. 0203 12 11     5.001,00 SIT  20,0 20,0 

8. MIP d.d. NOVA GORICA 0203 12 11     4.000,00 SIT  150,0 150,0 

9. KRAS d.d. 0203 12 11     4.000,00 SIT  150,0 150,0 

10. MESO IZDELKI ŽERAK s.p. 0203 12 11     3.100,00 SIT  20,0 20,0 

11. MIP d.d. NOVA GORICA 0203 12 11     2.000,00 SIT  100,0 3 

12. KRAS d.d. 0203 12 11     2.000,00 SIT  100,0 3 

13. MESNINE DEŽELE KRANJSKE 0203 12 11     2.000,00 SIT  18,0 3 

 SKUPAJ     2219,0 900,0 
 
 
 
 

 

       
      

      
      
      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 
KASEREI CHAMPIGNON 

HOFMEISTER, d.o.o. 0406 40 90   10.000,00 SIT  30,0 30,0 

2. PS MERCATOR d.d. 0406 40 90   10.000,00 SIT  10,0 10,0 

3. PS MERCATOR d.d. 0406 40 90     1.000,00 SIT  20,0 20,0 

4. MTK MARKETING d.o.o. 0406 40 90        500,00 SIT  10,0 10,0 

5. PS MERCATOR d.d. 0406 40 90        100,00 SIT  30,0 30,0 

 SKUPAJ     100,0 100,0 
 
 
 
 

EU 
 
0406     Sir in skuta 
040640 Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi količina (t): 200 rok uvoza: do 31.12.2003   

EU 
 
0203           Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zmrznjeno         
02031211   šunke in njihovi kosi                          količina (t): 900     rok uvoza: do 31.12.2003             
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Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t)

1. ENGROTUŠ d.o.o. 0702 00 00 od.1.10.-31.12.2003   16.000,00 SIT  100,0 100,0 

2. ENGROTUŠ d.o.o. 0702 00 00 do 31.05.2003   14.000,00 SIT  225,0 225,0 

3. ENGROTUŠ d.o.o. 0702 00 00 do 31.05.2003   10.000,00 SIT  135,0 135,0 

4. ENGROTUŠ d.o.o. 0702 00 00 od.1.10.-31.12.2003   10.000,00 SIT  80,0 80,0 

5. MISSO d.o.o. 0702 00 00 od 1.10.-31-12.2003   10.000,00 SIT  60,0 60,0 

6. ENGROTUŠ d.o.o. 0702 00 00 do 31.05.2003     7.000,00 SIT  90,0 90,0 

7. ENGROTUŠ d.o.o. 0702 00 00 od.1.10.-31.12.2003     6.000,00 SIT  70,0 70,0 

8. PELATI d.o.o. 0702 00 00 do 31.05.2003     6.000,00 SIT  50,0 50,0 

9. PELATI d.o.o. 0702 00 00 od 1.10.-31-12.2003     6.000,00 SIT  30,0 30,0 

10. KZ AGRARIA KOPER z.o.o. 0702 00 00 do 31.05.2003     5.000,00 SIT  60,0 60,0 

11. KZ AGRARIA KOPER z.o.o. 0702 00 00 od 1.10.-31-12.2003     5.000,00 SIT  40,0 40,0 

12. DALLAS COMPANY d.o.o. 0702 00 00 do 31.05.2003     3.000,00 SIT  100,0 100,0 

13. ŽIVILA KRANJ d.d. 0702 00 00 do 31.05.2003     2.000,00 SIT  150,0 150,0 

14. BEKITURS d.o.o. 0702 00 00 do 31.05.2003     2.000,00 SIT  50,0 50,0 

15. ŽIVILA KRANJ d.d. 0702 00 00 od 1.10.-31-12.2003     1.500,00 SIT  50,0 50,0 

16. 
ZADRUŽNA KMETIJSKA 

DRUŽBA d.o.o. 0702 00 00 od 1.10.-31-12.2003          10,00 SIT  500,0 500,0 

 SKUPAJ     1790,0 1790,0 

 
 
 

 

       
      

      
      
      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. ENGROTUŠ d.o.o. 0703 10 19   16.800,00 SIT  20,0 20,0

2. ENGROTUŠ d.o.o. 0703 10 19     5.000,00 SIT  280,0 180,0

3. PELATI d.o.o. 0703 10 19     5.000,00 SIT  100,0 100,0

 SKUPAJ     488,0 300,0
 
 

                                                            Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja 

 

EU 
 
07020000 Paradižnik, svež ali ohlajen      količina (t): 4000     rok uvoza: do 31.5.2003 
in 

EU 
 
0703         Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulice, sveža ali ohlajena 
070310     Čebula in šalotka                               količina (t): 300           rok uvoza: do 31.12.2003     
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Št. 933-1/2003/7 Ob-89239 
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih 
kvot v skladu z Uredbo o določitvi carinskih kvot  za leto 2003 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT), 
(Uradni list št. 113/02 in 11/03) objavlja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
 

rezultate o izbiri naslednjih najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi 
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot 

 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu s 
tretjim odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru 
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02) naslednje rezultate razpisa:  

 
 
 
 

 

       
      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 
ABC POMURKA 
International d.d. 0201 10 00     3.001,00 SIT  10,0 10,0 

2. 
ABC POMURKA 
International d.d. 0201 10 00     1.001,00 SIT  15,0 15,0 

3. 
ŠTEFAN STRAŠEK s.p. 
MESARIJA STRAŠEK 0201 10 00     1.000,00 SIT  40,0 40,0 

4. 
ABC POMURKA 
International d.d. 0201 10 00        201,00 SIT  44,0 4,0 

  SKUPAJ   149,0 69,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GATT 
0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno 
0201 10 00 -Trupi in polovice                   Količina (t): 69        Rok uvoza: do  30.06.2003 
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Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 
ABC POMURKA 
International d.d. 0201 20 30        2.501,00 SIT  12,0 12,0 

2. 
ABC POMURKA 
International d.d. 0201 20 50        2.501,00 SIT  18,0 18,0 

3. 
ŠTEFAN STRAŠEK s.p. 
MESARIJA STRAŠEK 0201 20 30        2.000,00 SIT  30,0 30,0 

4. 
ŠTEFAN STRAŠEK s.p. 
MESARIJA STRAŠEK 0201 20 50        2.000,00 SIT  30,0 30,0 

5. 
MESNINE DEŽELE 

KRANJSKE d.d. 0201 20 30        2.000,00 SIT  10,0 10,0 

6. 
MESNINE DEŽELE 

KRANJSKE d.d. 0201 20 50        2.000,00 SIT  16,0 16,0 

7. 
ŠTEFAN STRAŠEK s.p. 
MESARIJA STRAŠEK 0201 20 20        1.500,00 SIT  20,0 20,0 

8. 
ABC POMURKA 
International d.d. 0201 20 30        1.100,00 SIT  13,0 12,0 

9. 
ABC POMURKA 
International d.d. 0201 20 50        1.100,00 SIT  19,0 12,0 

  SKUPAJ   310,0 160,0 
 
 
 
 

      
 

       

      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 

ZADRUŽNA 
KMETIJSKA DRUŽBA 

D.O.O. 0202 10 00             20,00 SIT  100,0 100,0

  SKUPAJ   100,0 100,0
 
 
 
 

GATT 
0201 20 -Drugi kosi s kostmi                     Količina (t): 160     Rok uvoza: do 30.06.2003 
0201 30, 0201 20 50  

GATT 
0202 Meso goveje, zamrznjeno 
0202 10 00-Trupi in polovice                           Količina (t): 264         Rok uvoza: do 30.06.2003 
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Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. KRAS MPI d.d. 0202 30 90       7.000,00 SIT  20,0 20,0

2. 
MESO IZDELKI 

ŽERAK s.p. 0202 30 90       5.100,00 SIT  20,0 20,0

3. KRAS MPI d.d. 0202 30 90       3.000,00 SIT  21,0 21,0

4. 
ABC POMURKA 
International d.d. 0202 30 90       1.501,00 SIT  8,0 8,0

5. 
MESO IZDELKI 

ŽERAK s.p. 0202 30 10       1.100,00 SIT  20,0 20,0

6. 

ŠTEFAN STRAŠEK 
s.p. MESARIJA 

STRAŠEK 0202 30 90       1.000,00 SIT  20,0 20,0

7. 
ABC POMURKA 
International d.d. 0202 30 90          301,00 SIT  9,0 9,0

8. 
ABC POMURKA 
International d.d. 0202 20 30          201,00 SIT  16,0 16,0

9. 
ABC POMURKA 
International d.d. 0202 20 50          201,00 SIT  24,0 24,0

10. 
ABC POMURKA 
International d.d. 0202 30 90          100,00 SIT  10,0 2,0

  SKUPAJ   369,5 160,0 
 
 
 

 
       
      

      
      
      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena 
cena (sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 
ABC POMURKA 
International d.d. 0201 20 30 10  5.001,00 SIT  12,0 12,0 

2. 
ABC POMURKA 
International d.d. 0201 20 50 10  5.001,00 SIT  18,0 18,0 

3. 

ŠTEFAN STRAŠEK 
s.p. MESARIJA 

STRAŠEK 0201 20 20 10  3.100,00 SIT  60,0 60,0 

4. 

ŠTEFAN STRAŠEK 
s.p. MESARIJA 

STRAŠEK 0201 20 20 10  2.100,00 SIT  100,0 70,0 

  SKUPAJ   360,0 160,0 
 

   GATT 
0202 20 -Drugi kosi s kostmi            Količina (t): 160         Rok uvoza: do 30.06.2003 
0202 30 -Brez kosti 

  GATT 
0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno HILTON       Količina (t): 160    Rok uvoza: do 30.06.2003 
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Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. MARKVEST d.o.o. 0210 19 81   35.000,00 SIT  5,0 5,0 

2. MARKVEST d.o.o. 0210 19 81   20.000,00 SIT  10,0 10,0 

3. SALUMIS d.o.o. 0210 19 81   20.000,00 SIT  4,0 4,0 

4. SALUMIS d.o.o. 0210 19 81   15.000,00 SIT  3,0 3,0 

5. 

ŠTEFAN STRAŠEK 
s.p. MESARIJA 

STRAŠEK 0210 19 81     3.000,00 SIT  30,0 20,0 

  SKUPAJ   112,0 42,0 
 
 
 
 

 

       
      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. MISSO d.o.o. 0808 10 20    5.000,00 SIT  60,0 60,0 

2. MISSO d.o.o. 0808 10 50    5.000,00 SIT  60,0 60,0 

3. MISSO d.o.o. 0808 10 90    5.000,00 SIT  60,0 60,0 

4. ŽIVILA KRANJ d.d. 0808 10 50      100,00 SIT  7,0 7,0 

5. EVROSAD KRŠKO d.o.o. 0808 10 20      100,00 SIT  250,0 250,0 

6. EVROSAD KRŠKO d.o.o. 0808 10 50      100,00 SIT  200,0 200,0 
7. EVROSAD KRŠKO d.o.o. 0808 10 90        30,00 SIT  200,0 200,0 

  SKUPAJ   837,0 837,0 
 

                                                                  Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja 

 
 

  GATT 
0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki     Količina (t): 42     Rok uvoza: 30.06.2003 
0210 11 -Meso, prašičje-šunke, plečeta … 
0210 12 -prsi s potrebušnico… 
0210 19 -drugo 

GATT 
0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže         Količina (t): 4000    Rok uvoza: do 15.07.2003  



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 19-21 / 28. 2. 2003 / Stran 1049 
 
Št. 933-1/2003/7 Ob-89240 
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih 
kvot v skladu z Uredbo o izvajanju srednjeevropskega Sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi 
dodatnega Protokola št. 11 k CEFTA in dodatnega Protokola št. 12 k CEFTA (Uradni list RS, št. 113/02 in 11/03) objavlja 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
 

rezultate o izbiri naslednjih najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi 
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot 

 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu s 
tretjim odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru 
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02) naslednje rezultate razpisa:  
 
 

  
 

       
      

      
      
      
      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. MISSO d.o.o. 0702 00 00 od 1.10.03-31.12.03  10.000,00 SIT  60,0 60,0 

2. ŽIVILA KRANJ d.d. 0702 00 00 do 30.6.03      500,00 SIT  20,0 20,0 

3. ŽIVILA KRANJ d.d. 0702 00 00 od 1.10.03-31.12.03      500,00 SIT  20,0 20,0 

  SKUPAJ   100,0 100,0 
 
 
 
 
 

 
       
      

      
      
      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka

Ponujena 
cena (sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 
ZADRUŽNA KMETIJSKA 

DRUŽBA d.o.o. 0210 11      10,00 SIT  50,0 50,0

  SKUPAJ   50,0 50,0
 
 
 
 
 
 
 
 

CEFTA - Madžarska 
 
07020000  Paradižnik, svež ali ohlajen       količina (t): 500      rok uvoza:  do 30.6.2003 in 
                                                                                                                   od 1.10.2003 do 31.12.2003 
                                                                                                                                    
                         

CEFTA - Češka 
 
0210       Meso, prašičje                            količina (t): 100            rok uvoza:  do 30.6.2003   
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Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena 
cena (sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 

ZADRUŽNA 
KMETIJSKA DRUŽBA 

d.o.o. 0808 10 10      10,00 SIT  1000,0 1000,0

  SKUPAJ   1000,0 1000,0
 
 
 

 

       
      

      
      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena 
cena (sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 

ZADRUŽNA 
KMETIJSKA DRUŽBA 

d.o.o. 0707 00 90     10,00 SIT  50,0 50,0

  SKUPAJ   50,0 50,0
 
 

      
 

       

      
      
      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena 
cena (sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 
ZADRUŽNA KMETIJSKA 

DRUŽBA d.o.o. 0702 00 00      10,00 SIT  30,0 30,0

  SKUPAJ   30,0 30,0
 
 
 
 
 
 

CEFTA - Češka 
 
0808           Jabolka, hruške in kutine, sveže 
08081010   Jabolka za predelavo, razsuta           količina (t): 3000            rok uvoza:  od 16.9.2003  
                                                                                                                                   do 15.12.2003 
                         

CEFTA - Bolgarija 
 
070700   Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene  količina (t): 200 rok uvoza: do 31.12.2003           
                         

CEFTA - Bolgarija 
 
07020000    Paradižnik, svež ali ohlajen         količina (t): 100            rok uvoza: do 14.5.2003    
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Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena 
cena (sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 
ZADRUŽNA KMETIJSKA 

DRUŽBA d.o.o. 0406 90      10,00 SIT  20,0 20,0 

  SKUPAJ   20,0 20,0 
 
 

 
       
      

      
      
      
      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 

ZADRUŽNA 
KMETIJSKA DRUŽBA 

d.o.o. 0808 10 10          10,00 SIT  1000,0 1000,0 

  SKUPAJ   1000,0 1000,0 
 
 
 

 

       
      

      
      
      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. DAR TRADE d.o.o. 0406 90 23   65.000,00 SIT  50,0 50,0 

  SKUPAJ   50,0 50,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEFTA - Slovaška 
 
0808           Jabolka, hruške in kutine, sveže 
08081010   Jabolka za predelavo, razsuta          količina (t): 2000             rok uvoza:   od 16.9.2003   
                                                                                                                                     do 15.12.2003            
                         

CEFTA - Slovaška 
 
0406    Sir in skuta                          količina (t): 50                     rok uvoza:   do 31.12.2003   
                                                                                                                                
                         

CEFTA - Bolgarija 
 
0406        Sir in skuta                  
040690    Sir, drug                          količina (t): 50            rok uvoza: do 31.12.2003   
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Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena 
cena (sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 
ZADRUŽNA KMETIJSKA 

DRUŽBA d.o.o. 0210 11      10,00 SIT  20,0 20,0 
  SKUPAJ   20,0 20,0 

 
                                                          Agencija RS 

za kmetijske trge in razvoj podeželja 
 
 

 
Št. 933-1/2003/7 Ob-89241 
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih 
kvot v skladu z Uredbo o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo ter začasni 
uporabi sklepa št. 1/2002 skupnega odbora sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo o 
Protokolu B k sporazumu o prosti trgovini med RS in Republiko Latvijo (Uradni list RS, št. 116/02 in 11/03) objavlja 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
 

rezultate o izbiri naslednjih najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi 
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot 

 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu s 
tretjim odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru 
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02) naslednje rezultate razpisa:  

 
 

 

       
      

      
      
      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena 
cena (sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 
ZADRUŽNA KMETIJSKA 

DRUŽBA d.o.o. 0808 10 10       10,00 SIT  50,0 50,0 

  SKUPAJ   50,0 50,0 
 

                                                               Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja 

 
 

CEFTA - Slovaška 
 
0210      Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni... 
                          količina (t): 50                     rok uvoza:   do 30.6.2003    
                                                                                                                                
                         

LATVIJA 
 
0808             Jabolka, hruške in kutine, sveže 
08081010     Jabolka za predelavo, razsuta               količina (t): 100          rok uvoza:   od 16.9.2003  
                                                                                                                                      do 15.12.2003     
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Št. 933-1/2003/7 Ob-89242 
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih 
kvot v skladu z Uredbo o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo ter začasni 
uporabi dodatnega protokola št. 4 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o 
spremembah Protokola 3 o pravilih o poreklu blaga (Uradni list RS, št. 116/02 in 11/03) objavlja Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
 

rezultate o izbiri naslednjih najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi 
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot 

 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu s 
tretjim odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru 
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02) naslednje rezultate razpisa:  
 
 

 

       
      

      
      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena 
cena (sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 
ZADRUŽNA KMETIJSKA 

DRUŽBA d.o.o. 201      20,00 SIT  30,0 30,0

  SKUPAJ   30,0 30,0
 
 
 

 

       
      

      
      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 
ZADRUŽNA KMETIJSKA 

DRUŽBA d.o.o. 203          20,00 SIT  50,0 50,0

  SKUPAJ   50,0 50,0
 
 
 
 

LITVA 
 
0201    Meso, goveje, sveže ali ohlajeno          količina (t): 50            rok uvoza:  do 31.12.2003 
                                                                                                                                   

LITVA 
 
0203 Meso, prašičje, sveže ali ohlajeno ali zamrznjeno  količina (t): 100    rok uvoza:  do 31.12.2003  
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Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 
ZADRUŽNA KMETIJSKA 

DRUŽBA d.o.o. 0406 30          20,00 SIT  5,0 5,0

  SKUPAJ   5,0 5,0
 
 
 
 

 

       
      

      
      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena 
cena (sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 
ZADRUŽNA KMETIJSKA 

DRUŽBA d.o.o. 0703 20 00      20,00 SIT  10,0 10,0

  SKUPAJ   10,0 10,0
 
 
 

 

       
      

      
      
      
      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. 
ZADRUŽNA KMETIJSKA 

DRUŽBA d.o.o. 0808 10 10          20,00 SIT  100,0 100,0 

  SKUPAJ   100,0 100,0 
 

                                                              Agencija RS 
za kmetijske  trge in razvoj podeželja 

 
 

LITVA 
 
0406        Sir in skuta      
040630    Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu         količina (t): 20    rok uvoza:  do 31.12.2003  
                                                                                                                                   

LITVA 
 
0703            Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulice; sveža ali ohlajena      
07032000    Česen                   količina (t): 30                      rok uvoza:  do 31.12.2003  
                                                                                                                                   

LITVA 
 
0808           Jabolka, hruške in kutine, sveže 
08081010   Jabolka za predelavo, razsuta   količina (t): 200  rok uvoza: od 16.9.2003 do 15.12.2003 
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Št. 933-1/2003/7 Ob-89243 
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih 
kvot v skladu z Uredbo o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo ter začasni 
uporabi dodatnega Protokla št. 2 o spremembi Protokola 3 o opredelitvi pojma  »izdelki s poreklom« in načinih 
upravnega sodelovanja (Uradni list RS, št. 116/02 in 11/03) objavlja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja 
 

rezultate o izbiri naslednjih najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi 
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot 

 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu s 
tretjim odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru 
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02) naslednje rezultate razpisa:  

 
 
 

 

       
      

      
      
      

Zap.št. Naziv podjetja 
Tarifna   oznaka 

Ponujena cena 
(sit/t) 

Zahtevana 
količina (t) Dodeljeno (t) 

1. MISSO d.o.o. 0702 00 00   10.000,00 SIT  60,0 60,0 

2. ŽIVILA KRANJ d.d. 0702 00 00     1.500,00 SIT  60,0 60,0 

  SKUPAJ   120,0 120,0 
 

                                                            Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja 

TURČIJA 
 
07020000  Paradižnik, svež ali ohlajen             količina (t): 500                     rok uvoza:  do 14.5.2003 
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Ob-89251
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni sa-

moupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98), 47. čle-
na Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št.
44/97), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02)
in v skladu z Uredbo o odprodaji, oddaji ali
zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98 in ured-
ba Ur. l. RS, št. 61/99), Uredbo o pridobiva-
nju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim pre-
moženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
ter sklepa Občinskega sveta občine Kungota
na 3. redni seji občinskega sveta z dne 19. 2.
2003 objavlja Občina Kungota

javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanega stavbnega

zemljišča
1. Predmet: prodaje:
a) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se na-

haja na parc. št. 231/7, k.o. Slatinski dol v
velikosti 799 m2, 231/8, k.o. Slatinski dol v
velikosti 842 m2, 231/9, k.o. Slatinski dol v
velikosti 875 m2, 231/10, k.o. Slatinski dol v
velikosti 788 m2, 231/1, k.o. Slatinski dol v
velikosti 919 m2. Prodajna cena zemljišč je naj-
manj tolarska protivrednost 11,04 EUR po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

b) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se na-
haja na parc. št. 172/2, k.o. Slatinski dol v
velikosti 1242 m2, 204/2, k.o. Slatinski dol v
velikosti 230 m2. Prodajna cena zemljišč je
najmanj tolarska protivrednost 10 EUR po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

c) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št. 655, k.o. Kozjak v veliko-
sti 806 m2, 656/1, k.o. Kozjak v velikosti
1.216 m2. Prodajna cena zemljišč je najmanj
tolarska protivrednost 11,35 EUR po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

d) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja 657, k.o. Kozjak v velikosti 7.869 m2,
658, k.o. Kozjak v velikosti 795 m2, 659,
k.o. Kozjak v velikosti 878 m2. Prodajna cena
zemljišč je najmanj tolarska protivrednost
11,35 EUR po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila.

e) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se na-
haja na parc. št. 690/2, k.o. Kozjak v velikosti
3.688 m2. Prodajna cena zemljišč je najmanj
tolarska protivrednost 5,13 EUR po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

f) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se na-
haja na parc. št. 916/2, k.o. Kozjak v velikosti
3.544 m2. Prodajna cena zemljišča je najmanj
tolarska protivrednost 11,24 EUR po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

g) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št. 641/1, k.o. Zg. Kungota v
velikosti 20.730 m2 in 641/2 – del, k.o. Zg.
Kungota v velikosti 2.196 m2. Prodajna cena
zemljišč je najmanj tolarska protivrednost
10,04 EUR po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila.

h) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se na-
haja na parc. št. 128/1, k.o. Plač v velikosti
1.600 m2. Prodajna cena zemljišč je najmanj
tolarska protivrednost 15,18 EUR po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

i) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc.št. 68/10, k.o. Plintovec v
velikosti 2.000 m2. Prodajna cena zemljišč
je najmanj tolarska protivrednost 17,80 EUR
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.

Zemljišča pod točkami od b do i so posta-
la last Občine Kungota z ozirom na 57. člen
Zakona o javnih skladih (Ur. l. RS, št. 22/00).

2. DDV je vključen v ceno in ga plača ku-
pec. Stroške overitve podpisa prodajne po-
godbe plača kupec sam. Zemljiškoknjižni pre-
pis nepremičnine, ki je predmet prodaje, ure-
di 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 imajo
sedež v RS.

V pisni ponudbi morajo interesenti pred-
ložiti:

– 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 vlaga
pooblaščenec,

– potrdilo o plačani varščini, ki znaša 10%
od navedene izklicne cene.

Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.

Varščino, ki znaša 10% od navedene izklic-
ne cene je treba plačati na TRR Občine Kun-
gota št. 01255-0100008653, z navedbo “var-
ščina za javno zbiranje ponudb“. Varščina bo
najugodnejšemu ponudniku vračunana v ku-
pnino, drugim ponudnikom pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po končni izbiri.

Pisne ponudbe morajo biti poslane s pri-
poročeno pošiljko v 15 dneh od objave tega
razpisa na naslov: Občina Kungota, Plintovec
1, 2201 Zg. Kungota, z oznako “Ponudba za
javno zbiranje ponudb za prodajo nezazida-
nega stavbnega zemljišča v Občini Kungota“
– ne odpiraj!“.

Nepravočasne in nepopolne ponudbe ne
bodo upoštevane.

Prodajalec na podlagi tega razpisa ni za-
vezan skleniti pogodbo o prodaji z najboljšim
ali katerimkoli drugim ponudnikom.

Vse informacije v zvezi s to objavo dobijo
zainteresirani na Občinskem uradu občine
Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota pri
Miran Zupetu ali po tel. 02/655-05-03.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija v
roku 5 dni od poteka razpisa. Odpiranje po-
nudb ni javno. Prednost pri izbiri bo imel po-
nudnik, ki bo ponudil višjo ceno in boljše pla-
čilne pogoje.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupni-
no v pogodbenem roku, sicer bo pogodba
razveljavljena, varščina pa zadržana.

Občina Kungota

Ob-88949
Likvidacijska upravitelja SM Trade d.o.o.

Šempeter “v likvidaciji“ Robert Čemažar in
Anica Rojnik Cokan, objavljava v skladu s
381. členom Zakona o gospodarskih družbah

poziv
likvidacijskim upnikom,

da v roku 30 dni po objavi tega poziva
prijavijo svoje terjatve do družbe SM Trade

d.o.o. Šempeter, vpisane pri Okrožnem sodi-
šču v Celju pod vl. št. 1/03614/00, matična
številka 5625904, likvidacijskima upravitelje-
ma na naslov: SM Trade d.o.o. Šempeter “v
likvidaciji“, Spodnje Grušovlje 2, 3311 Šem-
peter. Vse dodatne informacije dobite na tel.
031/767-850.

SM Trade d.o.o. Šempeter “v
likvidaciji“

Evidenca statutov
sindikatov

Ob-88952
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja

in znanosti Slovenije - Glasbena šola
Domžale, s sedežem v Domžalah, Ljubljan-
ska c. 61, se hranijo pri Upravni enoti Dom-
žale pod zaporedno številko 02/03.

Št. 141-4/2003-112 Ob-88957
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani Statut o organiziranju in delo-
vanju Sindikata podjetja SABS TUB
SWATAY d.d. Maribor, z dne 5. 2. 2003.

Statut je vpisan v evidenco statutov sindi-
katov pri Upravni enoti Maribor pod zapored-
no številko 04 z dne 14. 2. 2003.

Identifikacija - matična številka sindikata z
imenom: Sindikat azbestnih bolnikov Sloveni-
je, TUB SWATY d.d. Maribor, skrajšano:
SABS, TUB SWATY d.d. Maribor, s sedežem
sindikata v Mariboru, Titova cesta 60, je
1437194.

Št. 141-5/2003-112 Ob-88958
SKEI, Pravila o organiziranju in delovanju

sindikalne podružnice Vesna Maribor d.d.,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor z dne 31. 3. 1999, pod
zaporedno številko 03, so bila ponovno spre-
menjena in sprejeta na Izvršnem odboru sin-
dikalne podružnice dne 30. 1. 2003 in od-
slej nosijo naziv: Pravila sindikata kovinske in
elektro industrije Slovenije, sindikalne podruž-
nice Vesna Maribor, ko je bilo spremenjeno
in sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi:
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slo-
venije, sindikalna podružnica Vesna Mari-
bor, skrajšano: SKEI sindikalna podružni-
ca Vesna Maribor, s sedežem v Mariboru,
Einspielerjeva ulica 31.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 05 z dne 14. 2. 2003.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni eno-
ti Maribor.

Št. 012-2/2003 Ob-88959
Iz evidence statutov sindikatov, ki se hrani

na Upravni enoti Hrastnik, se pod zaporedno
številko 30 z datumom vpisa 13. 3. 2002,
izbriše Sindikat kemične, nekovinske in
gumarske industrije Slovenije - Sindikat
družbe Glascom d.o.o., Hrastnik s sede-
žem v Hrastniku - Cesta 1. maja 14.

Št. 028-5/00-0202024 Ob-88962
Upravna enota Ptuj preneha hraniti statut

Neodvisnih sindikatov Slovenije - podruž-
nice NSS Montavar.
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Statut, naveden v 1. točki tega izreka, ki se
nahaja v evidenci statutov pod zaporedno šte-
vilko 50, se vzame iz hrambe z dnem izdaje te
odločbe in se izbriše iz evidence statutov.

O stroških postopka bo Upravna enota Ptuj
odločila tedaj, ko bodo le-ti v celoti znani.

Št. 020-48-014/02-004 Ob-89059
Statut Sindikata upokojencev dejavno-

sti energetike Slovenije – SUDE, s sede-
žem v Mariboru, Knafelčeva 32, ki se na
podlagi odločbe ministrstva št.
020-48-014/02-002 z dne 13. 11. 2002
hrani pri Ministrstvu za delo, družino in soci-
alne zadeve in je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 160, se izbriše iz evi-
dence statutov sindikatov.

Št. 025-1/2003 Ob-89096
1.Veljavna Pravila o delovanju in organizira-

nju Obalne sindikalne organizacije – KS
90, Sindikata družbe Droga d.d., Industrij-
ska cesta 21, Izola, ki bo bila sprejeta na 21.
redni seji sveta sindikata dne 23. 9. 2002, se
sprejme v hrambo pri Upravni enoti Izola.

2. Pravila so vpisana v evidenco temeljnih
aktov sindikatov pod zap. št. 22.

Št. 127-4/2003 Ob-89097
1. Veljavna pravila Sindikata delavcev tr-

govine Slovenije, Sindikata Bofex, Trgovi-
na Bing Bang Mega Novo mesto, s sede-
žem v Novem mestu, Ljubljanska 27, 8000
Novo mesto, ki so bila dne 30. 1. 2003
sprejeta na zboru sindikata, se sprejmejo v
hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.

2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno št.
191 in matično številko 1713477.

Št. 12100-0008/99-008 Ob-89157
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo

nova, spremenjena pravila sindikata pilotov
Ministrstva za obrambo. Sedež sindikata je
Zg. Brnik 130K, Aerodrom Ljubljana.

Spremenjena pravila sindikata pilotov Mi-
nistrstva za obrambo se z dnem izdaje te
odločbe, vpišejo v evidenco statutov sindika-
tov pod zaporedno številko 160.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-86/02-7 Ob-89271
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 21. 2. 2003
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstav-
kom 38. člena Zakona o preprečevanju ome-
jevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99;
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
International Business Machines Corpo-
ration, New Orchard Road, Armonk, NY
10504, ZDA (v nadaljevanju: IBM), in Rati-
onal Software Corporation, 18880 Home-
stead Road, Cupertino, CA 95014-0721
(v nadaljevanju: Rational) skladna s pravili
konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo izvedla na podlagi
podpisanega Sporazuma in Načrta združi-

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-88878
Televizijski program: Kabelska televizija

Ormož.
Izdajatelj: Kabelska televizija Ormož.
Sedež: Skolibrova 17.
Lastniški delež: 100% lastnik: Kabelska

televizija Ormož.
Člani organa upravljanja: direktor: Marijan

Premuš.

Ob-88880
Ime medija: Glasnik.
Lastnik medija v 100%: Občina Škofljica,

Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
Imena članov organa upravljanja:
– glavni in odgovorni urednik: Nataša

Spreitzer,
– člani uredniškega odbora: Andrej Po-

gačnik, Boštjan Rigler, Sebastjan Vehar, Po-
lona Žabjek.

Ob-88892
Zavod Mariborski radio Študent – MARŠ.
Ustanovitelja zavoda: Študentska organi-

zacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska ce-
sta 83, Maribor in Društvo za podporo radiu
Marš, Gosposvetska cesta 87/b, Maribor.

Direktor Zavoda Marš: Bojan Golčar.
Člani Sveta Zavoda Marš: dr. Andrej Fiš-

travec, Matevž Frangež, Drago Žura, Gregor
Kosi, Jože Kos Grabnar, Gabrijela Filipovič,
Robert Kereži.

Ob-88950
I. Izdajatelj: Jackie CO d.o.o., Dolenjska

105, 1000 Ljubljana.
II. Podatek o osebah, ki imajo več kot 5%

kapitala oziroma upravljalskih glasov: družbe-
nika izdajatelja:

1. Josip Jesih, Dolenjska cesta 105, Ljub-
ljana,

2. Uršula Jesih, Dolenjska cesta 105,
Ljubljana.

III. Organ upravljanja: Josip Jesih - direk-
tor družbe.

Ob-88951
I. Izdajatelj: Cedra CO d.o.o., Dolenjska

105, 1000 Ljubljana.
II. Podatek o osebah, ki imajo več kot 5%

kapitala oziroma upravljalskih glasov: družbe-
nika izdajatelja:

1. Josip Jesih, Dolenjska cesta 105, Ljub-
ljana,

2. Jakica Jesih, Dolenjska cesta 105,
Ljubljana.

III. Organ upravljanja: Josip Jesih - direk-
tor družbe.

Ob-88953
Strokovno revijo Zgodovina za vse izdaja

Zgodovinsko društvo Celje, s sedežem na
Prešernovi ulici 17 v Celju.

Člani Izvršnega odbora Zgodovinskega
društva Celje so: Marija Počivavšek (predse-
dnica), Tone Kregar (tajnik), Bojan Cvelfar,
Janez Cvirn, Branko Goropevšek, Emil Lajh,
Stane Rozman, Andrej Studen, Anton Šepe-
tavc, Lučka Zorenč, Aleksander Žižek.

Uredniški odbor revije sestavljajo: Janez
Cvirn (glavni in odgovorni urednik), Aleksander
Žižek (tehnični urednik), Bojan Cvelfar, Branko
Goropevšek, Tone Kregar, Dragan Matič, An-
drej Pančur, Marija Počivavšek, Ludwig Stein-
dorff, Andrej Studen, Tone Šepetavc.

Ob-88955
Ime medija: časopis Prepih - Koroški

časopis.
Izdajatelj: Voranc d.o.o., Ob Suhi 22, Rav-

ne na Koroškem.
V premoženju izdajatelja in pri upravljal-

skih pravicah ima več kot 5% delež Vojko
Močnik, Ob Suhi 22, Ravne na Koroškem, ki
je hkrati direktor družbe.

Ob-88960
Ime medija: Starinar.
Ime in priimek ter stalno bivališče oziroma

firma in sedež izdajatelja: Društvo starinarjev,
galeristov in bibliofilov, Ogrinčeva 16, Kamnik.

Odgovorna oseba izdajatelja, če je izdaja-
telj pravna oseba: Grega Avbelj.

Zvrst in časovni interval razširjanja medija:
informativni časopis mesečnik.

Ime in priimek odgovornega urednika:
Grega Avbelj.

Sedež uredništva oziroma odgovornega
urednika: Ogrinčeva 16, Kamnik.

Način in predvideno območje razširjanja
programskih vsebin: na podoben način, kot
ga imajo razne socialno ogrožene skupine v
tujini, ki izdajajo tudi svoj časopis in imajo na
naslovnici navedeno, z vsakim časopisom, ki
ga kupite pomagate socialno ogroženim; pre-
ko prodajnih mest raznih trafik in knjigarn,
oziroma preko podjetja, ki se ukvarja z distri-
bucijo tiskanih publikacij po celi Sloveniji.

Jezik razširjanja programskih vsebin: slo-
venski.

Viri in način financiranja: pokrivanje stro-
škov preko reklamnih oglasov in sponzorska
sredstva.

Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5%
lastniški ali upravljalski delež itd.: smo social-
no ogrožena skupina brez stalnih dohodkov
(večina članov).

Opredelitev vsebine in ciljev medija: bilten
ima informativni značaj z dodatkom poljubno
znanstvenih člankov (o problemih restavriranja
starega pohištva, obnovitev starih knjig, foto-
grafij-starih kino trakov, problemi s starimi mo-
tornimi vozili, kolesi itd.). Programska zasnova
bo precej izpopolnjena glede na dve številki
biltena, ki sta bili že izdani in smo predvidevali,
da bi bilo lepo, če bi bil tudi časopis uradno
registriran, kot društveno glasilo.

tve med družbama IBM in Rational. Podruž-
nica v izključni lasti IBM se bo združila z
družbo Rational, s čimer bo družba IBM
pridobila možnost izvajanja nadzora nad
družbo Rational.

Koncentracija se nanaša na področje in-
formacijske tehnologije. Urad je koncentraci-
jo presojal na trgu orodij za razvoj program-
ske opreme. Urad je na podlagi preizkusa
priglasitve ugotovil, da ob upoštevanju znanih
podatkov o strukturi in delovanju upoštevnega
trga ni izkazan resen sum, da bi bila koncen-
tracija neskladna s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence
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Ob-88982
1. Ime medija: “i“.
2. Ime in priimek ter stalno bivališče oziro-

ma firma in sedež izdajatelja: Petindvajset,
d.o.o., Focheva ulica 29, 2000 Maribor.

3. Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5%
lastniški ali upravljalski delež oziroma delež gla-
sovalnih pravic v premoženju izdajatelja splo-
šno-informativnega tiskanega dnevnika in te-
dnika ter radijskega in televizijskega programa:
Andrej Lasbaher, Marmontova ulica 8, 2000
Maribor (do 1/3), Davorin Pirš, Betnavska ce-
sta 4, 2000 Maribor (do 1/3), Gregor Slem-
nik, Lackova cesta 47, 2000 Maribor (do 1/3).

Ob-88983
Ime javnega glasila: Radio Radlje.
Izdajatelj: Radio Radlje, radijska postaja

d.o.o., Mariborska 8a, 2360 Radlje ob Dravi.
Lastništvo kapitala in upravljalskih pravic:

100% Cvetka Jambrošič.
Direktor in odgovorni urednik: Štefan Jam-

brošič, pravnik.

Ob-88985
Ime javnega glasila: Radio Brezje.
Izdajatelj: Lokalna radijska postaja Radio

Brezje d.o.o., Na Trati 2, 2000 Maribor.
Lastništvo kapitala in upravljalskih pravic:

100% lastnik Štefan Jambrošič.
Direktor in odgovorni urednik: Štefan Jam-

brošič, pravnik.

Ob-88987
Ime medijev: Časopis Vestnik in Radio

Murski val.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Mur-

ska Sobota, d.d., Arhitekta Novaka 13, 9000
Murska Sobota.

Lastniki, ki imajo najmanj 5% delež kapita-
la in upravljalskih pravic: Družba pooblaščen-
ka IVR d.o.o., Arhitekta Novaka 13, 9000
Murska Sobota, Farkaš Geza, Mladinska 6,
9231 Beltinci, Beloglavec Dragutin, Cankar-
jeva 9, Rakičan, 9000 Murska Sobota.

Odgovorna oseba izdajatelja: Irma Ben-
ko, direktorica.

Imena članov nadzornega sveta:
1. Dragutin Beloglavec, predsednik,
2. Bojan Peček,
3. Ludvik Kovač,
4. Jože Graj,
5. Nevenka Emri.

Ob-88923
Izdajatelj časopisa Snežnik je družba

GA-Commerce, grafične storitve, trgovina in
radiodifuzija, d.o.o., Bazoviška 40, 6250 Ilir-
ska Bistrica.

Na podlagi osnovnega vložka in sora-
zmerno z njegovo vrednostjo v osnovnem
kapitalu, ima vsak družbenik naslednje po-
slovne deleže:

– Zejnulovič Borislav, Bazoviška 40, 6250
Ilirska Bistrica, ima svoj poslovni delež v višini
2,117.000 SIT,

– Zejnulovič Alma, Bazoviška 40, 6250
Ilirska Bistrica, ima svoj poslovni delež v višini
1,771.000 SIT in

– Zajnulovič Hrvoje, Bazoviška 40, 6250
Ilirska Bistrica, ima svoj poslovni delež v višini
1,598.000 SIT.

Št. 4-2003 Ob-89086
1. Ime medija: Notna mapa za šolske

zbore.

2. Izdajatelj: Astrum d.o.o., Cankarjeva 7,
4290 Tržič.

3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih ozi-
roma glasovalnih pravic imajo:

– Astrum d.o.o., Cankarjeva 7, 4290 Tr-
žič.

4. Poslovodja: Vito Primožič - direktor.

Ob-89091
Ime medija: Proteus, mesečnik za po-

ljudno naravoslovje.
Izdajatelj in založnik: Prirodoslovno druš-

tvo Slovenije, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.
Predsednik društva in odgovorni urednik:

prof. dr. Radovan Komel.

Ob-89092
Ime medija: Televizija Medvode.
Izdajatelj: Kabelska televizija Medvode.
Lastnik: Zavod kabelska televizija Medvo-

de, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode – 100%.

Imena članov sveta zavoda: Mojca Mur-
nik, Gašper Bertoncelj, Milan Belec, Vida Ba-
liš, Jože Šušteršič, Tomaž Oblak, Karel Ver-
nik, Janez Strojan, Albert Zore, Ivan Regor-
šek, Janez Vidmar.

Vodja zavoda: Ivan Regoršek.
Odgovorni urednik: Iztok Pipan.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslo-

vanja.

Ob-89112
Več kot 5 odstotni lastniški delež ima v

podjetju Burda d.o.o., Dunajska 106, 1000
Ljubljana:

– Tomaž Drozg, Pavšičeva ulica 4, 1000
Ljubljana,

– Podjetje Burda Verlag Osteuropa
GMBH, Hauptstrasse 130, Offenburg.

Predsednik uprave je Drozg Tomaž, Pav-
šičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.

Član uprave je Semmelroth Dieter
Horst-Erich, Roemerstrasse 35, Honberg,
Germany.

Ob-89115
Ime medija: Radio Capris.
Izdajatelj medija: Protokol d.o.o., Ulica 15.

maja 10/b, 6000 Koper.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala ozi-

roma upravljalskih pravic:
– Marinko Hrvatin, Kampel 12, 6000 Ko-

per,
– Vladimir Čok, Cesta na Markovec 32,

6000 Koper.
Direktor: Marinko Hrvatin.

Ob-89124
Zavod Radiotelevizija Študent – zavod za

izdajanje študentskih radijskih in televizijskih
programov, Ljubljana, Cesta 27. aprila 31, ob-
javlja, da imata njegova soustanovitelja Štu-
dentska organizacija Univerze v Ljubljani, Ker-
snikova 4 in Radio Študent p.o., Ljubljana,
Cesta 27. aprila 31, v Zavodu 50 odstotni de-
lež upravljalskih pravic. Poslovodni organ Za-
voda je direktor doc. dr. Dejan Jelovac. Or-
gan upravljanja izdajatelja je Svet Zavoda, ki
ima osem članov v sestavi po dva predstavni-
ka soustanoviteljev, dva predstavnika delav-
cev Zavoda in dva predstavnika zainteresira-
ne javnosti. Postopek izvolitve članov Sveta
Zavoda poteka.

Ob-89131
M 3 podjetje za produkcijo televizijskih,

filmskih in gledaliških programov d.o.o., Uli-
ca heroja Staneta 3, 2000 Maribor, s številko
vpisa v sodni register 1/04247/00, je izdaja-
telj javnega glasila Metka (mestni televizij-
ski kanal), v katerem ima Janez Jemec, Ma-
istrova ulica 8, 2000 Maribor, 89% lastniški
(upravljalski) delež.

Ob-89155
Ime in priimek in stalno bivališče fizične

osebe oziroma sedež pravne osebe, ki ima v
premoženju izdajatelja najmanj 5 odstotni de-
lež kapitala ali najmanj 5 odstotni delež uprav-
ljalskih pravic:

– Noblesse d.o.o., Rečica 22, 3327
Šmartno ob Paki,

– Martina Steblovnik, Rečica 22, 3327
Šmartno ob Paki,

– Jože Steblovnik, Rečica 22, 3327
Šmartno ob Paki.

Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja:
člana uprave oziroma organa upravljanja:

– Martina Steblovnik, Rečica 22, 3327
Šmartno ob Paki,

– Jože Steblovnik, Rečica 22, 3327
Šmartno ob Paki.

Člani nadzornega sveta:
– Samo Chromy, Tomšičeva 18, 3320 Ve-

lenje,
– Alojz Fidej, Jenkova cesta 39, 3320

Velenje,
– Jure Verdev, Polzela 44a, 3313 Polzela.

Ob-89156
Ime medija: Čenča.
Izdajatelj: Božica Vovk s.p., izdajanje ča-

sopisa, Kočevarjeva ulica 20, 8000 Novo
mesto.

Odgovorni urednik: Božica Vovk.
Vir financiranja: oglaševanje.

Ob-89211
Ime medija: Deželna televizija Loka.
Firma in sedež izdajatelja: Loka TV d.o.o.,

Kapucinski trg 8, 4220 Škofja Loka.
Odgovorna oseba izdajatelja: direktor Ta-

dej Gortnar, Poljšica pri Podnartu 3, Podnart.
Zvrst: lokalni-regionalni in nekomercialni

televizijski program.
Časovni interval razširjanja medija: televi-

zijski program se oddaja najmanj 6 ur na dan,
in sicer med 18. in 23. uro oziroma 24. uro in
8. in 11. uro (ob nedeljah 12. uro), preostali
čas je namenjen videostranem.

Odgovorni urednik: Drago Papler, inž.
Sedež uredništva: Kapucinski trg 8, p.p.

114, 4220 Škofja Loka.
Način oddajanja: kanal 51, oddajnik

Lubnik.
Predvideno območje razširjanja program-

skih vsebin: Škofja Loka s širšo okolico: Med-
vode, Vodice, Komenda, Cerklje, Šenčur,
Kranj, Preddvor, Goriče, Golnik, Križe, Du-
plje, Bistrica pri Tržiču, Bobovek, Srakovlje,
Visoko, Britof, Voklo, Voglje, Mavčiče, Ore-
hek, Drulovka, Hrastje, Moše, Dragočajna,
Valburga, Smlednik.

Jezik razširjanja programskih vsebin: slo-
venski.

Viri in način financiranja: proračunska
sredstva Občine Škofja Loka, trženje ogla-
snega prostora.
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Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5%
lastniški ali upravljalski delež oziroma delež
glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja te-
levizijskega programa:

– Janez Strojan, Virlog 14, Škofja Loka –
72%,

– Tadej Gortnar, Poljšica pri Podnartu 3,
Podnart – 14%,

– Drago Papler, Senično 27, Križe – 10%.

Ob-89245
Ime medija: TV Grosuplje.
Ime in priimek izdajatelja: Avdio video sig-

nal, Zore Miran s.p., Brinje 1/28, 1290 Gro-
suplje.

Odgovorna oseba izdajatelja in odgovorni
urednik: Zorc Miran.

Zvrst in časovni interval: lokalni,
komercialni TV program.

Sedež medija in uredništva: Gasilska 6,
Grosuplje.

Način in območje: preko KRS.
Jezik: slovenski.
Viri financiranja: oglaševanje, delno iz ob-

činskega proračuna.
Delež: 100% lastni.

Ob-89252
Ime medija: Premiera, brezplačna revija

o filmu in drugi popularni kulturi.
Izdajatelj in lastnik medija je UMco d.o.o.,

Leskoškova 12, 1000 Ljubljana.
Direktor je Samo Rugelj, družbenika sta

Samo Rugelj in Sergej Racman.

Ob-89284
Ime medija: Svet Nepremičnin.
Izdajatelj: Vivainvest d.o.o.
Odgovorna oseba izdajatelja: Borut

Zgonc.
Naslov izdajatelja: Bratov Babnik 83,

1000 Ljubljana.
Viri financiranja medija: medij se financira

preko naročnin in trženja oglasnega prostora.
Lastništvo medija: medij je v 100 odstotni

lasti izdajatelja Vivainvest d.o.o.

Št. 5-3/2003 Ob-89287
Ime medija: Radio 94, d.o.o., Kolodvor-

ska 5a, 6230 Postojna.
Ustanovitelji:
– Bandelj Darjo, Hrašče 7, 6230 Po-

stojna,
– Curk Sandi, Župančičeva 4, 6230 Po-

stojna,
– GIP Holding d.o.o., Kolodvorska cesta

21, 6230 Postojna,
– Pigmalion, d.o.o., Trg padlih borcev 5,

6230 Postojna,
– Sajovic Pepi, Tomšičeva 20, 6230 Po-

stojna.
Direktor: Sandi Curk, Župančičeva 4,

6230 Postojna.

Ob-89288
Ime radijskega programa: Radio Univox.
Izdajatelj radijskega programa: Univox

d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
Lastniki z več kot 5% kapitala oziroma

upravljalskih pravic: Novak Uroš, Bračičeva
20, 1330 Kočevje, Vlašič Dušan, Breg 9a,
1332 Stara Cerkev, Kosten Andrej, Breg 12,
1332 Stara Cerkev.

Organi upravljanja: skupščina družbenikov
(lastnikov) in direktor.

Direktor in glavni urednik: Novak Uroš.
Odgovorni urednik: Gavranič Tomislav.

Ob-89290
Naziv podjetja: Mestno društvo gluhih

Ljubljana.
Naslov: Trubarjeva cesta 24, 1000 Ljub-

ljana.
Davčna številka: 75629470.
Matična številka: 1206273.
Telefaks: 01/231-80-62.
E-pošta: info@drustvo-gluhih-ljubljana.si.
Spletna stran: www.drustvo-gluhih-ljublja-

na.si.
Žiro račun: 02083-0051930092.
Davčni zavezanec: ne.
Mestno društvo gluhih Ljubljana je nepro-

fitna, prostovoljna in samostojna organizacija.
Zastopnik društva: predsednica Petra

Rezar.

Ob-89293
Seznam fizičnih oseb oziroma firm, ki ima-

jo v našem premoženjskem stanju najmanj
5% delež kapitala ali najmanj 5% delež uprav-
ljalskih oziroma glasovalnih pravic na dan
31. 12. 2002:

– DZS d.d., Mali trg 6, 1000 Ljubljana,
– Mladinska knjiga založba d.d., Sloven-

ska cesta 29, 1000 Ljubljana,
– Vurušič Jana, Celovška cesta 44, 1000

Ljubljana.
Uprava: mag. Ladislav Jalševac.
Nadzorni svet: Robert Krajnik, Ada de Co-

sta Petan, Jana Vurušič.

Ob-89285
Ime medija: TevePika.
Izdajatelj: Televideo d.o.o. Ljubljana, Ma-

la vas 23b, 1113 Ljubljana.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% delež kapita-

la in upravljalskih pravic: Stane Grah, Mala
vas 23b, 1113 Ljubljana; Petra Oblak, Lon-
don, 131 Holcroft ct. clipstone str; Tomaž
Lovšin, Tugomerjeva 59, Ljubljana.

Direktor: Stane Grah.

Ob-89292
1. Ime, priimek in stalno bivališče fizične

osebe ter njihov delež kapitala:
– Brigita Bavčar, Štefana Kovača 22/a,

9000 Murska Sobota, delež kapitala: 40%,
– Štefan Celec, Štefana Kovača 22/a,

9000 Murska Sobota, delež kapitala: 10%,
– Lenko Vidmar, Vukovski dol 15, 2221

Jarenina, delež kapitala: 50%.
2. Ime organa upravljanja in nadzornega

organa izdajatelja: Štefan Celec, Štefana Ko-
vača 22/a, 9000 Murska Sobota, direktor,
zastopa brez omejitve.

Št. 24/03 Ob-89365
Ime medija: Deželne novice.
Ime ali firma in sedež izdajatelja: Občina

Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Ra-
dovljica.

Lastnik z najmanj 5% deležem v kapitalu:
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19,
4240 Radovljica.

Odgovorna oseba izdajatelja, kadar je iz-
dajatelj pravna oseba: župan Občine Radov-
ljica Janko S. Stušek.

Sedež glasila: Gorenjska cesta 19, 4240
Radovljica.

Ime nadzornega organa izdajatelja: časo-
pisni svet: Rafael Podlogar, predsednik, An-

drej Kokot, namenstnik, Melita Ažman, člani-
ca, Nataša Artiček, članica, Karmen Vnučec,
članica.

Nadzorni odbor: Andrej Maver, Rok Gaš-
peršič, Ambrož Porenta, Tone Kapus, Tedo
Djekanović, Tine Štefelin, Marjana Koza-
mernik.

Ob-89368
Ime javnega glasila: Radio Dur.
Izdajatelj: Radio Dur d.o.o., Žerjalova 8,

1210 Ljubljana Šentvid.
Viri financiranja: oglaševanje.
Ime in priimek fizične osebe, ki ima več

kot 5% delež kapitala: Uršič Dušan, Žerjalo-
va 8, 1210 Ljubljana Šentvid.

Direktor: Uršič Dušan.

Ob-89378
1. Ime medija: Novine.
2. Ime in priimek ter stalno bivališče oziro-

ma firma in sedež izdajatelja: Občina Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.

3. Odgovorni urednik: župan Franc Šli-
hthuber.

4. Člani uredniškega odbora: Kerčmar
Marija, Vöröš Jože, Kozic Stanko, Biserka
Kuronja, Sonja Kerčmar, Ciglar Dejan, Nata-
ša Kuhar- Čerpnjak.

5. Člani nadzornega odbora izdajatelja: Si-
mon Perš, Gašper Cvetka, Žiško Štefan.

Ob-89415
Imena članov organa upravljanja in nad-

zornega organa Javnega zavoda RTV Slove-
nija (Kolodvorska 2, Ljubljana):

Svet RTV Slovenija
mag. Janez Kocijančič - predsednik Sve-

ta RTV Slovenija,
dr. Tone Ploj - namestnik predsednika,
dr. Anton Jeglič, dr. Vladimir Miheljak, Jo-

že Osterman, Petra Škofic, Dario Apollonio,
Jožef Kocon, dr. Jože Toporišič, Peter Kol-
šek, Mitja Bervar, Aleš Berger, Franček Ru-
dolf, Peter Jančič, mag. Aljoša Redžepovič,
Janez Bohorič, Marjan Kovač, Marjan Sed-
mak, Srečko Čater, Slavko Gegič, prof. dr.
Hubert Požarnik, mag. Rosvita Pesek, Milan
Dekleva, Tom Zalaznik;

Nadzorni odbor RTV Slovenija
Nikola Damjanić - predsednik Nadzorne-

ga odbora RTV Slovenija,
dr. Alja Brglez, Alfred Killer, Venčeslav

Radl, Alfred Šarlah in Rajko Gerič.

Objave
gospodarskih družb

Javne prodaje delnic

Ob-89109
Slovenska zadružna kmetijska banka d.d.

Ljubljana objavlja

ponudbo za prodajo rednih delnic
podjetja Labod d.d.

Prodajalec: Slovenska zadružna kmetij-
ska banka d.d. Ljubljana, Kolodvorska 9,
Ljubljana.
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osnovni kapital po zmanjšanju znaša
5,000.000 SIT.

Direktor družbe DAG, d.o.o., Koper, pozi-
va vse upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovne-
ga kapitala.

DAG, d.o.o., Koper

Sklici skupščin

Ob-87852
Na podlagi Statuta družbe Živila Kranj, tr-

govina in gostinstvo, d.d., Naklo, uprava
družbe sklicuje

4. sejo izredne skupščine
družbe Živila Kranj, trgovina in

gostinstvo, d.d., Naklo,
ki bo v sredo, 2. 4. 2003 ob 13. uri, v

konferenčni dvorani na sedežu družbe v Na-
klem, Cesta na Okroglo 3, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga sprejem naslednjega

sklepa: za predsednika skupščine se izvoli
Jakob Korenčan.

Za preštevalki glasov se imenujeta Andre-
ja Cedilnik in Boža Remic.

Seji prisostvuje vabljena notarka Duša Tro-
bec Bučan.

3. Uskladitev dejavnosti družbe s standar-
dno klasifikacijo dejavnosti.

Uprava družbe in nadzorni svet predlaga-
ta skupščini, da sprejme naslednji sklep: de-
javnost družbe se uskladi s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti (SKD 2002) po predlogu
uprave in nadzornega sveta.

4. Sprememba statuta družbe.
Uprava družbe in nadzorni svet predlaga-

ta skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
4.1. Točka 3 Statuta, ki določa dejavnosti

družbe, se uskladi s standardno klasifikacijo
dejavnosti (SKD 2002) skladno s sprejetim
sklepom iz točke 3 tega dnevnega reda.

4.2. Besedilo prvega stavka 6.1. točke
se spremeni po predlogu uprave in nadzor-
nega sveta.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: za člane nadzorne-
ga sveta se od 2. 4. 2003 dalje izvolijo:

– Nikolaj Bevk,
– Mirjana Dimc Perko,
– Zoran Bošković,
– Branko Selak,
– Tadej Tufek,
– Marija Poznič,
– Stanislav Udir.
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne 28. 3.
2003 vpisani v delniško knjigo pri KDD –
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljub-
ljana in ki osebno, po zastopniku ali poobla-
ščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na se-
dežu družbe, in sicer najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob
prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnimi dokumenti in pisnimi po-

oblastili, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom
iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino je na vpogled delni-
čarjem na sedežu družbe v Naklem, Cesta
na Okroglo 3, od 3. 3. 2003 do vključno
2. 4. 2003 vsak delovni dan od 11. do 13.
ure.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom zasedanja.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skup-
ščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpo-
stavitve evidenc in prevzema glasovnic za gla-
sovanje na skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri na istem mestu. Na tem zasedanju
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Živila Kranj, d.d., Naklo
Branko Remic, univ. dipl. ek.

predsednik uprave

Ob-89066
Uprava delniške družbe na podlagi

283. člena Zakona o gospodarskih družbah
in 4.6 točke Statuta delniške družbe sklicuje

VII. sejo skupščine
delniške družbe SGP Gorica d.d.,

ki bo 31. 3. 2003 ob 11. uri v sejni dvora-
ni družbe Presta d.o.o., Bazoviška 1, 5000
Nova Gorica, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa št. 1: izvolijo se delovna
telesa po predlogu predsednika uprave
družbe.

2. Obravnavanje revizijskega poročila
obračunskih in predračunskih izkazov v skla-
du s 47. členom Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji v zadevi “postopek prisil-
ne poravnave nad družbo SGP Gorica d.d.“,
ki teče pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
pod opr. št. St 27/2002.

Predlog sklepa št. 2: skupščina družbe
se seznani z revizijskim poročilom družbe za
potrebe prisilne poravnave, ki teče nad
družbo pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
pod opr. št. St 27/2002, in ga je naredila
revizijska družba EURO-IN & PARTNERS, re-
vizija in svetovanje, d.o.o.

Na podlagi obravnavanega revizijskega
poročila skupščina družbe sprejme pod na-
slednjo točko sklep o pokrivanju izgube v bre-
me sestavin kapitala.

3. Pokrivanje izgube v breme sestavin ka-
pitala.

Predlog sklepa št. 3: skupščina družbe
sprejme sklep, da se izguba poslovnega leta
v višini 545.121 tisoč SIT deloma pokrije s
splošnim prevrednotovalnim popravkom kapi-
tala v višini 441.666 tisoč SIT, razlika v višini
103.455 tisoč SIT pa se pokrije v breme
vpoklicanega kapitala tako, da se izvede zdru-
ževanje delnic v razmerju 1: 1,14258. Vre-
dnost osnovnega kapitala po združevanju del-
nic je enaka 725.608 tisoč SIT in je razde-
ljen na 362.804 navadnih delnic. Zaradi zao-
kroževanja po izvedbi združevanja delnic na
nivoju posameznega delničarja razliko v višini
5 tisoč SIT razporedimo v rezerve.

4. Povečanje osnovnega kapitala s stvar-
nimi vložki.

Predlog sklepa št. 4: osnova za dokapita-
lizacijo je osnovni kapital družbe, upošteva-

Predmet prodaje: 60.000 rednih delnic
podjetja Labod konfekcija d.d., Seidlova c.
35, Novo mesto (oznaka LNMG).

Ponudniki lahko kupijo redne delnice po-
djetja Labod d.d. le v kvoti 60.000 delnic
LNMG.

Obveznost prodajalca, da sklene pogod-
bo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje je izključena.

Ponudnik, ki želi kupiti ponujene delnice,
mora poslati pisno ponudbo (ponudba mora
vsebovati: kupnino, način in rok plačila) na
naslov: Slovenska zadružne kmetijska banka
d.d. Ljubljana, Kolodvorska 9, Ljubljana, v
roku 15 dni od objave.

Slovenska zadružna kmetijska
banka d.d. Ljubljana

uprava banke

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-88948

Sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe ORPO, organizacija poslovanja,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., s sedežem v
Kranju, Gorenjesavska 13B, sprejet na skup-
ščini dne 27. 6. 2002, in zapisan v notar-
skem zapisniku notarke Erike Braniselj iz Ško-
fje Loke, opr. št. 507/2002 z dne 27. 6.
2002, pod točko drugič:

Osnovni kapital družbe v višini
19,590.331 SIT se zmanjša za 15,000.000
SIT, tako da sedaj znaša 4,590.331 SIT.

Ugotovi se, da se družbenikom zaradi
zmanjšanja osnovnega kapitala družbe, sora-
zmerno z njihovimi poslovnimi deleži, zma-
njšajo njihovi osnovni vložki:

a) Andreju Tomažu Zupanu, ki ima poslov-
ni delež v višini 54% osnovnega kapitala, se
zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zma-
njša vložek v višini 10,578.779 SIT, in sicer
za 8,100.000 SIT, na 2,478.779 SIT;

b) Marjeti Dolenc Zupan (Dolenc), ki ima
poslovni delež v višini 36% osnovnega kapi-
tala, se zaradi zmanjšanja osnovnega kapita-
la zmanjša osnovni vložek v višini 7,052.519
SIT, in sicer za 5,400.000 SIT, na 1,652.519
SIT;

c) Tomažu Zupanu, ki ima poslovni delež v
višini 10% osnovnega kapitala, se zaradi zma-
njšanja osnovnega kapitala zmanjša osnovni
vložek v višini 1,959.033 SIT, za 1,500.000
SIT, na 459.033 SIT.

ORPO, d.o.o., Kranj

Ob-89289
V skladu s 454. členom Zakona o gospo-

darskih družbah in na podlagi sklepa skup-
ščine družbe DAG, d.o.o., Koper, s sedežem
Koper, Kampel 1/k, ki je vpisana v sodni re-
gister Okrožnega sodišča v Kopru, pov vl. št.
1/00954/00 objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

Osnovni kapital družbe v višini
56,682.800 SIT se zaradi prevelikega obse-
ga kapitala družbe glede na dejavnost družbe
zniža za znesek 51,682.800 SIT, tako da
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joč sklep št. 3 te skupščine, in znaša
725.608 tisoč SIT. Na podlagi tega sklepa
družba poveča osnovni kapital z izdajo
127.761 navadnih delnic z nominalno vred-
nostjo po 2.000 SIT za delnico tako, da zna-
ša nominalna vrednost povečanja osnovnega
kapitala 255,522.000 SIT.

Plačilo novo izdanih delnic se izvrši s stvar-
nimi vložki oziroma s cesijo terjatev nasled-
njih upnikov, ki prevzamejo na novo izdane
delnice:

i) Družba Presta d.o.o., Bazoviška 1, 5000
Nova Gorica, s cesijo svojih terjatev na družbo
SGP Gorica d.d. v višini 33.887 tisoč SIT vpla-
ča 16.943 navadnih delnic, katerih skupna
nominalna vrednost je 33.887 tisoč SIT ter s
tem pridobi 3,5% upravljalskih upravičenj.

ii) Družba STO d.o.o., Prvomajska cesta
39, 5000 Nova Gorica, s cesijo svojih terja-
tev na družbo SGP Gorica d.d. v višini 43.508
tisoč SIT vplača 21.754 navadnih delnic, ka-
terih skupna nominalna vrednost je 43.508
tisoč SIT ter s tem pridobi 4,4% upravljalskih
upravičenj.

iii) Družba ABK INT d.o.o., Polje 1, 5290
Šempeter pri Gorici, s cesijo svojih terjatev
na družbo SGP Gorica d.d. v višini 17.216
tisoč SIT vplača 8.608 navadnih delnic, kate-
rih skupna nominalna vrednost je 17.216 ti-
soč SIT ter s tem pridobi 1,8% upravljalskih
upravičenj.

iv) Družba ABK INT d.o.o., Polje 1, 5290
Šempeter pri Gorici, s cesijo dela terjatev, ki
jih je pridobila na podlagi pogodbe o odstopu
terjatev, sklenjene med Salonit Anhovo d.d.
(odstopnik) in družbo ABK INT d.o.o. (pre-
vzemnik) na družbo SGP Gorica d.d. v višini
91,213 tisoč SIT vplača 80.456 navadnih del-
nic, katerih skupna nominalna vrednost je
160.912 tisoč SIT ter s tem pridobi 16,4%
upravljalskih upravičenj.

V primeru, da odložni pogoji iz točke 2.4
Pogodbe o odstopu terjatev, sklenjena med
družbo Salonit Anhovo d.d. (odstopnik) in
družbo ABK INT d.o.o. (prevzemnik) v času
do te skupščine družbe SGP Gorica d.d. ne
bodo izpolnjeni, potem se ne sprejme doka-
pitalizacije pod točko “iv.“ tega sklepa. V tem
primeru se ustrezno zmanjša dokapitalizacija
družbe za 160.912 tisoč SIT in znaša samo
94.610 tisoč SIT, osnovni kapital pa se pove-
ča na 820.218 tisoč SIT, upravljalska upravi-
čenja družbe Presta d.o.o. pa namesto 3,5%
znašajo 4,13%, upravljalska upravičenja
družbe STO d.o.o. namesto 4,4% znašajo
5,30%, upravljalska upravičenja družbe ABK
INT d.o.o. pa namesto 1,8% znašajo 2,10%.

Vsi upniki, ki konvertirajo svoje terjatve v
postopku prisilne poravnave nad dolžnikom,
sklenejo z dolžnikom pogodbe o konverziji.
Upravo se zadolži, da omenjene pogodbe
izvršuje v skladu z določili pogodbe in v skla-
du z Zakonom o gospodarskih družbah.

Vse razlike med višino terjatev, ki se cedi-
rajo na dolžnika z namenom vplačila delnic
ter nominalno vrednostjo delnic, se razpore-
dijo v rezerve družbe.

Prednostna pravica dosedanjih delničar-
jev do vpisa novih delnic se izključi.

Rok za vpis novih delnic, ki se izdajo na
podlagi povečanja osnovnega kapitala, se iz-
teče zadnji delovni dan pred narokom za pri-
silno poravnavo.

Pooblasti se nadzorni svet družbe, da po
pravnomočnosti prisilne poravnave uskladi

besedilo statuta družbe s spremembami,
sprejetimi pod to točko te skupščine.

Sklep o spremembi osnovnega kapitala je
sprejet pod odložnim pogojem, da bo predla-
gana prisilna poravnava nad dolžnikom SGP
Gorica d.d., ki teče pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici pod opr. št. St 27/2002 pravno-
močno izglasovana.

5. Odprodaja lastnih delnic.
Predlog sklepa št. 5: skupščina družbe

se strinja, da družba SGP Gorica d.d. odpro-
da vse svoje lastne delnice družbi ABK INT
d.o.o., Polje 1, 5290 Šempeter pri Gorici,
le-ta pa jih plača z delom pridobljenih terjatev
na podlagi Pogodbe o odstopu terjatev, skle-
njene med Salonit Anhovo d.d. (odstopnik) in
ABK INT d.o.o. (prevzemnik) za vrednost
84.040 tisoč SIT.

Predmetni sklep se sprejme pod odlož-
nim pogojem, da bo prisilna poravnava nad
družbo SGP Gorica d.d., ki teče pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici pod opr. št.
St 27/2002 pravnomočno izglasovana in bo-
do izpolnjeni odložni pogoji iz točke 2.4 Po-
godbe o odstopu terjatev, sklenjene med
družbo Salonit Anhovo d.d. (odstopnik) in
družbo ABK INT d.o.o. (prevzemnik) v času
do zasedanja te skupščine družbe SGP Gori-
ca d.d.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila za
zastopanje na skupščini družbe je potrebno
deponirati v tajništvu predsednika uprave
družbe na sedežu družbe v Novi Gorici, Er-
javčeva 19, 5000 Nova Gorica.

Pravico do udeležbe in glasovalno pravico
na skupščini ima vsak delničar družbe, ki je
vpisan v delniško knjigo družbe SGP Gorica
d.d. vsaj deset dni pred zasedanjem skupšči-
ne.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec naj
najavi svojo udeležbo na skupščini družbe v
pisni obliki, tako da prijave prispejo na sedež
družbe najkasneje tri dni pred sejo skupšči-
ne družbe.

Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Sejna soba, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo zaradi administrativnih opravil, ki so
potrebna pred skupščino, odprta 30 minut
pred pričetkom zasedanja. Zaprli jo bomo ob
11. uri tako, da bo omogočen točen pričetek
skupščne.

Popolno gradivo za sejo te skupščine
družbe so delničarjem na voljo in vpogled v
tajništvu predsednika uprave družbe na se-
dežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 19,
5000 Nova Gorica, in sicer vsak delovni dan
po objavi sklica skupščine od 8. do 11. ure.

Vabljene delničarje prosimo, da utemelje-
ne nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine upravi družbe
ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo nje-
nih stališč.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom, istega
dne ob 12. uri. Seja bo sklepčna za odloča-
nje ne glede na višino zastopanega kapitala.

SGP Gorica d.d.
uprava družbe

Izvršbe
in zavarovanja

Z 2002/00459 IZ-1497
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom opr.

št. Z 2002/00459 z dne 4. 2. 2003 v izvršil-
ni zadevi upnice Karntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, zoper dolžnika in zastavitelja Inter-
moda, Podjetje za notranjo in zunanjo trgovi-
no, proizvodnjo in ekonomske storitve d.o.o.,
Celjska cesta 6, Šmarje pri Jelšah, zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice do dol-
žnika v višini 162.000 EUR v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije s
pogodbeno dogovorjenimi pripadki, z usta-
novitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi spo-
razuma strank po 251. členu ZIZ opravilo ru-
bež in popis nepremičnine, in sicer poslov-
nega prostora v pritličju stanovanjsko-poslov-
nega objekta na naslovu Glavni trg 3, Celje, v
skupni izmeri 246,50 m2, ki sestoji iz proda-
jalne v izmeri 105 m2, skladiščnega prostora
v izmeri 44,50 m2, garderobe s sanitarijami v
izmeri 5 m2 in pripadajočih kletnih prostorov v
izmeri 92 m2 katerega lastnik je dolžnik na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 7.
2002.

Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 2. 2003

Z 401/2002 IZ-1453
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 401/2002 z dne 3. 1.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 56, v
skupni izmeri 44,70 m2, ki se nahaja v IX.
nadstropju stanovanjskega objekta na naslo-
vu Gorenjskega odreda 18, Kranj, stoječega
na parc. št. 163/2, k.o. Huje, s pripadajočim
solastninskim deležem na skupnih prostorih,
objektih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in
sta ga zastavna dolžnika Sašo Nikolov, roj.
2. 1. 1975, Ulica Janeza Puharja 3, Kranj ter
Sneža Damjanović, roj. 21. 1. 1974, Zoisova
ulica 5, Kranj, vsak do ene polovice pridobila
po pogodbi z dne 12. 6. 2002, ki sta jo skle-
nila z Dušanko Nović, Gorenjskega odreda
18, Kranj, na naroku 23. 1. 2003 zarubljeno
za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o
kreditu št. 068-57181/63 z dne 21. 6. 2002,
v višini 4,300.000 SIT s pripadki, v korist
upnice Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg
republike 2.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 1. 2003

In 2002/00324 IZ-1483
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega so-

dišča v Kranju, opr. št. In 2002/00324 z dne
26. 11. 2002, je bil dne 19. 12. 2002 oprav-
ljen v korist upnika Branka Lahajnarja, Kopali-
ška 6, Kranj, ki ga zastopa Zorko Benedičič,
odvetnik v Tržiču, rubež 1/2 nepremičnine,
to je stanovanja v solastninskem deležu la-
stnice Marte Šepetavc, ki se nahaja v pod-
strešju večstanovanjske hiše na naslovu Ki-
dričeva 36, Kranj, ki obsega 3 sobe, dnevno
sobo, kopalnico, stranišče, balkon, kuhinjo z
jedilnico, hodnik ter pripadajočimi kletnimi
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prostori, v skupni izmeri 129,05 m2, k.o. Zla-
to polje, v lasti dolžnice Marte Šepetavc, Ki-
dričeva 36, Kranj, do 1/2.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. 1. 2003

Z 2002/01595 IZ-1479
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01595 z dne 5. 2. 2003,
je bilo enosobno stanovanje v izmeri
28,77 m2, z galerijo v izmeri 11,23 m2, ki se
nahaja v pritličju stanovanjske hiše Postojn-
ska 11, Ljubljana, stoječe na parc. št. 222,
vl. št. 350, k.o. Gradišče predmestje II, s
pripadajočo solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih, napravah, stavbišču in fun-
kcionalnem zemljišču stanovanjskega objek-
ta, ki je last zastavitelja, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 3. 4. 2002, sklenjene s pro-
dajalcem Elpi d.o.o., Ljubljana, s prepovedjo
odtujitve in obremenitve, z dnem 5. 2. 2003
zarubljeno v korist upnice Bank Austria Credi-
tanstalt d.d. Ljubljana, Wolfova 1, za zavaro-
vanje denarne terjatve v znesku 39.010 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kre-
dita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2003

Z 2001/01648 IZ-1485
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2001/01648,

ki ga je dne 29. 1. 2003 izdalo Okrajno
sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na
enodružinski stanovanjski hiši v Ljubljani,
Pod Hrasti 56, v skupni izmeri 100,74 m2 in
garaži v izmeri 15 m2, ki je last zastavitelja,
na podlagi prodajne pogodbe št.
1869/1-06/90 z dne 30. 10. 1990, aneksa
št. 1869/2-06/90-A z dne 19. 12. 1990 in
aneksa št. 1869/3-06/90 z dne 18. 11.
1991, sklenjenih s prodajalcem Železniškim
gospodarstvom Ljubljana, Moše Pijade 39,
zastavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Divizija Dolenjska, Sei-
dlova c. 3, Novo mesto, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 70,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2003

Riz 45/99 IZ-1448
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni

sodnici Nevenki Đebi v izvršilni zadevi upnice
Probanke d.d., Gosposka 23, Maribor, proti
dolžnici in zastavnici Mariji Robič, stan. Fala
18, Selnica ob Dravi in zastavniku Marjanu
Belina, stan. Ul. Moše Pijade 9, Maribor, za-
radi zavarovanja denarne terjatve upnice v vi-
šini 4,100.000 SIT s pp, z zastavno pravico
na nepremičnini zastavnikov, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi kot etažna lastnina, na podlagi
notarskega zapisa po predlogu upnika z dne
1. 2. 1999, izven naroka dne 10. 2. 1999
sklenilo:

na podlagi notarskega zapisa, št. zapisa
SV 82/99 z dne 29. 1. 1999, notarja Frideri-
ka Bukoviča, TPC City Vita Kraigherja 5, se v
zavarovanje upničine denarne terjatve do dol-
žnice po notarskem zapisu št. zapisa SV
82/99 z dne 29. 1. 1999, v višini 4,100.000
SIT s pp po kreditni pogodbi št.
A0244311122180022 z dne 15. 1. 1999,
pri čemer postane notarski zapis, št. zapisa
SV 82/99 z dne 29. 1. 1999, sestavni del
tega sklepa, dovoli in odreja popis (rubež) ter

prepoved odtujitve in obremenitve nepremič-
nin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo kot
etažna lastnina, v korist upnice Probanke
d.d., Gosposka 23, Maribor, in sicer triso-
bno stanovanje št. 4, v I. nadstropju stano-
vanjskega objekta št. 21B v skupni izmeri
73,02 m2, s pripadajočo kletno shrambo št.
4 v velikosti 0,71 m2, v stanovanjski soseski
S-10, Elektrarniška ul. Kamnica, ki stoji na
parc. št. 81/31 k.o. Kamnica, ki je v izključni
lasti zastavnikov Belina Marjana in Robič Ma-
rije, vsak do 1/2 celote, na podlagi prodajne
pogodbe št. 7/98 z dne 15. 6. 1998.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 2. 1999

Z 2002/00075 IZ-1454
S sklepom Okrajnega sodišča v Škofji Lo-

ki, opr. št. Z 2002/00075 z dne 23. 1.
2003, je bila na podlagi izvršljivega notarske-
ga zapisa notarke Duše Trobec-Bučan iz Kra-
nja, dne 28. 6. 2002, opr. št. SV 528/02,
na podlagi 250. člena ZIZ, zaradi zavarova-
nja izvršljive denarne terjatve upnice SKB ban-
ke, d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, zoper dol-
žnika Uroša Bertonclja, roj. 16. 1. 1970, sta-
nujočega Podlubnik 155, Škofja Loka in za-
staviteljico Matejo Barišič, roj. 4. 11. 1974,
stanujočo Frankovo naselje 172, Škofja Lo-
ka, na dvosobnem stanovanju s kabinetom
št. 43, v 10. nadstropju stanovanjskega blo-
ka ST 12/S-4, na naslovu Podlubnik 155,
Škofja Loka, ustanovljena zastavna pravica v
korist upnice, s prepovedjo odsvojitve in obre-
menitve navedenega stanovanja, za denarno
terjatev upnice v znesku 4,700.000 SIT s pp
in ostalimi pogoji, zapisanimi v navedenem
sporazumu.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 23. 1. 2003

IZ-89213
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Alojza Vidica iz Sevnice,
opr. št. SV 26/2003 z dne 3. 2. 2003, je
bilo dvosobno stanovanje št. 8, v izmeri
50,70 m2 v prvem nadstropju objekta B-3,
Topniška ulica št. 25 v Ljubljani, stoječega
na parceli št. 1256/1 k.o. Bežigrad, ki ga je
zastaviteljica Brigita Gabrič-Tomažin, stanujo-
ča v Sevnici, Prvomajska ulica št. 57, prido-
bila v last na podlagi kupoprodajne pogodbe
o nakupu stanovanja kot posameznega dela
stavbe z dne 27. 11. 2002, zastavljeno v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2,
za zavarovanje upničine denarne terjatve v
višini 6,000.000 SIT.

IZ-89214
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Brede Horvat iz Mari-
bora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
158/03-1 z dne 19. 2. 2003, so bile nasled-
nje nepremičnine:

– stanovanje številka 9, v drugem nadstro-
pju, ki obsega tri sobe in dva kabineta bivalne
površine 137,95 m2, shrambo v izmeri
7,61 m2, garažo v izmeri 23,66 m2 in dve
parkirni mesti; kar vse se nahaja v stavbi na
naslovu Maleševa 10, Ljubljana, zgrajeni na
parceli številka 1065/396 katastrska občina
Zgornja Šiška; last dolžnika – zastavitelja Ve-
grad d.d., na podlagi pogodbe številka
7302361101 z dne 13. 12. 2002, sklenjene

med Imos inženiring d.d., Vegrad d.d. in
Imos, investicijske gradnje, d.d., kot proda-
jalci ter med Vegrad d.d., kot kupcem;

– stanovanje številka 9, v drugem nadstro-
pju, ki obsega tri sobe in dva kabineta bivalne
površine 137,95 m2, shrambo v izmeri
7,61 m2, garažo v izmeri 23,66 m2 in eno
parkirno mesto; kar vse se nahaja v stavbi na
naslovu Černigojeva 12, Ljubljana, zgrajeni
na parceli številka 1065/214 katastrska ob-
čina Zgornja Šiška; last dolžnika – zastavite-
lja Vegrad d.d., na podlagi pogodbe številka
7402361118 z dne 13. 12. 2002, sklenjene
med Imos inženiring d.d., Vegrad d.d., in
Imos, investicijske gradnje, d.d., kot proda-
jalci ter med Vegrad d.d., kot kupcem;

– stanovanje številka 1, v pritličju, ki obse-
ga dve sobi in dva kabineta stanovanjske po-
vršine 91,90 m2, shrambo v izmeri 7,61 m2,
atrij v izmeri 47,59 m2 in dve parkirni mesti;
kar vse se nahaja v stavbi na naslovu Černi-
gojeva 10, Ljubljana, zgrajeni na parcelah šte-
vilka 1065/208 in 1065/207 katastrska ob-
čina Zgornja Šiška; last dolžnika – zastavite-
lja Vegrad d.d., na podlagi pogodbe številka
7302361082 z dne 3. 12. 2002, sklenjene
med Imos inženiring d.d., Vegrad d.d., in
Imos, investicijske gradnje, d.d., kot proda-
jalci ter med Vegrad d.d., kot kupcem ter na
podlagi aneksa številka 1 z dne 18. 2. 2003
k prej navedeni pogodbi;

– stanovanje številka 7, v drugem nadstro-
pju, ki obsega tri sobe in dva kabineta stano-
vanjske površine 137,63 m2, shrambo v izme-
ri 7,61 m2, garažo v izmeri 23,66 m2 in eno
parkirno mesto; kar vse se nahaja v stavbi na
naslovu Černigojeva 10, Ljubljana, zgrajeni
na parceli številka 1065/208 katastrska ob-
čina Zgornja Šiška; last dolžnika – zastavite-
lja Vegrad d.d., na podlagi pogodbe številka
7302361106 z dne 13. 12. 2002, sklenjene
med Imos inženiring d.d., Vegrad d.d. in
Imos, investicijske gradnje, d.d., kot proda-
jalci ter med Vegrad d.d., kot kupcem ter na
podlagi aneksa številka 1 z dne 18. 2. 2003
k prej navedeni pogodbi;

– stanovanje številka 9, v drugem nadstro-
pju, ki obsega tri sobe in dva kabineta stano-
vanjske površine 137,95 m2, shrambo v izme-
ri 7,61 m2, garažo v izmeri 23,66 m2 in eno
parkirno mesto; kar vse se nahaja v stavbi na
naslovu Spacalova 36, Ljubljana, zgrajeni na
parceli številka 1065/171 katastrska občina
Zgornja Šiška; last dolžnika – zastavitelja Ve-
grad d.d., na podlagi pogodbe številka
7402361117 z dne 13. 12. 2002, sklenjene
med Imos inženiring d.d., Vegrad d.d. in
Imos, investicijske gradnje, d.d., kot proda-
jalci ter med Vegrad d.d., kot kupcem ter na
podlagi aneksa številka 1 z dne 18. 2. 2003
k prej navedeni pogodbi;

– poslovni prostor v nizu 04, pritličje, ki
obsega trgovino v izmeri 201,18 m2, trgovino
v izmeri 105,94 m2 in pet parkirnih mest; kar
vse se nahaja v stavbi na naslovu Maleševa
2, Ljubljana, zgrajeni na parceli številka
1065/376 katastrska občina Zgornja Šiška;
last dolžnika – zastavitelja Vegrad d.d., na
podlagi pogodbe številka 7302361098 z dne
13. 12. 2002, sklenjene med Imos inženi-
ring d.d., Vegrad d.d. in Imos, investicijske
gradnje, d.d., kot prodajalci ter med Vegrad
d.d., kot kupcem in

– poslovni prostor v nizu 05, pritličje, ki
obsega poslovni prostor v izmeri 72,02 m2,
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shrambo v izmeri 13,75 m2 in garažo v izmeri
16,10 m2; kar vse se nahaja v stavbi na naslo-
vu Karingerjeva 4, Ljubljana, zgrajeni na par-
celi številka 1065/368 katastrska občina
Zgornja Šiška; last dolžnika – zastavitelja Ve-
grad d.d., na podlagi pogodbe številka
7302361099 z dne 13. 12. 2002, sklenje-
ne med Imos inženiring d.d., Vegrad d.d. in
Imos, investicijske gradnje, d.d., kot proda-
jalci ter med Vegrad d.d., kot kupcem;

zastavljene v korist upnice Poštne banke
Slovenije d.d., za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 250,000.000 SIT s pripadki.

IZ-89215
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Marije Škovrlj iz Ptuja,
opr. št. SV 63/03 z dne 21. 2. 2003, je bil
počitniški apartma z oznako A.M.1 (kvadratu-
re 43,05 m2), ki se nahaja v traktu A apartho-
tela Pohorje, k.o. Hočko Pohorje, parc. št.
70, katerega lastnik do celote je dolžnik Raj-
ko Bela d.o.o., Zabovci 85, p. Markovci, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 9/2000,
(sklenjene dne 31. 7. 2000 s prodajalcem
Alpe Adria Trade, prehrambeno podjetje
d.o.o., Glavni trg 17 b, 2000 Maribor, za-
stavljeno za zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove KBM d.d. Podružnice Ptuj, do
najvišjega zneska 80,000.000 SIT.

IZ-89216
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Tirana iz Nove-
ga mesta, opr. št. SV-97/03, z dne 20. 2.
2003 je bilo stanovanje številka 5, ki se na-
haja v prvem nadstropju stanovanjskega blo-
ka v Novem mestu, Ulica Slavka Gruma 2, na
parc. št. 866/6, vl. št. 808, k.o. Šmihel pri
Novem mestu, v skupni izmeri 49,40 m2, s
pripadajočimi deli stanovanjske površine, last
zastaviteljice Jožice Bartolj-Draginc, Ulica
Slavka Gruma 2, Novo mesto, zastavljeno v
korist posojilodajalca in upnika Silva Žonta,
Potov vrh 4, Novo mesto, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 1,650.895 SIT s pri-
padki.

IZ-89217
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljub-
ljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 125/02 z dne
20. 2. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št.
9 v 2. nadstropju stanovanjskega objekta Tav-
čarjeva ul. 22, Kranj, ki stoji na parc. št. 11,
vl. št. 329 k.o. Kranj, v skupni izmeri 58 m2,
last zastaviteljice Velov Stojke iz Kranja, na
podlagi prodajne pogodbe št.
362-010/91-04/1929 z dne 8. 6. 1994 in
aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 7. 2. 2003,
sklenjene med zastaviteljico kot kupcem in
Mestno občino Kranj, kot prodajalko, zastav-
ljeno v korist upnice Karntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 43.800 EUR, v SIT proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Sloveni-
je na dan plačila, s pripadki.

IZ-89218
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljub-
ljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 136/03 z dne
20. 2. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
12, v izmeri 83,90 m2, v stanovanjskem blo-

ku na naslovu Trg Rivoli 8, Kranj, stoječem na
parc. št. 212/1 in 213/1, vl. št. 751 k.o.
Klanec, last zastavitelja Vidic Damjana iz Kra-
nja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
8. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem
Iskra Stikala d.o.o. iz Kranja in zastaviteljem
kot kupcem, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružni-
ca v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunaj-
ska 63, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 45.500 EUR, v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
pripadki.

IZ-89219
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljub-
ljane, Tržaška c. 2, opr. št. 144/03 z dne
21. 2. 2003, je bilo stanovanje št. 6, v prvem
nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu
Ulica Lojzeta Spacala 32, Ljubljana. Stano-
vanjska stavba stoji na parc. št. 1065/160
stavbišče v izmeri 285 m2 in parc. št.
1065/161 stavbišče v izmeri 26 m2, vpisanih
pri vl. št. 1767 k.o. Zgornja Šiška, v skupni
izmeri 85,19 m2, s pripadajočim balkonom v
izmeri 7,58 m2 in pripadajočo shrambo št. 8,
v kleti navedene stavbe, v izmeri 7,65 m2,
garaža št. 3/32 v kleti navedene stavbe v
izmeri 23,68 m2 in garažno mesto št. 483,
stoječega na parc. št. 1065/2 dvorišče v
izmeri 51747 m2, vpisani v vl. št. 1767 k.o.
Zgornja Šiška, na podlagi prodajne pogod-
be, sklenjene dne 18. 2. 2003, z Natašo
Drummond, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružni-
ca v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunaj-
ska 63, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 101.700 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, s pripadki.

IZ-89220
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Drava Ferligoja iz Ko-
pra, opravilna št. SV 180/3 z dne 20. 1.
2003, je bilo stanovanje s projektno oznako
4S-C.2.G, v 2. nadstropju, VH III – enota C, v
izmeri 120,90 m2, s shrambo, ki se nahaja v
pritličju objekta, ki se nahaja v stanovanjsko
poslovnem objektu vrstne hiše III, lega stano-
vanja in njena velikost sta razvidni iz komerci-
alne skice, stanovanjsko poslovni objekt sto-
ječ na parceli št. 2781, vpisana v zemljiškok-
njižni vložek 1809 in na parcelah št. 2782,
št. 2777/4, št. 2940/2 in št. 2947/1, vpisa-
ne v zemljiškoknjižni vložek št. 1668, vse ka-
tastrska občina Izola Mesto, last dolžnice in
zastaviteljice družbe z omejeno odgovor-
nostjo Euromib d.o.o Koper, matična št.
5366305, s sedežem v Kopru, Ferrarska uli-
ca št. 38, lastnine pridobljene na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 77/02 z dne 19. 3. 2002,
med družbo Galeb gradbeništvom, d.o.o Izo-
la, kot prodajalcem in družbo Euromib d.o.o
Koper, kot kupcem, izjave družbe Galeb grad-
beništvo d.o.o. Izola, z dne 1. 8. 2002, in
gradbenega dovoljenja št.
351-238/00-1/G-01/16 z dne 24. 4. 2001,
zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do
dolžnice in zastaviteljice družbe z omejeno
odgovornostjo Euromib d.o.o Koper in soli-
darnega poroka in plačnika Milok Luciana v
znesku 66.000 EUR s pripadki, z zapadlostjo
1. 3. 2013, v korist delniške družbe Kärntner

Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slove-
niji, matična št. 1430564.

IZ-89221
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljublja-
ne, opr. št. SV 283/03 z dne 19. 2. 2003, je
bilo štirisobno stanovanje št. 4, v skupni izme-
ri 90,72 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
stanovanjske stavbe v Ljubljani, Archinetova
3, solast zastaviteljev Smlatić Draga in Smlatić
Dragice, zastavljeno v korist upnika Šteblaj
Slavka, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 25.380 EUR s pripadki.

IZ-89222
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljublja-
ne opr. št. SV 284/03 z dne 19. 2. 2003, je
bilo dvosobno stanovanje v skupni izmeri
44 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske
stavbe v Medvodah, Gorenjska cesta 34, sto-
ječe na parc. št. 41/7 s pripadajočim funkci-
onalnim zemljiščem parc. št. 41/2, 41/6,
41/7, 41/8, 41/9, 41/10 in 281/1, vse vpi-
sano v vložku št. 13 k.o. Medvode, solast
zastaviteljev Despotović Dragoje in
Despotović Branke, zastavljeno v korist upni-
ka Osmana Okanovića, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 27.552 EUR s pripadki.

IZ-89223
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Borisa Lepše iz Ljublja-
ne, opr. št. SV 294/03 z dne 20. 2. 2003, je
bilo trisobno stanovanje št. 9, ki se nahaja v 2.
nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani,
na naslovu Dolenjska cesta 50, stoječem na
parc. št. 175/5 k.o. Karlovško predmestje, v
skupni izmeri 58,06 m2, last zastavitelja Ben-
čina Matija, roj. 16. 7. 1977, stan. Polje 17,
1260 Ljubljana Polje, zastavljeno v korist upni-
ce Hypo Alpe–Adria–bank d.d., Trg Osvobo-
dilne fronte 12, 1000 Ljubljana, zaradi zavaro-
vanja denarnih terjatev v višini 23.787,90 EUR
s pripadki in 23.787,90 EUR s pripadki.

IZ-89224
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljublja-
ne opr. št. SV 295/03 z dne 20. 2. 2003, je
bilo stanovanje št. 40, v skupni izmeri
41,52 m2, ki se nahaja v X. nadstropju stano-
vanjske hiše v Ljubljani, Rusijanov trg 1, sto-
ječe na parc. št. 1047, 1049/1, 1049 in
1050 k.o. Slape, last zastaviteljice Jadranke
Begić, zastavljeno v korist upnice Osmana
Okanovića, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 13.944,00 EUR s pripadki.

IZ-89225
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane
opr. št. SV 305/03 z dne 21. 2. 2003, je bilo
stanovanje št. 9/II v skupni izmeri 60,41 m2, ki
se nahaja v stanovanjski hiši v Kočevju, Kaju-
hovo naselje 32, stoječi na parc. št. 870/42,
vl. št. 1188 k.o. Kočevje, last zastavitelja Oto-
ničar Stanislava, zastavljeno v korist upnika Ja-
klič Ladislava, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 22.500 EUR s pripadki.

IZ-89226
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljublja-
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ne opr. št. SV-485/2003 z dne 19. 2. 2003,
je bilo dvosobno stanovanje z dvema kabine-
toma št. 64, v šestem nadstropju stanovanj-
skega objekta ALK 24, jugovzhodna lega, v
stanovanjskem naselju Nove Fužine, na na-
slovu Preglov trg 7, Ljubljana, vse v skupni
tlorisni izmeri 82,49 m2 s kletnim prostorom
– shrambo št. 64 v kletni etaži objekta, sku-
paj s sorazmernim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah objekta
ter funkcionalnem zemljišču na tem objektu,
v solasti zastaviteljev Igorja Lengarja, Plečni-
kova 9, Maribor in Tine Verovnik, Kotlje 116,
Kotlje, vsakega do 1/2, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 5. 2. 2003, sklenjene
z Francem Matosom in Damijanom Matosom
kot prodajalcema, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje d.d. Glavna podružnica Ljublja-
na, Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 7,800.000 SIT s pri-
padki.

IZ-89227
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljublja-
ne opr. št. SV-509/2003 z dne 20. 2. 2003,
je bilo stanovanje št. 15, v izmeri 122,80 m2,
v 4. nadstropju in klet št. 18, vse v stanovanj-
ski hiši v Ljubljani, Župančičeva 12, parc. št.
413, vl. št. 544 k.o. Ajdovščina in garaža št.
5, parc. št. 135 k.o. Ajdovščina, skupaj s
pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih in napravah v hiši ter funkcio-
nalnem zemljišču, v lasti zastavitelja CD Con-
sulting d.o.o. Ljubljana, Resljeva 1, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 12.
1997, sklenjene z Ivom Makom Mekincem,
Rožna dolina c. IV/27, Ljubljana, kot proda-
jalcem in kupoprodajne pogodbe z dne 5. 1.
1998, sklenjene z Juretom Mekincem, Bog-
narjeva pot 3, Ljubljana, kot prodajalcem, za-
stavljeno v korist upnice Slovenske investicij-
ske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000
EUR s pripadki.

IZ-89228
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljublja-
ne, opr. št. SV-524/2003 z dne 21. 2. 2003,
je bilo dvosobno mansardno stanovanje št.
8, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanj-
skega objekta na naslovu Šmarješke Toplice
126, v Šmarjeških Toplicah, v velikosti 53 m2

skupaj s kletjo in drvarnico, v lasti zastavitelja
Igorja Lebarja, Šmarješke Toplice 126, Šmar-
ješke Toplice, do celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 16. 2. 1994, sklenjene z An-
drejem Bučarjem in Marico Bele kot prodajal-
cema, zastavljeno v korist upnice BKS – lea-
sing d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000
EUR s pripadki.

IZ-89229
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljublja-
ne, opr. št. SV-525/2003 z dne 21. 2. 2003,
je bilo stanovanje 4, ki se nahaja v I. nadstro-
pju na naslovu Cesta na Jezerca 22 v Radov-
ljici, ki stoji na parc. št. 507/3, v skupni izme-
ri 93,73 m2 v lasti zastaviteljice Milojke Ko-
mac Benedičič, Cesta na Jezerca 22, Ra-
dovljica, na podlagi prodajne pogodbe z dne
18. 5. 2000, sklenjene med Alpdom d.d.,

Radovljica, kot prodajalcem in zastaviteljico
kot kupcem, zastavljeno v korist upnice BKS
– leasing d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
30.000 EUR s pripadki.

IZ-89230
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljublja-
ne, opr. št. SV-535/2003 z dne 21. 2. 2003,
je bilo 2 + 2 sobno stanovanje št. 9 v izmeri
82,18 m2, v II. nadstropju stanovanjske zgrad-
be v Ljubljani, Ulica Molniške čete 17, ki je
zgrajena na parc. št. 1112/1 in 1111/1, k. o.
Moste, v solasti zastaviteljev Gordane
Nedeljković in Zorana Nedeljkovića, oba Uli-
ca Molniške čete 17, Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 27. 10. 1995, skle-
njene med Muharemom Avdićem in Muhare-
mo Avdić kot prodajalcema, zastavljeno v ko-
rist upnice BKS – leasing d.o.o., Komenske-
ga 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 50.000 EUR s pripadki.

IZ-89231
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 215/2003 z dne 19. 2.
2003, je bilo enosobno stanovanje številka
11, v II. nadstropju, v skupni izmeri 50,40 m2

in parkirno mesto številka 11, v izmeri
12,50 m2 v kleti poslovno stanovanjskega ob-
jekta 2, v Mariboru, Pohorska ulica 9, zgraje-
nega na parcelah številka 402/2, 402/18 in
402/19, katastrska občina Zgornje Radva-
nje, s solastninsko pravico na skupnih pro-
storih, delih in napravah objekta s pripadajo-
čim stavbnim in funkcionalnim zemljiščem ob-
jekta, last dolžnika Gomboc Franja, stanujo-
čega Maribor, Borštnikova ul. 078, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 275 11/2 z dne
30. 1. 2003, sklenjene s Kograd gradnje
d.o.o., Maribor, kot prodajalcem, zastavljeno
v korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT
s pripadki.

IZ-89232
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 222/2003 z dne 21. 2.
2003, so bile nepremičnine:

– dvosobno stanovanje številka A-206 v
velikosti 52,39 m2, z loggio v izmeri 4,55 m2,
v I. nadstropju, lamele A, s pripadajočo klet-
no shrambo številka A-206, v poslovno sta-
novanjskem objektu v soseski Dravske tera-
se v Mariboru, zgrajenem na parcelah števil-
ka 1978, 1979, 1983/1, 1983/3, 1984 in
1982/4, katastrska občina Koroška vrata, ki
je last dolžnika Bell d.o.o., Ptujska c. 011,
Miklavž na Dravskem polju, na podlagi pro-
dajne pogodbe številka 502/99 z dne
22. 12. 1999, sklenjene s prodajalcem Gra-
nit d.d. Slovenska Bistrica;

– dvosobno stanovanje številka A-202 v
velikosti 57,20 m2, z loggio v izmeri 4,80 m2,
v II. etaži lamele A, s pripadajočo kletno
shrambo številka S-A-202, v izmeri 2,84 m2,
v poslovno stanovanjskem objektu v soseski
Dravske terase v Mariboru, zgrajenem na par-
celah številka 1978, 1979, 1983/1, 1983/3,
1984 in 1982/4, katastrska občina Koroška
vrata, ki je last dolžnika Bell d.o.o., Ptujska c.

011, Miklavž na Dravskem polju, na podlagi
prodajne pogodbe številka 527/02 z dne
20. 12. 2002, sklenjene s prodajalcem Gra-
nit d.d. Slovenska Bistrica;

– dvosobno stanovanje številka 9, v II. nad-
stropju v izmeri 60,16 m2, z balkonom v izmeri
8,53 m2 ter garažo številka 8, v pritličju v izme-
ri 16,65 m2, poslovno stanovanjskega objekta
v Mariboru, Lackova cesta 047, zgrajenega
na parceli številka 1100/3, pripisani pri vložni
številki 1034, katastrska občina Zgornje Rad-
vanje, ki je last dolžnika Bell d.o.o., Ptujska c.
011, Miklavž na Dravskem polju, na podlagi
kupoprodajne pogodbe številka 700/S-9/01
z dne 8. 5. 2001, sklenjene s prodajalcem
Gama d.o.o. Maribor;

– stanovanje številka 14 v II. nadstropju v
izmeri 82,60 m2, s pripadajočo shrambo v
kleti številka 14 v izmeri 4,23 m2 poslovno
stanovanjskega objekta v Mariboru, Lackova
cesta 041, zgrajenega na parcelah številka
1101 in 1103, pripisanih pri vložni številki 46,
katastrska občina Zgornje Radvanje ter par-
celi številka 1105/1, pripisani pri vložni števil-
ki 1193, katastrska občina Zgornje Radva-
nje, ki je last dolžnika Bell d.o.o., Ptujska c.
011, Miklavž na Dravskem polju, na podlagi
kupoprodajne pogodbe številka 855/S-14 z
dne 27. 12. 2002, sklenjene s prodajalcem
Gama d.o.o. Maribor, zastavljene v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 43,000.000 SIT s pri-
padki.

IZ-89233
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljublja-
ne, opr. št. SV 165/03 z dne 20. 2. 2003, je
bilo zastavljeno stanovanje št. 9, v skupni
izmeri 75,90 m2, v I. nadstropju stanovanjske
hiše v Kranju, Trg Prešernove brigade 8, ki je
last zastavitelja Orion Ltd d.o.o. Ljubljana, Du-
najska 129, matična št. 5573335, na podla-
gi prodajne pogodbe, sklenjene dne 15. 4.
1998, z prodajalcema Zoranom Bakićem s.p.
in Jasno Bakić. Stanovanje je zastavljeno v
korist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d.
Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT s
pripadki.

IZ-89234
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljublja-
ne, opr. št. SV 166/02 z dne 20. 2. 2003, je
bilo zastavljeno stanovanje št. S-07 v skupni
izmeri 35,07 m2, v I. nadstropju stanovanjske
hiše št. 113, v stanovanjski soseski VS 6/1,
k.o. Vič, s parkirnim prostorom št. P 40, ki je
last zastavitelja Jošta Šproharja, Ob Ljubljani-
ci 62, Ljubljana, na podlagi prodajne pogod-
be št. 34/2002, sklenjene dne 25. 7. 2002,
z Mijax d.o.o. Stanovanje je zastavljeno v ko-
rist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d.,
Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 36.800 EUR s
pripadki.

IZ-89235
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljublja-
ne, opr. št. SV 164/03 z dne 18. 2. 2003, je
bila zastavljena garsonjera z oznako B.1N.25,
v skupni izmeri 32,41 m2, ki se nahaja v
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1. nadstropju poslovno-stanovanjskega objek-
ta Dolsko, ki stoji na zemljišču parc. št. 16/5
k.o. Petelinje ter shrambe v velikosti 6,72 m2,
last zastaviteljev Polanec Damjana in Pola-
nec Nataše, oba Gabrov trg 28, Ljubljana, na
podlagi prodajne pogodbe št. 4233-5/03 z
dne 18. 2. 2003, s Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, Javnim skladom, Ljub-
ljana, Poljanska 31. Stanovanje je zastavlje-
no v korist upnika Stanovanjskega sklada RS,
Javnega sklada, Ljubljana, Poljanska 31, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,801.426 SIT s pripadki.

IZ-89236
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 148/2003 z dne 18. 2.
2003, je stanovanje št. A12 v II. nadstropju,
v izmeri 107,59 m2, s pripadajočim shram-
bnim boksom št. BA12 v medetaži, v izmeri
3,51 m2 ter garaža št. G6 v kleti, v izmeri
14,55 m2, ki se nahaja v poslovno stanovanj-
skem objektu S-1, Loška ul. 8, stanovanje je
vknjiženo pri vl. št. 1311/79 in garaža, ki je
vknjižena pri vl. št. 1311/11, oboje k.o. Mari-
bor-Grad, zastavljeno v korist upnice Nove
KBM d.d., Maribor, na temelju prodajne pog.
za nakup stanovanja in garaže z dne 12. 7.
2002, za zavarovanje denarne terjatve samo
še v znesku 101.255,41 EUR s pp. v tolarski
protivrednosti.

IZ-89347
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Marka Finka iz Celja,
Stanetova 16, SV 115/03 z dne 25. 2.
2003, je bil poslovni prostor v stavbi na na-
slovu Trg celjskih knezov 10, ki stoji na parc.
št. 2057, k.o. Celje, v skupni izmeri
51,40 m2, s pripadajočim sorazmernim de-
ležem na funkcionalnem zemljišču, ki obstoji
iz lokala, vetrolova, delavnice, WC in pred-
sobe, last Color Studia d.o.o. Celje, pridob-
ljen na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
4. 9. 2001, zastavljen v korist upnice Pro-
banke d.d. Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 9,960.000 SIT s pripadki
napram dolžniku Color Studiu, propagandne
storitve in trgovina, d.o.o. Celje.

IZ-89351
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije,
opr. št. SV 80/03 z dne 20. 2. 2003, je bilo
stanovanje št. 4 v izmeri 38,75 m2, v stano-
vanjski hiši Trg na Stavbah 8 v Litiji, katerega
lastnica je Bajc Urška, Trg na Stavbah 8, Liti-
ja, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 7.
1999, zastavljeno v korist upnice Predilnice
Litija, d.d., za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,758.134,68 SIT s pripadki.

IZ-89353
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Liti-
je, opr. št. SV 81/03 z dne 20. 2. 2003, je
bilo stanovanje št. 11 v izmeri 46,02 m2, v
stanovanjski hiši Trg na Stavbah 9 v Litiji,
katerega lastnica je Bošnjaković Džidža, Trg
na Stavbah 9, Litija, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 31. 8. 1999, zastavljeno v
korist upnice Predilnice Litija, d.d., za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
3,735.178,45 SIT s pripadki.

IZ-89355
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz
Kranja, opr. št. SV 90/03 z dne 25. 2. 2003,
je bilo trisobno stanovanje št. 6, stanovanj-
skega bloka na naslovu Gradnikova ulica 93,
Radovljica, tlorisne izmere 60,92 m2, zastav-
ljeno v korist upnice SKB banke, d.d., Ljub-
ljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.

IZ-89356
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Erike Braniselj iz Škofje
Loke, opr. št. SV 101/2003 z dne 24. 2.
2003, je bilo stanovanje št. 5 v skupni površi-
ni 41,3 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši na
naslovu Gradnikova 5 v Kranju, stoječi na
parc. št. 883/11, vpisani v z.k. vl.št. 679/10,
k.o. Kranj, s pravico do uporabe skupnih pro-
storov in naprav v objektu, kakor tudi zunanje
ureditve naselja in pravico trajne uporabe
stavbnega zemljišča, na katerem stoji stavba,
last dolžnika in zastavitelja Josa Marijana, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
30. 12. 2002 s prodajalci Marijo Sušnik, Pod-
nart 37, Radovljica, Lijo Lukman, Ulica 1.
maja 9, Postojna, Francem Ažmanom, Spod-
nja Lipnica 13, Kamna Gorica in Marijo Va-
ljavec, Gradnikova cesta 69, Radovljica, v
notarski pisarni notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, dne 30. 12. 2002, pod opr. št.
SV 950/2002, ter potrdila o plačilu celotne
kupnine z dne 24. 2. 2003, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf, re-
gistrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Bahnstrasse 22, Dobrla vas, Avstrija, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 20.000
EUR s pripadki.

IZ-89358
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik,
opr. št. 225/03 z dne 24. 2. 2003, je bilo
zastavljeno enosobno stanovanje št. 62, v
izmeri 34,73 m2, ki se nahaja v 5. nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Ljubljana,
Rusjanov trg 6, stoječem na parc. št.
1052/8, 1096/4, 1099/3, 1101/1, vpisane
v vložkih številka 1357 in 503, obe k.o. Sla-
pe, s pripadajočim sorazmernim solastniškim
deležem na skupnih delih, prostorih in napra-
vah ter zemljišču, potrebnem za redno rabo
stavbe, last dolžnika in zastavitelja Francija
Iviča, roj. 18. 5. 1955, stanuje Ljubljana, Ru-
sjanov trg 6, pridobljene na osnovi prodajne
pogodbe, sklenjene z prodajalcem Stanovanj-
skim skladom ljubljanskih občin, Ljubljana,
Frankopanska 5, dne 18. 8. 1993, in sicer v
korist upnika Fantasy 2000, podjetje za fi-
nance in posredovanje, d.o.o., s sedežem in
poslovnim naslovom Ljubljana, Trg Ajdovšči-
na 1, matična številka 5354013, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 6.500 EUR s
pripadki.

IZ-89359
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljublja-
ne, opr. št. SV-479/2003 z dne 19. 2. 2003,
je bilo stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjskega objekta na naslovu Gras-
sellijeva 4 v Ljubljani, v skupni izmeri
37,89 m2, v lasti zastaviteljice Silvane Cilen-
šek Palik, stanujoča Tomišelj 17, na podlagi

kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 5/91 z dne 11. 11. 1991 in aneksa k ku-
poprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št.
5/91 z dne 10. 1. 1992, sklenjene med Ljub-
ljanskimi kinematografi, Ljubljana, kot proda-
jalcem in zastaviteljico kot kupcem, zastavlje-
no v korist upnice BKS – leasing d.o.o., Ko-
menskega 12, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 30.000 EUR, s pripadki.

IZ-89360
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljublja-
ne, opr. št. SV-523/2003 z dne 21. 2. 2003,
je bilo dvosobno stanovanje številka 6, v 1.
nadstropju bloka v izmeri 54,17 m2, s pripa-
dajočo kletjo, vse v skupni izmeri 55,37 m2,
na naslovu Glinška 13, Ljubljana, skupaj s
pripadajočo solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih in napravah objekta, ki se
nahaja v k.o. Gradišče predmestje II, last
zastavitelja Ahmeta Halilovića, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 2. 9. 1995, skle-
njene s Corel Antonom, Glinška 13, Ljublja-
na, zastavljena v korist upnice Banke Koper
d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT s
pripadki.

IZ-89362
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Pavla Rojsa iz Šmarja pri
Jelšah z dne 24. 2. 2003, opr. št. 96/03, je
bilo enosobno stanovanje v izmeri 36,10 m2,
v mansardni etaži poslovno-stanovanjskega
objekta v centru Konus v Slovenskih Konji-
cah, stoječega na parc. št. 446/4, k.o. Slo-
venske Konjice, last Drofenik-Mestnik Fride,
Steklarska 11, Rogaška Slatina, na podlagi
kupne pogodbe, sklenjene dne 31. 12. 2001
s Pluton gradnje d.o.o., Rimska cesta 102,
Šempeter, zastavljeno za zavarovanje denar-
ne terjatve upnice Banke Celje d.d., Vodniko-
va 2, Celje, v višini 6,500.000 SIT s pripadki.

IZ-89354
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Marka Finka iz Celja,
Stanetova 16, SV 118/02 z dne 26. 2. 2003,
je bilo trisobno stanovanje v pritličju stano-
vanjske hiše na naslovu Kosovelova 23, prej
Ulica 29. novembra 23, Celje, stoječe na
parc. št. 464/2, ki obsega 82,4 m2, s pripa-
dajočim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah v večstano-
vanjski hiši ter na funkcionalnem zemljišču,
last do celote Simunič Hrušovar Cvetke, pri-
dobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 28. 1. 2003 med prodajalcem Kovačič
Mladenom in Simunič Hrušovar Cvetko, za-
stavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse
AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Ljublja-
na, Dunajska 63, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 18.000 EUR s pripadki napram
dolžnikoma Simunič Hrušovar Cvetki in Simu-
nič Branku.

IZ-89370
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kranju,
opr. št. SV 196/2003 z dne 26. 2. 2003,
sta nepremičnini – garsonjera v četrtem nad-
stropju stanovanjske stavbe na naslovu Balos
7 v Tržiču, ki stoji na parc. št. 214/3 – stavbi-
šče v izmeri 1329 m2, vl. št. 857 k.o. Tržič, v
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skupni izmeri 20,47 m2, ki obsega sobo v
izmeri 16,32 m2, WC v souporabi v izmeri
1,62 m2, hodnik v izmeri 2,53 m2, stanova-
nju pa pripada tudi sorazmerni del funkcio-
nalnega zemljišča, skupnih naprav in opre-
me, last dolžnika Jelenka Marića, na temelju
prodajne pogodbe št. 1 – ST/99, sklenjene
15. 3. 1999 z Bombažno predilnico in tkalni-
co Tržič d.d. in enosobno stanovanje v četr-
tem nadstropju stanovanjske stavbe na na-
slovu Balos 7 v Tržiču, ki stoji na parc. št.
214/3, vl. št. 857 k.o. Tržič, v skupni izmeri
19,97 m2, ki obsega sobo, skupni WC in klet,
stanovanju pa pripada tudi solastninski delež
na vseh skupnih prostorih, delih, objektih, na-
pravah in funkcionalnem zemljišču stanovanj-
ske hiše, last dolžnika Jelenka Marića, na
temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene
16. 3. 1999 s Hajro Sadikovič, zastavljeno v
korist upnika Hippa, finančne storitve, d.o.o.,
Podreča 74, Mavčiče, za zavarovanje njego-
ve denarne terjatve v višini 2,600.000 SIT s
pripadki.

IZ-89371
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljublja-
ne, opr. št. SV 317/03 z dne 24. 2. 2003, je
bila garsonjera št. 32 v skupni izmeri
29,75 m2, ki se nahaja v III. nadstropju sta-
novanjske hiše v Sežani, Cesta na Lenivec 8,
stoječe na parc. št. 790 k.o. Sežana, last
zastaviteljice Maše Štampar, zastavljena v ko-
rist upnika Cerk Mihaela, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 12.012 EUR s pripadki.

IZ-89372
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljublja-
ne, opr. št. SV 182/03 z dne 21. 2. 2003, je
bilo zastavljeno stanovanje z dvema sobama
in dvema kabinetoma v 1. in 2. nadstropju
(duplex) z oznako S2-108 v skupni velikosti
82,47 m2 stanovanjskih površin, 6,73 m2 log-
gie, 19,48 m2 vrta, 7,87 m2 shrambe in par-
kirišče v kleti z oznako S2-108, ki se nahaja-
jo v poslovno stanovanjskem objektu ARS v
Kamniku, ki stoji na zemljišču parc. št. 741/3,
742/1 in 742/2, vse k.o. Kamnik, last zasta-
vitelja Borisa Antoliča, Mele 39, Radenci, na
podlagi prodajne pogodbe št. 4233-12/03 z
dne 21. 2. 2003, sklenjene s Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, Javnim skla-
dom, Ljubljana, Poljanska 31. Stanovanje je
zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega
sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska
31, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,469.557 SIT s pripadki.

IZ-89373
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljublja-
ne, opr. št. SV 186/03 z dne 25. 2. 2003, je
bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. A 9,
v skupni izmeri 61,43 m2, v I. nadstropju Z
dela objekta A, s teraso v izmeri 36,61 m2 in
s shrambo z oznako S 9 v izmeri 5,16 m2, ki
je last zastaviteljev Alberta Černigoja in Meli-
te Černigoj, oba Ljubljana, Polanškova ulica
4, na podlagi prodajne pogodbe št. 9/03,
sklenjene dne 12. 2. 2003 s Factor-Leasing
d.o.o. Stanovanje je zastavljeno v korist upni-
ce SKB banke d.d. Ljubljana, matična št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,000.000 SIT s pripadki.

IZ-89374
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nataše Erjavec, Trža-
ška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV 140/03
z dne 25. 2. 2003, je bilo stanovanje št. 6, ki
leži v 2. nadstropju stanovanjske hiše na na-
slovu Dolenjska cesta 40, Ljubljana, na parc.
št. 169/3, vl. št. 2504, k.o. Karlovško pred-
mestje, v skupni izmeri 56,56 m2 in shrambe
v izmeri 1,86 m2, v celoti last zastavitelja Pin-
tarič Janeza, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 3241/1-06/91 z dne 30. 12.
1991, sklenjene med Železniškim gospodar-
stvom Ljubljana, Moša Pijadejeva 39, Ljublja-
na, kot prodajalcem in Pintarič Janezom, Do-
lenjska cesta 40, Ljubljana, kot kupcem, ter
dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne 13. 1.
2003, sklenjenega med Stanovanjskim skla-
dom Republike Slovenije, javnim skladom,
Poljanska c. 31, Ljubljana, zastavljeno v ko-
rist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 63, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 29.000 EUR v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila s pripadki.

IZ-89375
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nataše Erjavec, Trža-
ška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV 141/03
z dne 25. 2. 2003, je bilo stanovanje, ki leži
v pritličju stanovanjske hiše Lepodvorska 20,
vl. št. 413, parc. št. 1165/1, k.o. Spodnja
Šiška, v skupni izmeri 76 m2, v celoti last za-
stavitelja Celar Janeza, zastavljeno v korist
upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 63, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 15.200 EUR v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila s pripadki.

IZ-89376
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj
Gradca, opr. št. 109/03 z dne 25. 2. 2003,
je bilo stanovanje št. 23, v skupni izmeri
78,88 m2, v IV. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Javornik 29, Ravne na Koro-
škem, stoječe na parc. št. 92/4, pri vl. št.
744 k.o. Ravne, ki je v lasti dolžnikov, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 6. 2. 2003, s prodajalcema Francem in
Edito Kotnik, zastavljeno za zavarovanje terja-
tve v višini 31.000 EUR v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s končnim rokom vračila 20. 1.
2018 in s pp, v korist zastavnega upnika Raif-
feisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, 9141 Eberndorf.

IZ-89379
Na podlagi neposredno izvršljivih notar-

skih zapisov notarja Stanislava Bohinca iz Ma-
ribora, opr. št. SV 830/2002 z dne 30. 7.
2002 in opr. št. SV 189/2003 z dne 18. 2.
2003, je bila garsonjera št. 1 z vhodom in
teraso – zelenico v pritličju ter kletno shram-
bo številka 40 v stanovanjsko poslovni stavbi
Zdravkova ulica 016 v Mariboru, ki stoji na
parceli številka 2106/1, pripisani pri zemlji-
škoknjižnem vložku številka 2912, katastrska
občina Pobrežje, last zastavnih dolžnikov Fe-
konja Igorja, stanujočega Maribor, Prešerno-

va ulica 020 in Rolande Skok, stanujoče Ma-
ribor, Šentiljska c. 113, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. 48/13-98 z dne 23. 6.
1998, sklenjene z Gama gradbeno podjetje
d.o.o., Ljubljanska ul. 009, 2000 Maribor,
kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice
Zdenke Novak, stanujoče Zgornji Duplek 054
A, za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pripadki.

IZ-89380
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Šoemna iz Ptu-
ja, opr. št. SV 192/03 z dne 24. 2. 2003, je
bilo stanovanje št. 3 v prvem nadstropju sta-
novanjske stavbe v Mariboru, Ul. Heroja Sta-
neta 14, v velikosti 126,52 m2, s pripadajoči-
mi skupnimi prostori, ki stoji na parc. št. 946,
k.o. Maribor-grad, pridobljeno s prodajno po-
godbo št. 244/94, sklenjeno dne 22. 7.
1994, s prodajalcem Stanovanjskim skladom
Občine Maribor, last dolžnikov, hkrati zastavi-
teljev Bolfek Vladimira iz Maribora, Ul. Heroja
Staneta 14, Bolfek Maje iz Maribora, Ul. He-
roja Staneta 14 in Medved Denise iz Maribo-
ra, Vetrinjska ul. 17, zastavljeno v korist upni-
ce Raiffeinsenbank Mureck, registrirane za-
druge z omejenim jamstvom iz Republike Av-
strije, za zavarovanje denarne terjatve v višini
17.000 EUR s pripadki.

IZ-89414
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Sta-
netova 16, SV 120/03 z dne 26. 2. 2003, je
bilo stanovanje št. 5 v 1. nadstropju stanovanj-
ske hiše na naslovu Trubarjeva ul. 17, Maribor,
ki stoji na parc. št. 275, pripisani pri vl. št.
1376 k.o. Koroška vrata v skupni izmeri
170,71 m2, s pripadajočim solastninskim de-
ležem na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah v večstanovanjski hiši in funkcional-
nem zemljišču last za vsakega do nerazdelne
ene polovice celote Princl Dušana in Princl
Milke, pridobljeno na podlagi prodajne pogod-
be št. 574/94 z dne 11. 10. 1994 in aneksa h
prodajni pogodbi št. 574/94 z dne 10. 2.
2003, sklenjeni med prodajalcem Stanovanj-
skim skladom občine Maribor in Princl Milko in
Princl Dušanom, zastavljeno v korist upnice
Volksbank Ljudska banka, d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 78.000
EUR s pripadki, napram dolžnikoma Princl Du-
šanu in Princl Milki.

IZ-89416
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Šoemna iz Ptuja,
opr. št. SV 183/03 z dne 20. 2. 2003, je bilo
stanovanje št. 3 v prvem nadstropju stanovanj-
ske stavbe v Mariboru, Ul. heroja Staneta 14,
stoječe na parc. št. 946, k.o. Maribor-grad, v
velikosti 126,52 m2, pridobljeno s prodajno
pogodbo št. 244/94, sklenjeno dne 22. 7.
1994 med prodajalcem Stanovanjskim skla-
dom Občine Maribor, Slovenska 40, Maribor,
ter kupci Bolfek Vladimirom iz Maribora, Ul.
heroja Staneta 14, Bolfek Majo iz Maribora,
Ul. heroja Staneta 14 in Medved Denise iz
Maribora, Vetrinjska ul. 17, zastavljeno v ko-
rist upnice Raiffeinsenbank St. Stefan – Ja-
gerberg – Wolfsberg, registrirane zadruge z
omejenim jamstvom iz Republike Avstrije, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 27.500
EUR s pripadki.
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Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 57/2000 S-88870
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 57/2000 sklep z
dne 19. 2. 2003:

Poravnalni senat na podlgi načrta finančne
reorganizacije in vseh priloženih dokumentov
po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po
43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu z dol. 52.
člena ZPPSL razpisuje narok za glasovanje v
prisilni poravnavi med dolžnikom: Farmin –
Poslovni servis, Podjetje za gospodarsko
svetovanje in poslovne storitve d.o.o., Trg
mladosti 6, Velenje in njegovimi upniki, ki
bo dne 16. aprila 2003 ob 9. uri v sobi št.
106/I. tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog finančne reorga-
nizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču
v sobi št. 123/a, v času uradnih ur.

Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi gla-
sovali pisno (čl. 54/II ZPPSL), naj glasovni-
co z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki – pravne ose-
be naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri gla-
sovanju se bodo štele samo tiste glasovni-
ce, ki jih bo poravnalni senat prejel do za-
ključka naroka.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 2. 2003

St 15/2002 S-88884
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 15/2002 sklep z dne 19. 2.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Tehkom, Trgovina, storitve d.o.o., Podja-
vorškova 11, Celje – v stečaju (matična
številka 5390575), se zaključi v skladu z
dol. 169. člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se oredi
izbris stečajnega dolžnika: Tehkom, Trgovi-
na, storitve d.o.o., Podjavorškova 11, Celje
– v stečaju (matična številka 5390575), iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 2. 2003

St 34/2002-57 S-88887
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 34/2002 z dne 30. 1. 2003 potrdilo
prisilno poravnavo med dolžnikom Casino
Bled, prirejanje posebnih iger na srečo,
d.d., Cesta svobode 15, Bled, matična
številka 5379911, šifra dejavnosti 92712 in
njegovimi upniki, izglasovano na naroku za
prisilno poravnavo dne 30. 1. 2003.

Terjatve upnikov so bile razvrščene v dva
razreda, in sicer:

– razred A: terjatev upnika Republike
Slovenije, Ministrstva za finance, DURS, v
višini 650,000.000 SIT, za katero je upnica
pristala na konverzijo terjatve v osnovni ka-
pital dolžnika in

– razred B: obveznosti do drugih upni-
kov, za katere je dolžnik predlagal poplačilo
v višini 20%, najkasneje v roku enega leta
po pravnomočnosti sklenjene prisilne po-
ravnave, obrestovano za čas od dneva za-
četka postopka prisilne poravnave dalje po
obrestni meri v višini TOM + 0%.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane, z navedbo ugotovljenih terja-
tev, je razviden iz priloge 2 in je sestavni del
sklepa o potrditvi prisilne poravnave.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjat-
ve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 13. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 2. 2003

St 202/02 S-88889
To sodišče je s sklepom St 202/02 z

dne 20. 2. 2003 ustavilo likvidacijski po-
stopek nad Zadruga S, Zadruga za oprav-
ljanje intelektualnih storitev, organiza-
cijo in svetovanje obrtnikom in podjetni-
kom, z.b.o., Ljubljana, Gosposvetska 10
– v likvidaciji, MŠ 1491911, št. reg. vložka
061/13312300 ter začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Zadruga S, Zadruga za
opravljanje intelektualnih storitev, organiza-
cijo in svetovanje obrtnikom in podjetnikom,
z.b.o., Ljubljana, Gosposvetska 10.

Dosedanji likvidacijski upravitelj odvet-
nik Brane Gorše iz Ljubljane, Cigaletova 7,
nadaljuje delo kot stečajni upravitelj.

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.

Upniki, ki prijavljajo terjatve na podlagi
obveznic, ki jih je izdala Zadruga S, z.bo.o.,
Ljubljana, morajo zaradi uveljavitve teh ter-
jatev najkasneje do izteka roka za prijavo
terjatev vrednostne papirje izročiti stečajne-
mu dolžniku tako, da jih izročijo stečajnemu
dolžniku na naslovu Ljubljana, Tavčarjeva 6,
prvo nadstropje v času med 8.30 in 10.30,
vsak delovnik ter ob sredah med 15. in
17. uro. Pooblaščena oseba bo upniku izro-
čila potrdilo o izročitvi.

Upniki, ki prijavljajo terjatve na podlagi
izdanih obveznic Zadruge S, z.b.o., Ljublja-
na, naj prijavi terjatve predložijo potrdilo o
izročitvi obveznice (prejšnji odstavek obja-
ve).

V likvidacijskem postopku prijavljene ter-
jatve se štejejo kot terjatve prijavljene v ste-
čajnem postopku in za popolne prijave pod
pogojem, da upnik izroči obveznico stečaj-
nemu dolžniku v skladu z navodili v tej obja-
vi in v roku za prijavo terjatev v stečjanem
postopku svojo prijavo terjatve v postopku
likvidacije dopolni s predložitvijo potrdila o
izročitvi obveznice izdajatelju.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 5. 2003 ob 10. uri v konferenčni
dvorani, 2. nadstr. tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2003

St 249/2000 S-88890
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Siturist d.o.o. – v stečaju,
Pivovarniška 1, Ljubljana, za dne 7. 4.
2003 ob 12.30 v sobi 368/III tega sodi-
šča.

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 18. 2. 2003

St 69/2002 S-88891
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečjanem
postopku nad dolžnikom Unilux d.o.o. – v
steaju, Rakek, za dne 7. 4. 2003 ob 12.15,
v sobi 368/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 18. 2. 2003

St 63/2002 S-88893
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

63/2002 dne 12. 2. 2003 ustavilo nadalj-
nje vnovčenje razdelitvene mase in zaključi-
lo stečajni postopek nad dolžnikom A Grad
Inženiring d.o.o., – v stečaju, Kolonija
1. maja 24b, Trbovlje.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2003

St 166/2002 S-88894
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

166/2002 dne 12. 2. 2003 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Agencija Ara
d.o.o., Ljubljana – v stečaju, Linhartova
80.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2003

St 131/2002 S-88896
To sodišče je s sklepom St 131/2002 z

dne 14. 2. 2003 zavrnilo predlog za prisil-
no poravnavo in ustavilo postopek prisilne
poravnave ter začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Upimo, zastavljalnica, menjal-
nica d.o.o., Ljubljana, Šubičeva 1, matič-
na števika 5570433, šifra dejavnosti
67.130.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Me-
lita Butara, doesedanja upraviteljica prisilne
poravnave.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-



Stran 1068 / Št. 19-21 / 28. 2. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 6. 5. 2003 ob 10. uri v konferenčni
dvorani / II tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2003

St 194/2002 S-88898
To sodišče je s sklepom z dne 5. 2.

2003 pod opr. št. St 194/2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Universal Trade d.o.o., Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, matična številka 1363778, šifra
dejavnosti 51.190.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tujini valuti,
prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo nji-
hovo višino v domači valuti, preračunano
po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki ve-
lja na dan začetka postopka prisilne porav-
nave (5. 2. 2003).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Melita Butara iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Asanti d.o.o., Cankarjeva 4, Ljubljana,
– Prizma trgovina d.o.o., Cankarjeva 4,

Ljubljana,
– W. J. Groom Handelsges m.b.h.,

Kassgrabengasse 7, 1190 Dunaj, Avstrija,
– Ved Prakash Ahuja, Kaasgrabengasse

7, Dunaj, Avstrija,
– Kamal Ahuja, predstavnik delavcev,

Cankarjeva 4, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča dne 5. 2. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 2. 2003

St 24/2002 S-88899
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 24/2002 dne 12. 2. 2003 ustavilo na-
daljnje vnovčevanje razdelitvene mase in za-
ključilo stečajni postopek nad dolžnikom –

 Yanni GSM d.o.o., – v stečaju, Hajdriho-
va 21a, Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2003

St 200/2002 S-88901
To sodišče je s sklepom St 200/2002

dne 17. 2. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Duoluks d.o.o., Černivska
9a, Kamnik, matična številka 5719976, ši-
fra dejavnosti 72.500.

Za stečajnega upravitelja se imenuje An-
drej Razdrih iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 5. 2003 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2003

St 38/2001 S-88903
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 38/2001 dne 17. 2. 2003 ustavilo
likvidacijski postopek nad naknadno
najdenim premoženjem nekdanje pravne
osebe Iskra SOZD elektrokovinska
industrija n.sol.o., Trg revolucije 3,
Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2003

St 234/2000 S-88905
To sodišče je s skelpom opr. št.

St 234/2000 dne 11. 2. 2003 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Jolly 2 d.o.o.
– v stečaju, Celovška 93, Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2003

St 65/2002-37 S-88906
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 65/2002 z dne 13. 2. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Filament
Trgovina na veliko in drobno d.o.o. – v
stečaju, Maribor, Ul. bratov Greif 36, ker
so končana vsa opravila iz stečajnega po-
stopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 2. 2003

St 37/96-54 S-88907
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 37/96 z dne 13. 2. 2003 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Tabor in
Commerce d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Valvazorjeva ul. 38, ker so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 2. 2003

St 1/2001-68 S-88915
Stečajni postopek zoper stečajnega dol-

žnika AR Ekspress, prevoz potnikov Do-
ma Anica s.p. Trimlini 64/b – v stečaju,
se po 169. členu Zakona o prisilni poravna-
vi, stečaju in likvidaciji, zaključi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 2. 2003

St 18/2002 S-88917
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 18/2002, z dne 8. 1. 2003, ki je postal
pravnomočen dne 3. 2. 2003, potrdilo pri-
silno poravnavo med dolžnikom SGP Ko-
grad–GOK–IGEM gradbeno podjetje
d.o.o., Dobja vas 186, Ravne na Koro-
škem ter njegovimi upniki.

Terjatve upnikov so razdeljene v nasled-
nje razrede:

Razred A: Terjatve iz naslova obveznosti
do dobaviteljev ter državnih in lokalnih insti-
tucij, ki bodo poplačane v višini 40%, v roku
dveh let, od datuma pravnomočnosti skle-
pa o potrjeni prisilni poravnavi, z obrestno
mero v višini temeljne obrestne mere od
25. 7. 2002 dalje do izteka roka za izpolni-
tev obveznosti po prisilni poravnavi.

Razred B: Terjatve iz naslova obveznosti
do delavcev, ki bodo poplačane v višini 40%,
v roku dveh let, od datuma pravnomočnosti
sklepa o potrjeni prisilni poravnavi z obre-
stno mero v višini temeljne obrestne mere
od 25. 7. 2002 dalje do izteka roka za izpol-
nitev obveznosti po prisilni poravnavi.

Razred C: Terjatve upnikov, ki bodo po
pravnomočnem sklepu o potrjeni prisilni po-
ravnavi konventirali svoje terjatve v lastniške
deleže in te terjatve z dnem pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave, zaradi
konverzije v lastniške deleže prenehajo.

Razred D: Terjatve ločitvenih upnikov in
terjatve na katere prisilna poravnava ne učin-
kuje.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjat-
ve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugo-
tovljene in so navedeni v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrditvi prisilne po-
ravnave, moč izvršilnega naslova.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 2. 2003

St 3/2003 S-88919
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 3/2003 z dne 14. 2. 2003 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Nova oprema Tovarna oblazinjenega po-
hištva d.d., Pod gradom 4, Slovenj Gra-
dec.

II. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

1. RS Ministrstvo za gospodarstvo, Po-
dročje za industrijske projekte, Kotnikova
5, Ljubljana,

2. Visteam Proizvodnja in trgovina Črno-
melj d.o.o., Belokranjska 40, 8340 Črno-
melj,

3. Koroški Holding d.o.o., Pod gradom
1, 2380 Slovenj Gradec,

4. Intereuropa, Globalni logistični servis
d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper,
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5. Karolina Gros kot delavska zaupnica.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se

določi Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Grad-
ca, Glavni trg 39, 2380 Slovenj Gradec.

IV. Upniki lahko 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 dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi
tega oklica ter jo morajo kolkovati z 2% –
no sodno takso od višine prijavljene terjat-
ve, vendar najmanj 1.700 SIT (100 točk) in
največ 34.000 SIT (2.000 točk). Prijava mo-
ra obsegati firmo in sedež upnika, pravno
podlago terjatve in njeno višino ter dokaze
o obstoju terjatve.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, pri-
javijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (po-
godbene in zamudne), obračunane do dne-
va začetka postopka prisilne poravnave.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku po-
stopka prisilne poravnave na podlagi prav-
nih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma de-
leže, pod pogojem, da bo prisilna poravna-
va potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku
5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji ter-
jatve v delnice oziroma deleže, vendar naj-
kasneje do začetka naroka za prisilno po-
ravnavo.

V. Upnike opozarjamo, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve dru-
gih upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 2.
2003.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 2. 2003

St 30/2001 S-88920
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase, v stečajnem postopku zoper stečaj-
nega dolžnika Dohold montažne hiše, im-
port – export, trgovina in posredništvo
d.o.o. – v stečaju, Prevalje, Na produ
105, ki bo dne 2. 4. 2003, ob 9. uri, v sobi
številka 38 tega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase, v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča številka 9, v ča-
su uradnih ur, v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 2. 2003

St 34/2002-38 S-88921
V postopku prisilne poravnave nad dol-

žnikom KAL-KO-PREM proizvodno in sto-
ritveno podjetje d.o.o., Prevalje, Nicina

12, bo narok za prisilno poravnavo dne 19.
marca 2003, ob 9. uri, v sobi št. 38 tega
sodišča.

Upniki si lahko načrt finančne reorgani-
zacije vpogledajo na tem sodišču vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure, v sobi številka 9.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 2. 2003

St 7/2003-26 S-88908
V stečajnem postopku nad stečajnim dol-

žnikom Farič, turizem, gostinstvo, trgovi-
na, d.o.o., Slovenska 41, Murska Sobo-
ta – v stečaju, se narok za preizkus terja-
tev opravi dne 10. 3. 2003 ob 13.30, v
sobi št. 12, tega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 2. 2003

St 18/2002 S-89098
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 18/2002 sklep z dne 20. 2.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Retrg, Trgovina na debelo in dro-
bno živilskih in neživilskih proizvodov
d.o.o., Spodnja Rečica n.h., Laško (ma-
tična številka: 5304067).

Odslej se firma glasi: Retrg, Trgovina na
debelo in drobno živilskih in neživilskih pro-
izvodov d.o.o., Spodnja Rečica n.h., Laško
(matična številka: 5304067) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Ce-
lje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova ter-
jatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša nji-
hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske proti-
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. maja 2003 ob 8.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 20. 2.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 2. 2003

St 7/2003 S-89099
To sodišče objavlja v stečjani zadevi pod

opr. št. St 7/2003 sklep z dne 20. 2. 2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom: Frece, Prevoz in prodaja naftnih
derivatov d.o.o., Liboje 70/a, Petrovče
(matična številka 5311845).

Odslej se firma glasi: Frece, Prevoz in
prodaja naftnih derivatov d.o.o., Liboje
70/a, Petrovče (matična številka 5311845)
– v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Ce-
lje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Za ter-
jatve, v katerih je pravdni postopek v teku,
se v prijavi navede sodišče, pred katerim
teče postopek in označba spisa. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžniko-
vega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega nji-
hova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihov zahtevek. Upniki mo-
rajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v viši-
ni 2% tolarske protivrednosti od vsote pri-
javljenih terjatev posameznih upnikov, ven-
dar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro ra-
čun 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. maja 2003 ob 9.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 20. 2.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 2. 2003

St 117/2002 S-89100
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 117/2002 sklep z dne 20. 2.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Pir-
tovšek Nadja s.p., “Gro Design”, Grafič-
ne storitve in proizvodnja, Trgovina na
debelo in drobno, založništvo, Lesično
9, Lesično (matična številka: 5274829), se
začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v ste-
čjano maso, ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožjo v roku 15 dni po objavi tega skle-
pa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Pirtovšek Nadja
s.p., “Gro Design”, Grafične storitve in pro-
izvodnja, Trgovina na debelo in drobno, za-
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ložništvo, Lesično 9, Lesično (matična šte-
vilka: 5274829), iz pristojnega registra sa-
mostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 2. 2003

St 50/2002 S-89104
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo nad dolžnikom Pristaniški dok,
prekladanje, skladiščenje, popravila
d.o.o., Vojkovo nabrežje 3, Koper, dne
14. 4. 2003 ob 9. uri v razpravni dvorani št.
132/I tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjemu
sodišču v sobi št. 208/2 (desno) v času
uradnih ur.

Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glaso-
vali pisno, naj glasovnico z originalnim pod-
pisom in žigom pošljejo poravnalnemu sena-
tu. Upniki, ki so pravne osebe, naj glasovnici
priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti
zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za
zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo
upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo
senat prejel do zaključka naroka.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 2. 2003

St 83/99 S-89101
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 83/99 dne 22. 1. 2003 ustavilo stečajni
postopek nad dolžnikom Avtomontaža
d.d., Celovška 180, Ljubljana, nadaljuje
pa se zoper stečajno maso Avtomontaža,
d.d., Celovška 180, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2003

St 11/2003 S-89102
To sodišče je s sklepom St 11/2003

dne 20. 2. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom SIN-PO, Proizvodnja in tr-
govina d.o.o., Novomeška c. 5, Kočevje,
matična številka 5446660, šifra dejavnosti
01.231.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Gorše iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica 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. 5. 2003 ob 12. uri, soba 321/III
tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2003

St 24/96-288 S-89105
To sodišče v Mariboru je s sklepom opr.

št. St 24/96 dne 3. 2. 2003 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom TAM STP
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c.
184, ker so končana vsa opravila iz stečaj-
nega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 2. 2003

St 26/2002-6 S-89103
To sodišče je na seji senata dne 14. 2.

2003 pod opr. št. St 26/2002 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Simo-
nič Mizarstvo, Simonič Janez s.p., Me-
tlika, Svržaki 1, Metlika, se začne in za-
ključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Simonič Mizarstvo, Simonič Janez s.p.,
Metlika, Svržaki 1, Metlika, izbriše iz vpi-
snika samostojnih podjetnikov.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 2. 2003

St 52/2002-33 Ob-89158
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 52/2002 z dne 9. 12. 2002 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžni-
kom AK International d.o.o., Ljubljana,
Savlje 89 in njegovimi upniki, po kateri bo
dolžnik upnikom izplačal

– terjatve v višini 20% njihovih na dan
12. 4. 2002 ugotovljenih terjatev v roku
enega leta od pravnomočno potrjene pri-
silne poravnave z obrestno mero v višini
TOM + 0% za čas od 12. 4. 2002 do
plačila;

– prisilna poravnava učinkuje za vse ter-
jatve upnikov, ki so nastale do 12. 4. 2002
kot dneva začetka postopka prisilne po-
ravnave.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
9. 12. 2002. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 6. 2.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2003

St 221/2002-14 S-89159
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 221/2002 z dne 20. 2. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojno podjetnico Marjanco Pavliha Vi-
šnar s firmo Cvetličarstvo in prodaja na
drobno, Studio žalne floristike Marjan-
ca, Marjanca Pavliha Višnar s.p., Cesta
14. divizije 40a, Maribor, ker je premo-
ženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznat-
ne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 2. 2003

St 32/99 Ob-89160
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

v stečajni zadevi Gradbeni finalist - Fi-
nalni podi Zaključna dela v gradbeniš-
tvu d.o.o. - v stečaju, Maribor, Smeta-
nova 75, dne 11. 4. 2003 v sobi št. 253
ob 9. uri narok za obravnavanje osnutka
za glavno razdelitev.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka naslovnega sodišča (soba št. 226)
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 2. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 50/2002 SR-1508
V pravdni zadevi opr. št. P 50/2002

Okrajnega sodišča v Grosupljem, tožeče
stranke Abanke d.d., Slovenska 58, Ljub-
ljana, ki jo zastopa odvetnica Irena Kočevar
iz Ljubljane, zoper toženo stranko: 1. Egon
Vida in 2. Sebastjan Vida, neznanega prebi-
vališča, zaradi plačila 562.363,50 SIT z dne
3. 2. 2003, se odvetnica Alenka Žugelj,
Kersnikova 6/II, Ljubljana, ki je bila s skle-
pom tega sodišča z dne 6. 1. 2003 postav-
ljena za začasno zastopnico toženima stran-
kama Egonu Vida in Sebastjanu Vida, ne-
znanega prebivališča, razreši.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 3. 2. 2003

Ig 822/93 SR-1464
Okrajno sodišče v Kopru je v izvršilni za-

devi upnice Banke Koper, d.d., Koper, zo-
per dolžnika Sermin, d.o.o., Skopje, zaradi
plačila 13,435.410,20 SIT s pp, sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku se dol-
žniku za začasno zastopnico postavi odvetni-
co Moniko Mavsar iz Portoroža, Obala 114.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 12. 2002

P 1/2003 SR-1412
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku

Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče
stranke Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Titova 106, Senovo, ki ga zastopa odv. Du-
šan Dornik iz Krškega, zoper toženo stran-
ko neznani pravni naslednik Zveze delavcev
in nameščencev rudarske industrije, Po-
družnica Senovo, Senovo 1, zaradi ugotovi-
tve lastninske pravice, vsp. 1,850.000 SIT,
izven naroka dne 15. 1. 2003 sklenilo:

toženi stranki neznani pravni naslednik
Zveze delavcev in nameščencev rudarske
industrije, Podružnica Senovo, Senovo 1,
se postavi skrbnik za poseben primer odv.
Zoran Dular iz Krškega, CKŽ 83, ki bo za-
stopal toženo stranko v pravdni zadevi z opr.
št. P 1/2003.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 15. 1. 2003

P 198/2002 SR-1415
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku

Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče
stranke Valentinčič Marjana, stan. Cesta
4. julija 105, Krško, ki ga zastopa odv. Zo-
ran Dular iz Krškega, zoper toženo stranko
Radej Nado, neznanega prebivališča, zara-
di ugotovitve obstoja lastninske pravice in
izstavitve z.k. listine, vsp. 150.000 SIT, iz-
ven naroka dne 17. 1. 2003 sklenilo:

toženi stranki Radej Nadi, neznanega
prebivališča, se postavi začasni zastopnik
in skrbnik za poseben primer odv. Dušan
Dornik iz Krškega, CKŽ 40, ki bo zastopal
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toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P
198/2002.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 17. 1. 2003

I 98/751 SR-1462
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni

zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d.
Ljubljana, Miklošičeva 19, proti dolžniku Mi-
ličevič Srboljubu (naslov neznan), zaradi iz-
terjave 634.398 SIT se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena ZPP, dolžniku
postavlja začasno zastopnico odv. Tatjano
Škrinjar iz Postojne, Tržaška 34a. Začasna
zastopnica se postavlja, ker je bivališče dol-
žnika neznano, reden postopek s postavi-
tvijo zakonitega zastopnika pa bi predolgo
trajal, tako, da bi zaradi tega lahko nastale
škodljive posledice za tožnika.

Postavljena začasna zastopnica bo za-
stopala toženca v postopku vse dotlej, do-
kler toženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma njegov skrb-
stveni organ ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 12. 9. 2002

I 97/681 SR-1463
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni

zadevi upnika Diners Club SLO, Dunajska
129, Ljubljana, proti dolžniku Miličević Sr-
boljubu (naslov neznan) zaradi izterjave
279.071,50 SIT, proti dolžniku Miličevič
Srboljubu (naslov neznan), zaradi izterjave
279.071,50 SIT, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena ZPP, dolžniku
postavlja začasno zastopnico odv. Tatjano
Škrinjar iz Postojne, Tržaška 34a. Začasna
zastopnica se postavlja, ker je bivališče
dolžnika neznano, reden postopek s po-
stavitvijo zakonitega zastopnika pa bi pre-
dolgo trajal, tako, da bi zaradi tega lahko
nastale škodljive posledice za tožnika.

Postavljena začasna zastopnica bo za-
stopala toženca v postopku vse dotlej, do-
kler toženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma njegov skrb-
stveni organ ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 12. 9. 2002

Z 42/2002 SR-365
Okrajno sodišče v Sevnici je po okraj-

nem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi
upnice Republike Slovenije, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v
Novem mestu, Vrhovčeva 18, zoper dolžni-
ka Dušana Cimperška, Gornje Brezovo 5b,
Sevnica, zaradi izterjave 2,201.081,30 SIT,
v skladu z 82. členom Zakona o pravdnem
postopku in 15. členom Zakona o izvršil-
nem postopku sklenilo:

dolžniku Dušanu Cimperšku, nazadnje
stanujočem Gornje Brezovo 5b, Sevnica,
se postavi začasni zastopnik, odvetnik
Zdravko Groboljšek iz Sevnice, p.p. 39.

Začasni zastopnik bo v zgoraj navede-
nem izvršilnem postopku zastopal dolžnika,
dokler ne bo dolžnik ali njegov pooblašče-
nec nastopil pred sodiščem oziroma dokler
ne bo Center za socialno delo sporočil, da
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 24. 12. 2002

P 56/95 SR-1499
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Mirka Guliča, Kob-
dilj 27, Štanjel, ki ga zastopa odv. Dragan
Sikirica iz Sežane, zoper toženo stranko 1.
Alojza Guliča, Kobdilj 2, sedaj neznanega
bivališča v Ameriki, 2. Antona Guliča, Kob-
dilj 2, sedaj neznanega bivališča v Trstu,
3. Miroslava Guliča, Kobdilj 2, sedaj ne-
znanega bivališča na Malti in 4. Antonijo
Jakomin, Kobdilj 2, sedaj neznanega biva-
lišča v Ameriki, zaradi izstavitve z.k. listine
zaradi pridobitve lastninske pravice s pri-
posestvovanjem, s skepom z dne 5. 2.
2003, na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku toženi stranki 1. Alojzu Guliču, Kob-
dilj 2, sedaj neznanega bivališča v Ameriki,
2. Antonu Guliču, Kobdilj 2, sedaj nezna-
nega bivališča v Trstu, 3. Miroslavu Guliču,
Kobdilj 2, sedaj neznanega bivališča na
Malti in 4. Antoniji Jakomin, Kobdilj 2, se-
daj neznanega bivališča v Ameriki, postavi-
lo začasnega zastopnika, in sicer odvetni-
ka Dušana Železnika iz Sežane, pod Sa-
blanico 6, ki bo toženo stranko v tem po-
stopku zastopal vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 2. 2003

P 58/98 R-1501
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Ivana Renerja, Štrajk
34, ki ga zastopa odv. Dragan Sikirica iz
Sežane, zoper toženo stranko 1. Julijo
Dell’acqua, Via Universita 13, Trst, Italija,
sedaj neznanega bivališča, 2. Ano Žvab,
Dutovlje 34, potem Via Salaria 274, Rim,
Italija, sedaj neznanega bivališča, 3. Marijo
Ferluga, roj. Žvab, Via Mareri 95, Trst, Itali-
ja, sedaj neznanega bivališča, 4. Josipa Žva-
ba, Dutovlje 34, sedaj neznanega bivališča,
5. Ano Žvab, pok. Viktorja, neznanega biva-
lišča v Brazliji, 6. Albina Viktorja Rožeta,
Evenida Belgrado 3450, Caracas, Venezu-
ela, sedaj neznanega bivališča in 7. Vojka
Žvaba, pok. Zorka, Dobravlje 1, sedaj ne-
znanega bivališča, zaradi izstavitve z.k. listi-
ne zaradi pridobitve lastninske pravice s pri-
posestvovanjem, s skelpom z dne 5. 2.
2003, na podlagi 4. točke drugega odstav-
ka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
toženi stranki 1. Juliji Dell’acqua, Via Uni-
versita 13, Trst, Italija, sedaj neznanega bi-
vališča, 2. Ani Žvab, Dutovlje 34, potem Via
Salaria 274, Rim, Italija, sedaj neznanega
bivališča, 3. Mariji Ferluga, roj. Žvab, Via
Mareri 95, Trst, Italija, sedaj neznanega bi-
vališča, 4. Josipu Žvabu, Dutovlje 34, sedaj
neznanega bivališča, 5. Ani Žvab, pok. Vi-
torja, neznanega bivališča v Braziliji, 6. Albi-
nu Viktorju Rožetu, Evenida Belgrado 3450,
Caracas, Venezuela, sedaj neznanega biva-
lišča in 7. Vojku Žvabu, pok. Zorka, Dobrav-
lje 1, sedaj neznanega bivališča, postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Damjana Krta iz Sežane, I. tankovske briga-
de 9, ki bo toženo stranko v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler tožena stran-
ka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen

za socialne zadeve, ne sporoči, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 2. 2003

P 50/2000 SR-1503
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Stanislava Šenkinca,
Ul. 25. maja 20, Prestranek, ki ga zastopa
odv. Gorazd Gabrič iz Sežane, zoper tože-
no stranko 1. Franca Martinčiča, Senožeče
100, sedaj neznanega bivališča v Ameriki in
2. Karla Martinčiča, Catej, Colle Calle Boli-
veir 288, Loul Vincente, Buenos Aires, Ar-
gentina, sedaj neznanega bivališča, zaradi
izstavitve z.k. listine zaradi pridobitve lastnin-
ske pravice s priposestvovanjem, s skle-
pom z dne 4. 2. 2003, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku toženi stranki 1. Francu
Martinčiču, Senožeče 100, sedaj neznane-
ga bivališča v Ameriki in 2. Karlu Martinči-
ču, Catej, Colle Calle Boliveir 288, Loul
Vincente, Buenos Aires, Argentina, sedaj
neznanega bivališča, postavilo začasnega
zastopnika, in sicer odvetnika Ivana Rav-
berja iz Sežane, Partizanska cesta 33b, ki
bo toženo stranko v tem postopku zastopal
vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 2. 2003

Oklici dedičem

II D 1285/94 OD-1509
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče

zapuščinski postopek po Radošljević Mir-
ku, upokojencu, roj. 25. 7. 1941, umrlem
28. 3. 1993, nazadnje stan. Podpeč 29,
državljanu Republike Slovenije.

Zapustnik je umrl brez oporoke, vsled
česar sledi dedovanje po zakonu. Pri dedo-
vanju na podlagi zakona, pa pride v poštev
tudi zap. sin Radošljević Milan, roj. 5. 9.
1961, neznanega bivališča.

Poziva se Radošljević Milana in njegove
morebitne pravne naslednike, naj se prijavi-
jo naslovnemu sodišču kot dediči, v roku
enega leta od objave tega oklica.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2003

III D 432/95 OD-20660
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče za-

puščinski postopek po pok. Kralj Mariji, roj.
Trošt, gospodinji, roj. 31. 12. 1896, umrla
31. 5. 1961, nazadnje stanujoči Bernekarje-
va 12, Ljubljana, je umrla brez oporoke, za-
radi česar sledi dedovanje po zakonu.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju sodišče poziva vse morebitne osebe,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo v roku enega leta od objave
tega oklica kot dediči pri tem sodišču.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2002
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II D 538/2000 OD-22531
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče

zapuščinski postopek po pok. Jerkić Jo-
vanki, roj. Kojda, hčeri Đura, roj. 22. 9.
1911, umrli 9. 8. 2000, nazadnje stanujoči
v Ljubljani, Preglov trg 5, državljanki Repu-
blike Slovenije.

Zapustnica je umrla brez oporoke, zara-
di česar sledi dedovanje po zakonu. Pri de-
dovanju na podlagi zakona prideta v poštev
tudi dediča zap. sinova Petković Jovo in
Jerkić Dragoljub.

Sodišče s tem oklicem poziva, da se v
roku enega leta od objave tega oklica in
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča,
zglasita in uveljavita svojo pravico do dedi-
ščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče
zapuščinsko obravnavo zaključilo v skladu z
Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2002

Oklici pogrešanih

N 15/2002 PO-1420
Okrajno sodišče v Postojni vodi na pre-

dlog predlagatelja Dušana Moljka iz Izole,
Malija 96, ki ga zastopa odvetnik Igor Tre-
bec iz Sežane, postopek o razglasitvi pogre-
šanega Ivana Moljka, sina Rudolfa in Albine,
rojene Kaluža, rojenega 11. 8. 1943 v Pre-
stranku, nazadnje stanujočega v Prestranku,
Reška cesta 27, ki ga zastopa skrbnica za
poseben primer Vesna Mejak, pripravnica na
Centru za socialno delo Postojna.

O pogrešanem so znani rojstni podatki
in to, da je v letu 1964 odšel v Avstralijo.
Zadnje pismo je bratu Valterju Moljku na
pošto v Avstraliji oddal 28. 1. 1969, potem
pa o njem ni nobenih podatkov več.

Sodišče poziva pogrešanega Ivana Mo-
ljka, da se v roku treh mesecev oglasi in
poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešanega, da to sporočijo sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 16. 1. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KRANJ

Srg 92/2003 Rg-1470
Družba Trtin, trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Kranj, s sedežem Hras-
tje 43a, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/4465/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe upnikom prevzame
Arnež Breda, Hrastje 43a, Kranj.

Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodi-
šču v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker
bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 2. 2003

KRŠKO

Srg 762/2002 Rg-1474
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pre-
dlog predlagatelja Suirumi, Zasebna vete-
rinarska ambulanta d.o.o., Cesta krških žr-
tev 145, Krško, za vpis prenehanja družbe
Suirumi, Zasebna veterinarska ambulanta
d.o.o., Cesta krških žrtev 145, Krško, po
skrajšanem postopku objavlja sklep:

družba Suirumi, Zasebna veterinar-
ska ambulanta d.o.o., Cesta krških žr-
tev 145, Krško, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne
24. 9. 2002.

Družbenica Mesnine dežele Kranjske
d.d., Kolodvorska 23, Kočevje, izjavlja, da
so poplačane vse obveznosti družbe Sui-
rumi d.o.o., da so urejena vsa razmerja z
delavci in da prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Za te obveznosti družbenik odgovarja s
svojim premoženjem.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,502.000 SIT prenese v celoti na Mesni-
ne dežele Kranjske d.d.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva te objave, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 4. 2. 2003

LJUBLJANA

Srg 10280/2002 Rg-1
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog pre-
dlagatelja za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra druž-
be Empiria Miklič & CO., storitveno podje-
tje, d.n.o. Vrhnika, Stara Vrhnika 148, ob-
javlja sklep:

Empiria Miklič & CO., storitveno po-
djetje, d.n.o. Vrhnika, Stara Vrhnika
148, reg. št. vl. 1/15945/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 27. 11. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Samo Maček Vrhnika,
Ljubljanska 15 in Gregor Miklič, Vrhnika,
Stara Vrhnika 148, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost

plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja, vsakemu do 1/2.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva te objave, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2002

Srg 10334/2002 Rg-1435
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Galant
Trans d.o.o., trgovsko in storitveno podje-
tje Ljubljana, Tkalska 33, ki jo zastopa no-
tar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, Tavčarje-
va ulica 3, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega regis-
tra družbe Galant Trans d.o.o., Ljubljana,
Tkalska 33, objavlja sklep:

družba Galant Trans d.o.o., trgovsko
in storitveno podjetje Ljubljana, Tkal-
ska 33, reg. št. vl. 1/23301/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu usta-
novitelja z dne 28. 11. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anzeljc Jože, Tkalska 33,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovi-
tveni kapital v znesku 2,100.000 SIT pre-
nese v celoti na Anzeljc Jožeta.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva te objave, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

MARIBOR

Srg 2747/2002 Rg-1468

Družba Matura, turistična agencija
d.o.o., Loška 13, Maribor, reg. št. vl.
1/4554-00, katere družbenica je Andrič
Majda, Bevkova 1, Maribor, po sklepu
družbenice družbe z dne 21. 11. 2002 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom je prevzela Andrič
Majda.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodi-
šču v Mariboru, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 1. 2003
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Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Adrović Sefadin s.p., Zvezda 1, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike z napi-
som Adrović Sefadin s.p. zidarstvo in fa-
saderstvo LJUBLJANA, Zvezda 1.
gnn-112183

ASGRAD d.o.o., Tržaška cesta 135,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z
napisom ASGRAD d.o.o. Ljubljana.
gnv-112175

Družba BSH Hišni aparati, d.o.o. Na-
zarje, Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje,
davčna številka 79872000, matična šte-
vilka 5684943, preklicuje štampiljko pra-
vokotne oblike z napisom: BSH HIŠNI
APARATI, d.o.o. Nazarje, Savinjska c. 30,
označena s št. 4. Ob-88981

Krajevna skupnost Mestinje preklicuje
štampiljko številka 2, katera je okrogle
oblike, na njej pa piše na zunanjem robu
“KRAJEVNA SKUPNOST”, v sredini je
MESTINJE in pod tem napisom številka
“2”. Ob-88984

Priglasitveni list

Anželak Stanko, Zavodnje 2/c, Šoš-
tanj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
064046/1415/01-69/1995 in obrtno do-
volenje z isto številko, izdana dne 11. 10.
1995. gny-112497

Artiček Ivanka, Grobelce 11/c, Sveti
Štefan, priglasitveni list, opravilna št.
057-601/94, izdan dne 27. 12. 1994.
gnx-112323

Češnovar Valerija, Strmca 115, Laško,
priglasitveni list, opravilna št.
20-0184/94. gnn-112187

Destani Miftar s.p., Trgovina Mandarina,
Kunaverjeva 8, Ljubljana, priglasitveni list,
opravilna št. 27-0233/94, ERO 5812960,
izdan dne 12. 4. 1994. gnc-112069

Fortunat Maja, Tominčeva 2, Koper –
Capodistria, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 059700/1183/03-50/2001, izda-
na dne 21. 6. 2001 pri OZS. gnq-111984

Hutar Marija s.p., Viniška 33, Črnomelj,
priglasitveni list, opravilna št. 05-0429/94,
izdan dne 6. 12. 1994. gne-112517

Ivančič Vlado s.p., Ozka ulica 3, Ra-
če, priglasitveni list, opravilna št.
064-5602/98, izdan dne 11. 5. 1998.
gns-112178

JANCO d.o.o., Pokopališka ulica 28,
Kranj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
004284-3382/00-28/1995 in obrtno
dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995 pri
OZS. gnf-111966

Jerebic Ciril, Panonska 6, Črenšovci,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
013901/0336/00-32/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnc-111994

Križanič Helena, Titova 9, Radenci, pri-
glasitveni list, opravilna št. 22-065/97 –
izdan na ime ime Mir Darko (pokojni), iz-
dan dne 3. 9. 1997. gnr-112504

Lušina Franc s.p., Avtoprevozništvo,
Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, pri-
glasitveni list, opravilna št. 038/0127-94,
izdan dne 1. 2. 1994. gny-112322

Mežek Tone s.p., Elektroinstalacije,
Mevkuž 7, Zgornje Gorje, priglasitveni list,
opravilna št. 44-1868/96, izdan dne 4.
11. 1996. gnn-111983

Murko Stanko, Vinička vas 12/a, Le-
nart v Slov.goricah, priglasitveni list, opra-
vilna št. 21-0192/94. gnl-112185

Novakovič Aleš Nenad, Grudno nase-
lje 21, Ljubljana, priglasitveni list, opravil-
na št. 25-0319794, izdan dne 23. 5.
1994. gnz-112279

Pavšič Dušan ml., s.p., Vukovski dol
63/b, Jarenina, priglasitveni list, opravil-
na št. 064-5782/98, izdan dne 5. 10.
1998. gnc-111973

Plečko Drago, Mala Mislinja 42, Misli-
nja, priglasitveni list, opravilna št.
49-0103/94, izdan dne 6. 4. 1994 pri
DURS, DUM, izpostava Slovenj Gradec.
gni-111963

Polenšak Milan s.p., Kozjak nad Pe-
snico 80/b, Zgornja Kungota, priglasitve-
ni list, opravilna št. 065-0272/94, izdan
dne 28. 12. 1994. gnq-111980

Poljšak Florijan, Selce 23, Pivka, pri-
glasitveni list, opravilna št. 41-286/94, iz-
dan dne 23. 5. 1994. gnj-112087

Porok Janez s.p., Razrez lesa, Klance 7,
Stari trg pri Ložu, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 010679/0496/00-14/1995, izda-
na dne 6. 3. 1995. gnl-112560

Radič Jozo s.p., Garibaldijeva 15, Por-
torož – Portorose, priglasitveni list, opra-
vilna št. 40-1133/95, izdan dne 1. 6.
1995. gnv-112375

Semič Rudolf, Cvetlična ulica 2, Šem-
peter pri Gorici, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 002879/0085/00-47/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnb-112170

Smolej Ernest, Cesta Revolucije 4, Je-
senice, priglasitveni list, opravilna št.
14-0300/94, izdan dne 23. 5. 1994.
gnx-112498

Škrlec Ana, Zg. Partinje 28/a, Jurov-
ski Dol, priglasitveni list, opravilna št.
21-0632/2000, izdan dne 17. 7. 2000.
gnd-112418

Zimmer Alenka, Stobovska cesta 11/a,
Domžale, priglasitveni list, opravilna št.
06-1498/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnb-112220

Potne listine

Baebler Luka, Levstikova 9, Ljubljana,
potni list, št. P00539825. gnu-112151

Batič Nika, Šempas 165/a, Šempas,
maloobmejno prepustnico, št. AI 154176,
izdala UE Nova Gorica. gni-112238

Bernjak Elmir, Poznanovci 36, Mač-
kovci, maloobmejno prepustnico, št. AG
18487, izdala UE Murska Sobota.
gno-112032

Blaško Sonja, Bukovica 88/a, Volčja
Draga, maloobmejno prepustnico, št. AI
7831, izdala UE Nova Gorica.
gnp-112031

Bojić Petra, Jamova 56, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00682503. gnn-112608

Brešan Valter, Ul. bratov Hvalič 13, No-
va Gorica, potni list, št. P00555349.
gnc-112394

Brešan Valter, Ul. bratov Hvalič 13, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 152535, izdala UE Nova Gorica.
gnd-112393

Fendre Marija, Via Pioda 40, 6604
Solduno, Švica, potni list, št. P00967740.
gnr-112404

Fratina Martin, Kred 11, Kobarid, potni
list, št. P00381201. gnk-112236

Golob Peter, Pri šoli 8, Bresternica,
potni list, št. P00562842. gni-112288

Janša Anže, Nomenj 58, Bohinjska
Bistrica, potni list, št. P00038234.
gnf-112541

Jejčič Silvana, Cankarjeva ulica 84,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 150359, izdala UE Nova Gorica.
gnt-112102

Jordan Bogdan, Klanec 62, Škofljica,
potni list, št. P00536108. gnv-112325

Kauran Mitja, Sladki vrh 11/k, Sladki
Vrh, potni list, št. P 513997, izdala UE
Pesnica. m-210

Klevišar Franc, Pot na grič 9, Ljublja-
na, potni list, št. P00281204.
gnr-112254

Lapornik Uroš, Celjska cesta 53, La-
ško, potni list, št. P00117880.
gnt-112577

Lojen Lukas, Žlavsova 8, Vojnik, potni
list, št. P00795700. gnz-112346

Lunaček Rok, Cankarjeva 4, Ljublja-
na, potni list, št. P00769732. gnj-112287

Margon Matej, Pri lipi 1, Vrhnika, potni
list, št. P00221546. gnz-112296

Menhart Aleš, Kamniška graba 6,
Kamnica, potni list, št. P00115370.
gng-112440

Petek Dušanka, Čopova 25, Celje,
potni list, št. P00723156. gnn-112558

Praper Borut, Koroška cesta 40/a,
Dravograd, potni list, št. P00450017.
gnv-112050

Prelog Dai Hilda, Heroja Staneta 18,
Maribor, potni list, št. P00520364.
gnw-112499

Pungerčar Tadeja, Omahnova 9, Ljub-
ljana, potni list, št. P00524089.
gnb-112295

Rajhard Janez, Cankarjeva 48, Radovlji-
ca, potni list, št. P00044585. gnz-112596

Štakolič Patricija, Šempas 33/i, Šem-
pas, maloobmejno prepustnico, št. AI
163100, izdala UE Nova Gorica.
gnj-112237
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Triplat Urban, Dobrška 10, Lesce, pot-
ni list, št. P00688351. gnj-112387

Trontelj Tanja, Ulica XXX. divizije 8,
Portorož – Portorose, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 169322, izdala UE Piran.
gnc-112544

Verbanec Edvard, Denzerstr. 12,
65934 Frankfurt/M, potni list, št.
P00125512. gng-112594

Zupančič Anton, Železno 7, Dobrnič,
potni list, št. P00431220. gny-112222

Žele Simon, Šolska 30, Koper – Ca-
podistria, potni list, št. P00302280.
gni-112388

Žižmond Nina, Cankarjeva 28, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
138851, izdala UE Nova Gorica.
gnp-112381

Osebne izkaznice

Ahlin Barbara, Bruhanja vas 25, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 580734.
gnd-112593

Arvaj Tea, Ribiška ulica 24, Veržej,
osebno izkaznico, št. 925188.
gnu-112026

Bačar Anita, Kamnik pod Krimom
75/b, Preserje, osebno izkaznico, št.
969429. gns-112228

Bajželj Vitoslava, Škofjeloška cesta 72,
Kranj, osebno izkaznico, št. 394102.
gng-112090

Balažic Mirko, Panonska 10, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 1119935.
gno-112007

Bambič Cirila, Kvedrova cesta 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 507111.
gnb-112545

Baša Erik, Vodnikova 6/a, Dornberk,
osebno izkaznico, št. 113114.
gns-112403

Batič Nika, Šempas 165/a, Šempas,
osebno izkaznico, št. 903076.
gnl-112239

Besal Peter, Trata 7-1, Kočevje, oseb-
no izkaznico, št. 1062898. gnf-112270

Bezek Blaž, Bratov Učakar 118, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 234593.
gnj-112612

Bizjak Srečko, Cesta B. Kraigherja
6/b, Velenje, osebno izkaznico, št.
68357. gnr-112054

Blažič Mario, Mlinarska pot 2, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 14884057.
gnh-112389

Bohorč Viktor, Zoisova 3, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 617374. gnp-112281

Borko Nataša, Radvenci 26, Spodnji
Ivanjci, osebno izkaznico, št. 287078.
gne-112392

Bračko Slavko, Šomat 44, Sladki Vrh,
osebno izkaznico, št. 1117830. m-224

Bračun Jožefa, Kvedrova ulica 18, Ža-
lec, osebno izkaznico, št. 1059117.
gnq-112105

Breznik Lucija, Prisoja 5, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 1190447.
gno-112057

Brunec Andreja, Dokležovje, Glavna
ulica 110, Beltinci, osebno izkaznico, št.
799174. gns-112253

Bukovec Pavel, Kobilje 49, Dobrovnik
– Dobronak, osebno izkaznico, št.
39686. gng-112315

Burnik Ludvik, Celovška 99/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 27816.
gnp-112206

Burnik Miroslav, Kosovelova ulica 21,
Žiri, osebno izkaznico, št. 1493715.
gnc-112244

Crnošija Rok, Regentova 36, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 1005405.
gns-112028

Cvetković Goran, Frankovo naselje
171, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
239381. gng-112044

Čaušević Sandra, Partizanska pot 8,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
209750. gnf-112266

Černčič Konrad, Razvanje, Ob Jezgo-
nu 8, Maribor, osebno izkaznico, št.
182709. gnw-112424

Černeka Bojana, Strma pot 21, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
354314. gnu-112276

Černeka Rene, Strma pot 21, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št.
1327233. gnv-112275

Černov Marija, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1407575.
gne-112542

Čuček Jožica, Trg 3, Rogatec, osebno
izkaznico, št. 1032994. gny-112572

Čuček Nives, Trg 3, Rogatec, osebno
izkaznico, št. 1033009. gnx-112573

Čuček Roman, Hajdoše 96, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 263226.
gno-112107

Čuček Tim, Trg 3, Rogatec, osebno
izkaznico, št. 1033004. gnz-112571

David Štefan, Vorančeva ulica 7, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 330533.
gne-112017

Debevec Darinka, Vide Janežičeve 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 592626.
gnq-112230

Dimic Franc, Ihan, Šolska ulica 16,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1550638.
gnz-112221

Dimitrijević Danilo, Horjulska cesta
140, Dobrova, osebno izkaznico, št.
320966. gnt-112002

Dimnik Fanika, Sneberska cesta 164,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 369974.
gnw-112124

Dolenc Janja, Peruzzijeva 3/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 403475.
gno-112207

Dominko Antonija, Gradiška 570,
Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št.
1272154. m-215

Dulić Magdalena, Borštnikova 53, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 1059857.
gnk-112061

Ekerl Igor, Radvanjska 63, Maribor,
osebno izkaznico, št. 256628.
gnf-112116

Eržen Jožefa, Vrhovci c. XII/7, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 432955.
gnv-112000

Ferce Saša, Poženelova ulica 5, La-
ško, osebno izkaznico, št. 371353.
gnc-112444

Fonda Gregor, Latkova vas 189, Pre-
bold, osebno izkaznico, št. 855548.
gnq-112255

Frelih Rok, Zabreznica 46, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 825569.
gni-112413

Gajšek Peter, Preloge 9, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 330069.
gnz-112271

Gašparič Elizabeta, Sp. Ključarovci
12/a, Velika Nedelja, osebno izkaznico,
št. 1053999. gnd-112397

Gerenčer Aleksandra, Trimlini 29, Len-
dava – Lendva, osebno izkaznico, št.
1010941. gnq-112309

Glavan Ljubica, Gradišče nad Pijavo
Gorico 215, Škofljica, osebno izkaznico,
št. 376183. gng-112215

Glavan Marija, Vrbljene 53/a, Ig, oseb-
no izkaznico, št. 788180. gny-112147

Gonc Klavdija, Mostje 17, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 1409447.
gnh-112064

Gregor Janko, Javornik 30, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 56326.
gnb-112020

Gregorič Milan, Cesta 24. junija 84,
Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1592669. gnt-112302

Grobelšek Stanislav, Razlagova 21,
Celje, osebno izkaznico, št. 497513.
gnc-111969

Grum Kaja, Grajski trg 33, Žužemberk,
osebno izkaznico, št. 1228890.
gnv-112025

Habjanič Milan, Janževa gora 35/b,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
330745. gnx-112298

Helbl Janko, Sv. Duh 14, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 149413.
gnm-112434

Hladin Jožica, Podlog pod Bohorjem
36, Lesično, osebno izkaznico, št.
1375790. gny-112047

Horvat Aleš, Podgorje 25, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št.
956417. gng-112540

Horvat Boštjan, Zaplana 55, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 746376.
gne-112617

Horvat Franjo, Obalni dom upokojen-
cev, Krožna cesta 5, Koper – Capodis-
tria, osebno izkaznico, št. 1398472.
gne-112417

Horvat Vesna, Zgornje Selce 10, Poni-
kva, osebno izkaznico, št. 811486.
gnx-112048

Hrovat Marija, Brezovi dol 9, Zagra-
dec, osebno izkaznico, št. 761629.
gnm-112009

Hvalec Peter, Hradeckega 24, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 374297.
gnz-112621
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Ivančič Hajnalka, Plavje 87/a, Škofije,
osebno izkaznico, št. 528102.
gnj-112012

Jaksetič Ivana, Trpčane 21, Ilirska Bis-
trica, osebno izkaznico, št. 967799.
gni-112113

Janežič Oto, Arnače 18/a, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1102642.
gnx-112448

Janžek Alfred, Gozdna 61/a, Hoče,
osebno izkaznico, št. 692587.
gnz-112046

Jerman Irena, Kamniška 35, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 128482.
gnw-112224

Jevšenak Sebastjan, Breg 15, Polzela,
osebno izkaznico, št. 249823.
gnb-112570

Kadrić Sead, Kolonija 1. maja 16, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 227876.
gnk-111986

Kajdiž Stanko, Dolenjska cesta 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 118791.
gnv-112550

Kavčič Matej, Trg svobode 10, Tržič,
osebno izkaznico, št. 1490697.
gno-112307

Kavčič Srečko, Rozmanova 44, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
455033. gnf-112391

Kebe Tone, Dolenje jezero 34, Cer-
knica, osebno izkaznico, št. 740631.
gnf-111991

Kerman Ksenija, Majeričeva 8, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 645645.
gnj-112437

Kitak Anton, Donačka gora 14, Roga-
tec, osebno izkaznico, št. 512292.
gnt-112581

Klobčar Marta, Godič 79, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 572845.
gnl-112160

Klopčič Jana, Ples 14, Moravče, oseb-
no izkaznico, št. 1413750. gnk-112161

Knap Jožica, Apače 111, Apače, oseb-
no izkaznico, št. 207067. gnl-112110

Kobola Emil, Šalka vas 111, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 1552538.
gne-112567

Koci Hermina, Jakčeva 38, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 956053.
gng-112590

Kohek Mitja, Župančičeva ulica 6, Len-
dava – Lendva, osebno izkaznico, št.
688673. gnp-112431

Kokol Martin, Srednje 28, Bresterni-
ca, osebno izkaznico, št. 55485.
gni-112038

Kokošinek Sonja Frančiška, Stritarje-
va 4, Velike Lašče, osebno izkaznico, št.
842197. gnl-112535

Kokot Dejan, Trnovski pristan 8, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 936639.
gnt-112227

Korez Andrej, Neubergerjeva 20, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 13699.
gnl-112135

Korinšek Pavla, Tabor 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 673284.
gnf-112216

Korošec Marija, Orešje 139, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 49638.
gno-112382

Kos Barbara, Maroltova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1566854.
gns-112553

Kostanjšek Simona, Bistriška cesta 31,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 237991.
gno-112332

Kot Mito, Migojnice 13/a, Griže, oseb-
no izkaznico, št. 60857. gni-112563

Kotnik Katarina, Nova cerkev 87, No-
va Cerkev, osebno izkaznico, št. 268169.
gni-112088

Kovačič Jožica, Prekorje 72, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 673763.
gnm-112059

Kovačič Milena, Veliki Ločnik 7, Tur-
jak, osebno izkaznico, št. 382179.
gnz-112421

Kovačič Taja, Maistrova ulica 8, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 267974.
gnf-112091

Kravos Lea, Kidričeva ulica 10, Ajdov-
ščina, osebno izkaznico, št. 1015728.
gnm-112034

Kukec Renata, Zagojiči 19/a, Gorišni-
ca, osebno izkaznico, št. 918759.
gnw-112024

Kunej Toni, Trebče 31, Bistrica ob So-
tli, osebno izkaznico, št. 1034096.
gno-112582

Kvartuh Janez, Dolšče 9, Krško, oseb-
no izkaznico, št. 800406. gnu-112301

Lapret Vlasta, Kapiteljska 10, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 731102.
gnd-112268

Lenščak Ana, Kvedrova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 55225. gnf-112591

Letonja Gašper, Podgora 39, Vi-
dem-Dobrepolje, osebno izkaznico, št.
285434. gnj-112137

Levak Štefana, Vegova ulica 10, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 40783.
gnz-112021

Likar Jožef, Cesta na Brdo 119, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 729198.
gnn-112208

Loverc Robert, Vitomarci 44, Vitomar-
ci, osebno izkaznico, št. 789087.
gnn-112283

Lužovec Justina, Mucherjeva 7, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 603313.
gnn-112162

Maček Franjo, Malgajeva ulica 2/a,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
329306. gnx-112423

Markelj Igor, Jurčkova 162, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 377477.
gnr-112229

Mehle Porenta Helena, Brilejeva 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 847069.
gnv-112075

Menhart Aleš, Kamniška graba 6,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 907588.
gne-112442

Merhar Teja, Gornje Lepovče 1, Ribni-
ca na Pohorju, osebno izkaznico, št.
975223. gny-112251

Mikuš Peter, Sečovlje 95/a, Sečovlje
– Sicciole, osebno izkaznico, št.
1518826. gnp-112006

Mirtič Ivanka, Jama 29/a, Dvor, oseb-
no izkaznico, št. 176852. gnl-112260

Miško Stanko, M. Brebrovnik 45, Iva-
njkovci, osebno izkaznico, št. 108966.
gnd-112093

Mlakar Karolina, Streliška 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1370922.
gnw-112099

Mlakar Marija, Rozmanova 23, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
488033. gnt-112027

Močnik Jožef, Stara nova vas 78/c,
Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico,
št. 775707. gng-112390

Mori Katja, Sv. Danijel 30, Trbonje,
osebno izkaznico, št. 908393.
gnq-112305

Naglič Gorazd, Streliška 29, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 432472.
gnu-112451

Narat Jerneja, Župančičeva ulica 41,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1477948.
gno-112407

Nemet Cvetka, Zagaj 15, Bistrica ob
Sotli, osebno izkaznico, št. 1036551.
gnc-112419

Nunčič Tjaša, Mestinje 31/a, Podplat,
osebno izkaznico, št. 1169665.
gnb-112045

Ogrin Alenka, Topniška 35/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1452652.
gnn-112412

Oražem Boštjan, Limbuška cesta
32/b, Maribor, osebno izkaznico, št.
1452882. gnb-112445

Osolnik Franc, Kršič 3, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 446442.
gne-112367

Pahole Marjan, Vodruž 40, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 1432712.
gnt-112052

Paj Polona, Zagrad 114, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 305472. gny-112422

Palčič Peterc Marija, Nova vas 2, Viš-
nja Gora, osebno izkaznico, št. 1582493.
gnw-112249

Pantić Slavko, Cesta Krimskega odre-
da 116, Vrhnika, osebno izkaznico, št.
628954. gnx-112073

Papič Jože, Tugomerjeva 74, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 827625.
gnu-112126

Pavlin Petra, Glogovica 21/a, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 678547.
gnx-112548

Pečnik Tadej, Goličnikova ulica 1, Mo-
zirje, osebno izkaznico, št. 221260.
gnq-112405

Pepel Jožefa, Savinjska cesta 41, Ža-
lec, osebno izkaznico, št. 439924.
gng-112565

Pestotnik Francka, Jelša 2, Blagovica,
osebno izkaznico, št. 1081258.
gny-112297

Petek Dušanka, Čopova 25, Celje,
osebno izkaznico, št. 1318352.
gnm-112559
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Peterka Marija, Glavni trg 13, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 129009.
gnh-112539

Petrovič Nejc, Kosovelova cesta 1, Ra-
dovljica, osebno izkaznico, št. 1192175.
gny-112247

Piškur Janez, Ig 175, Ig, osebno iz-
kaznico, št. 32073. gnu-112226

Plaznik Jožica, Koželjskega ulica 5,
Velenje, osebno izkaznico, št. 441164.
gnh-112139

Pohleven Bernarda, Dašnica 15, Že-
lezniki, osebno izkaznico, št. 1356778.
gnv-112150

Polajžer Neža, Bukovžlak 90, Teharje,
osebno izkaznico, št. 417304.
gnn-112058

Ponuda Zora Marija, Pudob 14, Stari
trg pri Ložu, osebno izkaznico, št.
551845. gnp-111981

Popek Jožko, Ljubljanska 88, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 959574.
gnt-112527

Potokar Alenka, Kunaverjeva 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 284981.
gnm-112209

Požeg Damjan, Ziherlova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 395343.
gnq-112280

Prelog Tomaž, Zarečje 36, Ilirska Bis-
trica, osebno izkaznico, št. 265494.
gnd-112018

Preskar Janez, Medno 59, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št.
1078513. gnk-112386

Prevec Petra, Gruberjevo nabrežje 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 967169.
gnh-111964

Rajer Stanislav, Slepšek 21, Mokro-
nog, osebno izkaznico, št. 95377.
gnd-112618

Rednak David, Polzela 205/a, Polze-
la, osebno izkaznico, št. 244356.
gne-112042

Remec Milena, Vitovlje 8, Šempas,
osebno izkaznico, št. 574074.
gnk-112211

Rexhepi Danilo, Bevkova ulica 1, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 821241.
gnk-112290

Ribič Nataša, Veljka Vlahoviča 29, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 254430.
gnz-112446

Ritlop Alja, Zagojiči 19/a, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 1332972.
gnx-112023

Rodić Dejan, Oblakova 28, Celje,
osebno izkaznico, št. 919756.
gnr-112429

Rogelj Melita, Prušnikova 10, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št.
406972. gnx-112148

Rozman Murka, Cesta Jaka Platiše 5,
Kranj, osebno izkaznico, št. 140362.
gnn-112408

Rožič Urška, Prevoje pri Šentvidu 129,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 43912.
gnz-112396

Rustja Ema, Ulica Marjana Kozine 3,
Novo mesto, osebno izkaznico, št.
843139. gnk-112536

Sečko Helena, Veselova cesta 3/6,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 964560.
gnu-112401

Shara Zumber, Spodnja Korena 38,
Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št. AH
6727 – za tujce. gny-112272

Simončič Franc, Stantetova ulica 12,
Velenje, osebno izkaznico, št. 948833.
gnr-112104

Slak Marta, Šmarska cesta 13, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, št. 1095847.
gnz-111996

Sluga Borut, Dobrna 13/b, Dobrna,
osebno izkaznico, št. 1519478.
gnq-112330

Smukovič Alojz, Stiplovškova 8, Breži-
ce, osebno izkaznico, št. 533493.
gnp-112506

Stefanjuk Marjeta, Zikova 12, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1418995.
gnd-112518

Stefanović Vida, Adamičeva 20, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 70644.
gnl-112085

Stirn Justa, Ulica Moše Pijada 14, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 593799.
gnc-112269

Stojanova Biljana, Ilirska 13, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 697462.
gnd-112068

Stražišar Nikolaj Bogdan, Cesta na grič
41, Borovnica, osebno izkaznico, št.
499034. gnb-112345

Strehar Elizabeta, Mačkovci 19, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 1363419.
gng-112365

Strnad Matjaž, Frankopanska 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 117262.
gnr-112029

Sukič Bernard, Motovilci 79/a, Grad,
osebno izkaznico, št. 1494013.
gnx-112248

Šavli Milan, Gorenja Trebuša 12, Slap
ob Idrijci, osebno izkaznico, št. 336683.
gns-112103

Šelja Erik, Babno 4/a, Celje, osebno
izkaznico, št. 798568. gnf-112566

Šneider Janko, Grajena 50, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 1462928. gno-112257

Špitalar Danilo, Trg revolucije 17/e, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 78586.
gni-111988

Štrukelj Milka, Opekarniška 10, Celje,
osebno izkaznico, št. 1167427.
gnc-112569

Šubic Miha, Rovte 151, Vrhnika, oseb-
no izkaznico, št. 353898. gns-112378

Šuštar Štefan, Kamnik pod Krimom
147, Preserje, osebno izkaznico, št.
194722. gnw-112449

Tabaković Zlatija, Šercerjeva 5, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 1021779.
gnv-112300

Tajnšek Janja, Podjavorškova ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 615088.
gnp-112056

Tambolaš Antun, Rafolče 53, Lukovi-
ca, osebno izkaznico, št. 356826.
gnr-112204

Temnikar Natalija, Tomšičeva 45, Slo-
venj Gradec, osebno izkaznico, št.
662950. gnd-112543

Tirić Šehrizad, Ulica Iga Grudna 7, Se-
žana, osebno izkaznico, št. 293749.
gnz-111971

Tomazin Anton, Slakova 6, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 253898.
gnn-112158

Tomšič Robert, Rožna 8, Postojna,
osebno izkaznico, št. 757963.
gng-112040

Tovornik Robert, Lopata 24/e, Celje,
osebno izkaznico, št. 956107.
gnn-112258

Trdin Štefka, Sp. Javorščica 13, Mo-
ravče, osebno izkaznico, št. 449763.
gnc-112144

Triller Nina, Grablovičeva ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 191590.
gnq-112605

Trtnik Nina, Klemenova 63, Ljublja-
na-Polje, osebno izkaznico, št. 861542.
gnc-112294

Tušar Sašo, Platiševa 23, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 369597.
gnp-112331

Valentin Veronika, Podvozna cesta 18,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 880846. gnq-112030

Vehar Uroš, Parizanska cesta 11, Ško-
fja Loka, osebno izkaznico, št. 232498.
gnr-112154

Verce Damijan, Postaja 59, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 1128295.
gnl-112010

Vertačnik Amalija, Tirosek 64, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 995112.
gnq-112055

Vidic Jože, Zvirče 21, Hinje, osebno
izkaznico, št. 1404090. gnj-112112

Vidlinovič Mirijam, Košenice 45, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 990411.
gnn-112383

Vidmar Petra, Zofke Kvedrove 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1152071.
gnr-112304

Vodušek Albert, Cesta na grad 3, Šen-
tjur, osebno izkaznico, št. 549802.
gno-112432

Vresk Danica, Turjaška 5, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 428056.
gnv-112500

Vrezovnik Tanja, Pot v hribec 21, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 447254.
gnj-112362

Vrtačnik Amalija, Tržaška cesta 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1100081.
gnt-112377

Weingerl Li, Emonska 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1350139.
gnh-112264

Zupan Aleš, Koseze 5/a, Vodice,
osebno izkaznico, št. 1413715.
gnq-112555

Železnik Polona, Šolska ulica 22,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
316845. gnj-112537

Žerjav Roman, Jurišna vas 29, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 116480.
gnh-112414
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Žlender Nada, Glavarjeva ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1132383.
gnx-112373

Žnidaršič Frančiška, Bločice 23, Gra-
hovo, osebno izkaznico, št. 1381112.
gne-112267

Vozniška dovoljenja

Abram Mojmir, Tuji grm 23, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287049, reg. št. 189217, izdala UE
Ljubljana. gno-112607

Artač Uroš, Drenov Grič 130, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. 3. in 4. letnika
ter spričevalo zaključnega izpita Srednje
policijske šole, št. 1997 in 1998.
gnz-112525

Baj Andrej, Šared 22/b, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6692,
izdala UE Izola. gnu-111951

Balažic Mirko, Panonska 10, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 07428.
gnx-111948

Banfič Andrej, Goriška 1, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1702731, reg. št.
30662. gnb-112095

Bassanese Ariela, Zlatičeva 3, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 323. gns-111953

Batič Nika, Šempas 165/a, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46801,
izdala UE Nova Gorica. gnw-112199

Bauman Anita, Ledinek 23, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 199105, reg. št. 7202, izdala
UE Lenart. gnv-111954

Bevc Nataša, Zalog 7, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12737, izdala UE Postojna. gnv-112600

Bizjak Ada, Šempas 15, Šempas, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 16800,
izdala UE Nova Gorica. gns-112203

Blagojevič Miladin, Brod 30, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 23899, izdala UE Novo mesto.
gnp-112081

Božič Mihael, Mihovo 2, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34270,
izdala UE Novo mesto. gnb-112520

Bračko Slavko, Šomat 44, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1241639, reg. št. 7741. m-223

Bratož Suzana, Poreče 27, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
491729, reg. št. 13482, izdala UE Ajdov-
ščina. gnk-112036

Brelih Branko, Pod gozdom 10, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1336585, izdala UE Jesenice.
gnu-112076

Brelih Nataša, Hafnerjevo naselje 106,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 19920, izdala UE Škofja Loka.
gnj-111941

Breznikar Carmen, Resljeva cesta 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1264420, reg. št. 186985, izdala
UE Ljubljana. gnh-112589

Brunec Andreja, Dokležovje, Glavna
ulica 110, Beltinci, vozniško dovoljenje,
št. 39453. gnd-112193

Brvar Nataša, Lavričeva ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1592996, reg. št. 256022, izdala UE
Ljubljana. gnf-112441

Bukovec Ana, Malgajeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1617493, reg. št. 256705, izdala UE
Ljubljana. gnv-112100

Burkeljca Eva, Župančičeva 29, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1497519, reg. št. 54308, izdala UE Kranj.
gng-112415

Burnik Miroslav, Kosovelova ulica 21, Ži-
ri, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22050, izdala UE Škofja Loka. gnd-112243

Butkovič Boris, Gubno 29, Lesično,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
15818. gnj-112212

Butuči Luka, Liminjanska 83, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 12197. gny-112347

Crnalič Suvad, Ravne 15, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 19672.
gnc-112019

Čermelj Viljem, Budanje 17/a, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
951776, reg. št. 9742, izdala UE Ajdov-
ščina. gnr-112004

Černčič Konrad, Razvanje, Ob Jezgo-
nu 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 367855, reg. št. 12476, izda-
la UE Maribor. gnv-112425

Černeka Bojana, Strma pot 21, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9780. gnt-112277

Dimnik Fanika, Sneberska cesta 164,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1762108, reg. št. 30859,
izdala UE Ljubljana. gnx-112123

Djaip Jelena, Seidlova cesta 60, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26163, izdala UE Novo mesto.
gnk-112265

Djelović Ana, Korenitka 14, Velika Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11778, izdala UE Trebnje. gnh-111993

Djokić Darko, Celovška cesta 185,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1367868, reg. št. 234660, izdala
UE Ljubljana. gnd-112293

Dobovišek Aljoša, Podbrezje 44,
Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1087240, reg. št. 44177, iz-
dala UE Kranj. gnp-112606

Dolžan Luka, Srednje Bitnje 123, Ža-
bnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. s
1603035, reg. št. 56348. gnr-112079

Dominko Antonija, Gradiška 570,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 509374, reg. št. 5397,
izdala UE Pesnica. m-214

Dulić Magdalena, Borštnikova 53, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 575662, reg. št. 97118. gnj-112062

Ekerl Igor, Radvanjska 63, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1607952, reg. št. 124673, izdala UE Ma-
ribor. gne-112117

Eržen Jožefa, Vrhovci c. XII/7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1108196, reg. št. 141203, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-111999

Furlan Mojca, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1608789, reg. št. 221146, izdala UE
Ljubljana. gnk-112286

Gagić Branka, Ulica 5. prekomorske
18, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 42017, izdala UE Ptuj. gnu-112201

Glavan Ljubica, Gradišče nad Pijavo
Gorico 215, Škofljica, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, št. S 245601, reg. št.
186, izdala UE Ljubljana. gnh-112214

Gojić Davor, Beblerjev trg 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1459645, reg. št. 242373, izdala UE
Ljubljana. gno-112357

Gojić Niko, Beblerjev trg 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1718663, reg. št. 84573, izdala UE
Ljubljana. gnn-112358

Gole Tina, Levčeva ulica 15, Mengeš,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 11/2003. gnw-112074

Gorjup Branka, Vipolže 66, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1270, izdala UE Nova Gorica.
gny-112197

Grdiša Andrej, Revčetna vas 5, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10499, izdala UE Črnomelj.
gnc-112319

Gušo Sanela, Pod lipami 26, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1651111, reg. št. 44188. gnx-112273

Hatlak Ivan, Ozeljan 126/a, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46372,
izdala UE Nova Gorica. gnx-112198

Horvat Dragica, Gornji Lakoš, Glavna
ulica 53, Lendava – Lendva, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, reg. št. 4296, izdala
UE Lendava. gnj-112312

Horvat Robert, Minoretski trg 1, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCH, reg. št.
44763, izdala UE Ptuj. gnr-112354

Horvat Saša, Plintovec 5/c, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1241887, reg. št. 7269. m-222

Hostnik Dušan, Ljubljanska cesta 81,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 801590, reg. št. 102615. gnf-112291

Hren Alojz, Stanka Kvedra 1, Vojnik,
vozniško dovoljenje, št. S 268478, reg.
št. 10623. gnk-112011

Ivanoš Boštjan, Topole 24/a, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 11341, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gns-112328

Jelen Tea, Vodnikova 17, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
01016160, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnc-112219

Jenko Vanja, Orešje 36, Šmarješke To-
plice, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
42105, izdala UE Novo mesto.
gnh-112339

Jerman Irena, Kamniška 35, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16672, izdala UE Kamnik. gnc-112223
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Juhart Vladimira, Drapšinova ulica 11,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 151234, reg. št. 48685. gnd-112443

Jusufović Feuzudin, Tomšičeva 41,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15515, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gny-111947

Kajdiž Stanko, Dolenjska cesta 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 566682, reg. št. 54374, izdala UE
Ljubljana. gnu-112551

Karlatec Dominika, Dobrava 33, Rad-
lje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10080, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnj-112037

Kavčič Saša, Črešnjice 60/a, Cerklje
ob Krki, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 18500, izdala UE Brežice. gni-112438

Kebe Tone, Dolenje jezero 34, Cer-
knica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 517445, reg. št. 3591, izdala UE
Cerknica. gng-111990

Kerić Amir, Cesta Cirila Tavčarja 12,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1313643, izdala UE Jesenice.
gnu-112530

Kerman Karmen, Pokopališka ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1550172, reg. št. 226585, izdala
UE Ljubljana. gnb-112070

Kerman Ksenija, Majeričeva 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1560749, reg. št. 121236, izdala UE Ma-
ribor. gnk-112436

Kirič Vesna, Draženci 14/a, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38421,
izdala UE Ptuj. gnf-112191

Klančič Anda, Hradeckega cesta 52,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1610429, reg. št. 249805, izdala
UE Ljubljana. gnx-112598

Klobčar Marta, Godič 79, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
8829, izdala UE Kamnik. gnm-112159

Kokalj Rok, Ševlje 31, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21172, izdala UE Škofja Loka.
gni-111938

Kolar Vanda, Spominska 20, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
111801, reg. št. 17913. gnf-112041

Kopušar Andrej, Primož pri Ljubnem
33, Ljubno ob Savinji, vozniško dovolje-
nje, kat. ABFGH, reg. št. 4267, izdala UE
Mozirje. gnl-112310

Kos Vanja, Čopova ulica 2, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044681, izdala UE Žalec. gnl-112585

Koser Alen, Kočevarjeva 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1289924, reg. št. 114837. m-221

Kostanjšek Simona, Bistriška cesta 31,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 22357, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnz-112196

Kot Mito, Migojnice 13/a, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1448358, izdala UE Žalec. gnl-112014

Kotnik Katarina, Nova cerkev 87, No-
va Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1484040, reg. št. 48201.
gnh-112089

Kozlevčar Leopold, Šentvid pri Stični
27/a, Šentvid pri Stični, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 787661, reg. št.
6449, izdala UE Grosuplje. gnu-112101

Kozovinc Manja, Okrogarjeva 5, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 833552, reg.
št. 39616. gnu-112601

Krajnc Aleš, Paridol 26, Gorica pri Sliv-
nici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 11565, izdala UE Šentju pri Celju.
gnl-112410

Kravos Lea, Kidričeva ulica 10, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1540247, reg. št. 14431, izdala UE Aj-
dovščina. gnr-112033

Krušič Silvester, Prnek 5, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14993, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnk-112136

Kukovič Milan, Ulica bratov Jančarjev
12/a, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 377863, reg. št. 22540, izda-
la UE Celje. gnt-112077

Kuplen Boris, Ormoška cesta 48/a,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 438363, reg. št. 11561.
gnb-111945

Lenart Katja, Podgorje 60, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 12658, izdala UE Slovenj
Gradec. gng-112194

Leskovar Aleksander, Ljubično 9/a,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 14277, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnv-111950

Lešnik Barbara, Zg. Korena 68/b,
Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 333824, reg. št. 15055.
gnl-112060

Lešnik Marija, Prešernova 31, Oplotni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11649, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnk-112511

Likar Božidar, Brodarska ulica 14, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 1465562, izdala UE Litija. gnd-112493

Lobnik Cecilija, Prušnikova 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
910453, reg. št. 52076. gnw-112574

Lopan Bernarda, Stari trg 19, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13094. gng-112165

Maček Franjo, Malgajeva 2/a, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 3848, izdala UE Radlje
ob Dravi. gns-112053

Majdak Starc Sabina, Verdijeva ulica
3, Piran – Pirano, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 13835, izdala UE Pi-
ran. gnt-111952

Makaj Marija, Puhova ulica 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1615660, reg. št. 120254, izdala UE
Ljubljana. gne-112592

Makovec Gregor, Cankarjeva 50, No-
va Gorica, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 18/2003.
gnv-112200

Marjetič Jure, Breg 44/a, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. S 1257397,
izdala UE Žalec. gni-112063

Markovič Boris, Ob Suhodolnici 24,
Slovenj Gradec, preklic vozniškega dovo-
ljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
15/2003. gnz-111946

Martinjak Miha, Ručigajeva 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1254124, reg. št. 49725, izdala UE Kranj.
gnl-112510

Medved Aleksander, Polanškova ulica
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1709850, reg. št. 234622,
izdala UE Ljubljana. gni-112588

Merhar Teja, Gornje Lepovče 1, Ribni-
ca na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9380, izdala UE Ribnica.
gnz-112250

Mihovljanec Jadran, Pod gabri 3, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36781. gnp-112106

Mikuš Peter, Sečovlje 95/a, Sečovlje
– Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9620. gnc-111944

Milijević Slađan, Zobčeva ulica 11, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 38784. gnn-112083

Mirtič Ivanka, Jama 29/a, Dvor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 25197, iz-
dala UE Novo mesto. gnt-112202

Molih Zdravko, Čreta, Grajska cesta
8, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1278253, reg. št. 88410.
gni-112192

Mori Katja, Sv. Danijel 30, Trbonje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 6726.
gnp-112306

Murat Denis, Ulica 5. prekomorske 16,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36686, izdala UE Ptuj. gns-112353

Nabernik oto, Keleminova 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
98881, reg. št. 64611. gnl-112435

Naglič Irena, Polže 17, Nova Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
120861, reg. št. 14211. gns-112578

Nestorović Milutin, Bezenškova ulcia
46, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. s 576812, reg. št. 42940, iz-
dala UE Maribor. gnu-112426

Orban Štefan, Dobrovnik 59/a, Do-
brovnik – Dobronak, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h, BGH, št. 17106, izda-
la UE Lendava. gnt-112427

Osolnik Franc, Kršič 3, Stahovica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 7628,
izdala UE Kamnik. gnf-112366

Pantić Dejan, Krivec 70, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
17007699, reg. št. 257491, izdala UE
Ljubljana. gnz-112546

Pečnik Mihael, Skaletova 16, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
47181. gnl-112285

Perić Đojo, Prevalje 30, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
9283, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnq-112455

Pernič Vladko, Hrvatinova 8, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
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BCGH, št. 15633, izdala UE Koper.
gne-111942

Pestotnik Francka, Jelša 2, Blagovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131787, reg. št. 11472, izdala UE Dom-
žale. gnw-112299

Piškur Janez, Ig 175, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. ABCFGH, št. S 1594455,
reg. št. 13275, izdala UE Ljubljana.
gnv-112225

Pohleven Bernarda, Dašnica 15, Že-
lezniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19686, izdala UE Škofja Loka.
gnw-112149

Polšak Alojzija, Krivica 15/a, Prevorje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
12479, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnv-112450

Pompe Sašo, Gorica 34/e, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1654045, reg. št. 45329. gnp-112256

Potočnik Stanko, Stantetova ulica 12,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1022794, reg. št. 18840, izdala UE
Velenje. gni-112313

Preskar Janez, Medno 59, Ljublja-
na-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1609506, reg. št. 62026,
izdala UE Ljubljana. gnl-112385

Prezelj Jure, Podgorje 59, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16447, izdala UE Kamnik. gnx-111998

Proj Matevž, Pevno 8, Škofja Loka, po-
trdilo o opravljenem CPP, št. 608554.
gnk-112311

Rakanović Milena, Sodinova 1, 3202
Ljubečna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1200404, reg. št. 44251.
gnc-112119

Rantaša Zdenka, Rihtarovci 28, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9105, izdala UE Gornja Radgona.
gnb-112195

Rautner Andrej, Zagaj 53, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9194, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnu-112326

Repas Polona, Kasaze 96, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1310092, izdala UE Žalec. gnp-112406

Ribič Nataša, Veljka Vlahoviča 29, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1690301, reg. št.
125600. gny-112447

Ristić Dejan, Zaloška cesta 232/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1042727, reg. št. 207165, izdala
UE Ljubljana. gnq-112130

Rogelj Nina, Milje 34, Visoko, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1404693,
reg. št. 52854, izdala UE Kranj.
gnd-111943

Selič Franc, Zdraviliška cesta 1, La-
ško, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
398318, izdala UE Laško. gnn-112008

Seljak Vida, I. Mihevce 7, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18217, izdala UE Nova Gorica.
gnu-112376

Semijalac Mirko, Ograje 64, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
7371, izdala UE Logatec. gnb-112145

Serdinšek Franc, Vrbanska cesta
12/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 497481, reg. št. 88930.
gnf-112016

Skobe Metka, Rožna ulica 3, Mokro-
nog, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
401608, reg. št. 7228, izdala UE Treb-
nje. gne-111992

Slak Marta, Šmarska cesta 13, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1003479, reg. št. 162331, izdala UE
Ljubljana. gny-111997

Slokan Črt, Dolarjeva 10, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1379358, reg. št. 116975, izdala UE Ma-
ribor. gnd-112118

Sluga Borut, Dobrna 13/b, Dobrna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1404113, reg. št. 47278. gnr-112329

Smole Petra, Kot 7, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1503524, reg. št.
197384, izdala UE Ljubljana. gnj-111937

Starčević Radmila, Pohorska 6, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 747059, reg.
št. 25959. gni-112013

Stefanjuk Marjeta, Zikova 12, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8193, izdala UE Kamnik. gnc-112519

Stiefel Branislav, Goriška ulica 2, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
985917, reg. št. 30124, izdala UE Celje.
gnj-112562

Stražišar Nikolaj Bogdan, Cesta na grič
41, Borovnica, vozniško dovoljenje, št.
3229, izdala UE Vrhnika. gnc-112344

Strehar Elizabeta, Mačkovci 19, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1229057, reg. št. 32864, izdala UE Dom-
žale. gnh-112364

Šenk Verica, Dolenji Lazi 7, Ribnica
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 281, izdala UE Ribnica.
gnp-112131

Špitalar Danilo, Trg revolucije 17/e, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
783, izdala UE Trbovlje. gnj-111987

Šprogar Tanja, Malo Tinje 3/b, Zgor-
nja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16641, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. gnx-112352

Šterk Marjan, Adamičeva 39, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 24755, izdala UE Novo mesto.
gng-112369

Štrukelj Milka, Opekarniška 10, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
376699, reg. št. 23304. gnd-112568

Šubernik Zvonko, Dobrovce, Šolska
ulica 4, Miklavž na Dravskem polju, vozni-
ško dovoljenje, kat. A – 50km/h BFGH,
št. S 1644413, reg. št. 59448.
gnm-112284

Terbuc Darinka, Dornava 116/b, Dor-
nava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 35940, izdala UE Ptuj. gnd-112368

Tovornik Robert, Lopata 24/e, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 1159380, reg.
št. 28634. gnm-112259

Tratar Karolina, Seidlova 68, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1660, izdala UE Novo mesto.
gng-112190

Trento Luka, Kosovelova 2, Piran – Pi-
rano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13664, izdala UE Piran. gnq-111955

Triller Nina, Grablovičeva ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1064542, reg. št. 210457, izdala
UE Ljubljana. gnr-112604

Trobec Simona, Srednji vrh 8, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1501987, reg. št. 245448, izdala
UE Ljubljana. gnt-112152

Trošt Bogomir, Podraga 86/a, Podna-
nos, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1599095, reg. št. 8482, izdala UE Aj-
dovščina. gnl-112035

Turk Robert, Markova 14, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21224. gnw-111949

Tušek Helena, Frankovo naselje 155,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 11301, izdala UE Škofja Loka.
gng-112065

Ušeničnik Stanka, Pševo 23, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1567746, reg. št. 59708, izdala UE Kranj.
gnw-112374

Veble Marjan, Črnc 60, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9955.
gnn-112108

Vehar Uroš, Parizanska cesta 11, Ško-
fja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 24686, izdala UE Škofja Loka.
gns-112153

Verdev Damjana, Cesta na Roje 10,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 580420, izdala
UE Žalec. gny-111972

Videnšek Ivan, Prelska 36, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 80125,
izdala UE Žalec. gnh-112564

Vidmar Matjaž, Voklo 72/a, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
141247, reg. št. 53448, izdala UE Kranj.
gnj-112512

Vidmar Petra, Zofke Kvedrove 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1759743, reg. št. 227073,
izdala UE Ljubljana. gns-112303

Viher Vojko, Lerchingerjeva ulica 8,
Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 18639, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gne-112092

Vlahović Loreta, Goriška 31, Velenje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 15/2003. gnk-112111

Vodeb Kokošar Helena, Stara dečko-
va cesta 17, Celje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 746821, reg. št. 7238.
gno-112261

Vodnjov Klemen, Zaboršt, Šumbreška
cesta 8, Domžale, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 00781670, reg. št.
24071, izdala UE Domžale. gnf-112066

Vogrinc Andreja, Brodarjev trg 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1026012, reg. št. 205854, izdala
UE Ljubljana. gnr-112554
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Volmut Maja, Kavče 34/c, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1480100, reg. št. 30660, izdala UE Ve-
lenje. gnn-112433

Zadnik Saša, Vaška cesta 49, Uršna
sela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36875, izdala UE Novo mesto.
gnv-112179

Zagorac Martina, Kvedrova 12, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 46656, izdala UE Koper.
gnh-111989

Zaherik Tonka, Medvedova cesta 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 413369, reg. št. 88341, izdala UE
Ljubljana. gns-112278

Zalar Zdenko, Rakitna 1/a, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
566323, reg. št. 59692, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-111960

Zavodnik Anton, Litijska cesta 316,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1504410, reg. št. 246235, izdala
UE Ljubljana. gnw-112274

Zelko Marjetka, Ramovševa ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1139080, reg. št. 139790, izdala
UE Ljubljana. gnb-112595

Zgonik Staš, Ledine 4, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46499,
izdala UE Nova Gorica. gns-112453

Zorman Alojz, Fochova 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1176985, reg. št. 1887. gng-112115

Zupančič Anže, Partizanska cesta 30,
Rakek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1344262, reg. št. 10628, izdala UE
Cerknica. gnq-112005

Žonta Bojan, Dolnja Počehova 13/g,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 801074, reg. št.
76257, izdala UE Maribor. m-212

Žorž Dani, Bilje 166/a, Renče, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 46220, izda-
la UE Nova Gorica. gnh-112189

Zavarovalne police

Bezjak Jernej, Ivanjkovci 84, Ivanjkov-
ci, zavarovalno polico, št. AO 3562378,
izdala zavarovalnica Triglav d.d.
gnd-112168

Blatnik Jernej, Konjsko 11, Boštanj, za-
varovalno polico, št. AO 00101530595,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnb-111970

Češarek Stanko, Lončarska ulica 10,
Dolenja vas, zavarovalno polico, št.
874913, izdala zavarovalnica Tilia.
gnt-112127

Djokić Darko, Celovška 185, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 00101558026,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gnd-112343

Erhatič Marjeta, Videm pri Ptuju 39,
Videm pri Ptuju, zavarovalno polico, št.
00101501388, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnf-112341

Ferš Alen, Draženci 48, Hajdina, zava-
rovalno polico, št. 00101479760, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gns-111978

Gorjup Rok, Ljubljanska 6, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 484293, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnm-112609

Juriševič Darijo, Golac 16, Obrov, za-
varovalno polico, št. 1119201, izdala za-
varovalnica Adriatic d.d. gnf-112516

Klopčič Roman, Ulica prvoborcev 39,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 912692,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnb-112420

Krajnc Sebastijan, Prešernova ulica 6,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
488978, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. m-210

Lašič Jožef, Dobrovščak 10, Ormož,
zavarovalno polico, št. AO 2555389, iz-
dala zavarovalnica Maribor d.d.
gnf-112166

Les Ivan, Zdole 27, Krško, zavaroval-
no polico, št. 547511, izdala zavarovalni-
ca Slovenica d.d. gno-112186

Maček Petra, Lampreče 14, Črna na
Koroškem, zavarovalno polico, št.
523558, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnd-111968

Mihelj Boštjan, Rožna ulica 8, Postoj-
na, zavarovalno polico, št. 0861835, izda-
la zavarovalnica Adriatic d.d. gnn-112508

Plausteiner Andrej, Mariborska cesta
86, Orehova vas, zavarovalno polico, št.
410589, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. m-216

Polanc Boštjan, Visole 154/a, Sloven-
ska Bistrica, zavarovalno polico, št.
479774, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnm-112184

Popovič Danica, Ul. Koroškega bata-
ljona 3, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
872807, izdala zavarovalnica Tilia.
gnf-112416

Prošić Roman, Lavrica, Selska ulica
13, Škofljica, zavarovalno polico, št.
905175, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnb-111995

Rojec Janez, Vrstna ulica 4, Notranje
Gorice, zavarovalno polico, št. 420131,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gny-112597

Ropret Igor, Podreča 5/a, Mavčiče,
zavarovalno polico, št. 896928, izdala za-
varovalnica Tilia. gny-112097

Sikirica Darja, Lokev 143/c, Lokev, za-
varovalno polico, št. 0793193, izdala za-
varovalnica Adriatic d.d. gnq-112180

Šibila Marjan, Videm 31, Videm pri Ptu-
ju, zavarovalno polico, št. AO 470278,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnv-111975

Šibila Marjan, Videm pri Ptuju 31, Vi-
dem pri Ptuju, zavarovalno polico, št.
1160724, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnq-112080

Tumara Veronika, Dol pri Ljubljani 3,
Dol pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
1431189, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnr-112129

Valant Jakob, Na brežini 24, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 514009, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnc-112619

ŽITKO k. d., Sinja Gorica 1/a, Vrhni-
ka, zavarovalno polico, št. 03763350, iz-
dala zavarovalnica Triglav. gnd-112143

Spričevala

Ambrož Anita, Majaronova ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika CDI
Univerzum v Ljubljani, izdano leta 2000
in 2001. gnp-112231

Ameršek Mitja, Žurkov dol 50, Sevni-
ca, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šo-
le , nižji poklicni program in spričevalo 1.
letnika Srednje poklicne šole Krško, izda-
no leta 1994 in 1995. gnu-112176

Anželj Gregor, Šercerjeva ulica 13,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimna-
zije Želimlje, izdano leta 1995.
gnr-112379

Belić Jasna, Pot na Fužine 23, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Trgov-
ske šole Emona Efekta v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnz-112496

Bilandžič Jurij, Podplešivica 19, No-
tranje Gorice, spričevalo 4. in 5. letnika
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, pro-
gram Trgovska akademija, izdano leta
1997 in 1998. gnl-112614

Bobič Aleš, Vrtna 6, Murska Sobota,
spričevalo 1. in 2. letnika SPTŠ Murska
sobota, izdano leta 1999 in 2000.
gng-112340

Bogatin Lea, Radvanjska cesta 116,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
2002. m-200

Bolčina Primož, Ob Belci 1, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
pomorske šole Portorož. gnh-112514

Borovič Barbara, Ljubljanska cesta
72/a, Domžale, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izda-
no leta 2002. gng-112240

Brancelj Jožko, Gorenja Brezovica 4,
Preserje, spričevalo o končani OŠ Pre-
serje, izdano leta 1979. gnu-112505

Brcar Tanja, Šentrupert 95, Šentru-
pert, spričevalo 3. letnika Srednje zdrav-
stvene šole, izdano leta 1992, izdano na
ime Pongrac Tanja. gnf-112616

Brekan Marjeta, Novi dom 59, Hra-
stnik, spričevalo 3. letnika Srednje zdrav-
stvene šole v Celju, enota Trbovlje, izda-
no leta 1980, izdano na ime Skok Marje-
ta. gnb-112320

Brekan Marjeta, Novi dom 59, Hra-
stnik, spričevalo 4. letnika Srednje zdrav-
stvene šole v Celju, enota Trbovlje, izda-
no leta 1981, izdano na ime Skok Marje-
ta. gnz-112321

Brinovec Primož, Letuš 68, Šmartno
ob Paki, indeks, št. 20650, izdala Visoka
upravna šola. gnc-112169

Burnik Joži, Kranjska 12, Šenčur, di-
plomo Srednje trgovske šole v Kranju, iz-
dana leta 1988, na ime Novak Joži.
gny-112022
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Cimerman Simon, Grabe 11, Križevci
pri Ljutomeru, maturitetno spričevalo Gim-
nazije Ljutomer, izdano leta 1996.
gny-112372

Cvenkelj Petra, Roblekova 25, Radov-
ljica, maturitetno spričevalo Gimnazije
Kranj, izdano leta 2001/02. gny-112522

Cvilak Valentina, Ljubljanska 15/a, Ma-
ribor, spričevalo 3. letnika TESTŠ Mari-
bor, izdano leta 1981. m-207

Derbuc Tanja, Rove 23, Frankolovo,
indeks, št. 71136838, izdala Pravna fa-
kulteta Maribor. m-225

Dežman Jaka, Mavčiče 106, Mavčiče,
spričevalo od 1. do 5. razreda OŠ Lucijan
Seljak, enota Mavčiče. gno-111957

Dežman Jaka, Mavčiče 106, Mavčiče,
spričevalo od 6. do 7. razreda OŠ Simo-
na Jenka, Smlednik. gnn-111958

Dobrun Alenka, Kržišnikova ulica 2/a,
Medvode, spričevalo 3. in 4. letnika Gim-
nazije Šentvid, izdano leta 1981 in 1982.
gnk-112611

Dogar Monika, Kidričeva cesta 67,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomsko, upravno administra-
tivne šole v Kranju, izdano leta 2001.
gno-112232

Felbar Milena, Renkovci 111, Turnišče,
spričevalo 2. letnika STOGŠ Kranj, izda-
no leta 1991, izdano na ime Ferčak Mile-
na. gno-112507

Gabor Ana, Tomšičeva ulica 2, Lenda-
va – Lendva, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Ekonomske šole Murska Sobota,
smer administrativni tehnik, izdano leta
1980/81. gnk-112411

Gabor Ana, Tomšičeva ulica 2, Lenda-
va – Lendva, letno spričevalo 3. in 4. let-
nika Ekonomske šole Murska Sobota,
smer administrativni tehnik, izdano leta
1979/80 in 1980/81. gnm-112409

Gabrovšek Ljudmila, Horjul 129, Hor-
jul, spričevalo o zaključnem izpitu PTT
srednješolski center Ljubljana, št. 1086,
izdano 1. 7. 1983. gni-112613

Galer Nataša, Porabska 6, Gornja
Radgona, diplomo Srednje šole za go-
stinstvo in turizem Maribor, turistični te-
hnik, izdana leta 1988. m-219

Golobič Samo, Ul. Slavka Gruma 62,
Novo mesto, spričevalo 3. in 4. letnika
Poklicne tehniške, gradbene šole in le-
sarske šole v Novem mestu, izdano leta
1996 in 1997. gnb-112370

Gorenjec Saša, Budna vas 14/a, Šen-
tjanž, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1999 in 2000. gnt-112602

Groznik Martin, Reka, Gozd 26, Šmar-
tno pri Litiji, spričevalo 8. rezreda OŠ
Šmartno pri Litiji, izdano leta 1983.
gnr-112529

Horvat Anja, Ulica talcev 22, Orehova
vas, spričevalo 4. letnika Srednje zdrav-
stvene šole v Mariboru, izdano leta 2002.
m-209

Hozjan Igor, Kovačičeva 36/b, Koper
– Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje elektro šole v Ljubljani, izdano
leta 1986 in 1987. gno-112082

Hudobivnik Anita, Zoisova ulica 44,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje zdrav-
stvene šole in gimnazije v Ljubljani, izda-
no leta 1997. gnm-112084

Hukanović Nefad, Vrhpolje bb, Sanski
most, diplomo Gradbene šole Ivana Kav-
čiča. gnz-112246

Ivnik Metka, Koroška cesta 90, Tržič,
diplomo Srednje šole ekonomske in dru-
žboslovne usmeritve Kranj, št.
PED/ET-921, smer ekonomski tehnik, iz-
dana 28. 6. 1990 v Kranju. gnm-112188

Janežič Miran, Širmanski hrib 6, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-
valo 3. letnika Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdano leta 1993. gnt-112552

Javoršek Mojca, Trg Pohorskega bata-
ljona 12, Kisovec, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje zdravstvene šole Ce-
lje, izdano leta 1984. gns-112078

Kalan Tatjana, Titova 63, Jesenice,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc
Jesenice, izdano leta 1987. gnk-112336

Kalušnik Roman, Slovenska cesta 24,
Mengeš, diplomo Višje upravne šole v
Ljubljani, št. 2414, izdana 23. 4. 1979.
gnv-112454

Kerš Darko, Obrtna cesta 4, Celje, di-
plomo SKSMŠ Štore, št. 624, izdana leta
1988. gnw-112349

Kline Bernarda, Podova 55, Rače,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za blagovni promet v Ljubljani, iz-
dano leta 1982. m-202

Knap Miran, Mahneti 10, Cerknica,
spričevalo 6., 7. in 8. razreda OŠ Cerkni-
ca, izdano leta 1984, 1985 in 1986.
gnm-112134

Kodela Jasna, Ul. pariške komune 30,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Zdravstvene šo-
le Juga Polak v Mariboru, izdano leta
1982 in 1983. m-201

Kokalj Vrtarić Rebeka, Kamnica 2/g,
Dol pri Ljubljani, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika Srednje zdravstvene šole, izdano
leta 1988, 1989, 1990 in 1991, izdano
na ime Kokalj Rebeka. gne-112242

Kompara Karmen, izdano na ime
Dovžak Karmen, Bukovica 4/a, Volčja
Draga, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
družboslovne in ekonomske šole Nova
Gorica – smer ekonomski tehnik, izdano
leta 1986 in 1987. gnu-112351

Kopić Robert, Javornik 27, Ravne na
Koroškem, indeks, št. 26201201, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnh-112289

Korže Jožica, Grdina 29, Stoperce, za-
ključno spričevalo Ekonomske šole, šol-
sko leto 1995/96. gnz-112096

Koščak Jože, Gorenje Otave 13, Cer-
knica, spričevalo 6., 7. in 8. razreda OŠ
Cerknica, izdano leta 1986, 1987 in
1988. gno-112132

Kovač Gregor, Tomšičeva 42, Sloven-
ska Bistrica, zaključno spričevalo Sred-
nje šole za gostinstvo in turizem Maribor.
m-198

Kozar Jožica, Jurovska cesta 33, Le-
nart v Slov.goricah, maturitetno spričeva-

lo Srednje kmetijske šole Maribor, izdano
leta 1984. m-205

Križanec Matjaž Anton, Bratov Gerje-
vič 52, Dobova, diplomo Višje tehniške
šole Maribor, št. S/404, izdana 9. 10.
1969. gnm-111959

Krupić Jasna, Litostrojska 10, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Dol pri Ljub-
ljani, izdano leta 2000. gng-112615

Krupić Sanel, Cesta španskih borcev
67/a, Ljubljana, diplomo Izobraževalni
center Cene Štupar v Ljubljani – smer me-
sar, izdana leta 1999. gny-112547

Kutoša Karel, Veščica 9, Murska So-
bota, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne avtomehaniške šole v Murski So-
boti, izdano leta 1971. gnk-112361

Lah Marija, Sp. Jakobski Dol 29, Ja-
kobski Dol, spričevalo o končani OŠ Ja-
kobski Dol, izdano leta 1968. m-195

Lapič Goran, Pod gozdom cesta VI/3,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne šole v Domžalah – strojni
tehnik, izdano leta 1995. gnp-112356

Lempl Matjaž, Ul. Staneta Severja 9,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem v Mariboru, iz-
dano leta 1992. m-194

Lep Mateja, Vrtna ulica 9, Selnica ob
Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole Maribor, izdano leta
2002. m-196

Lesjak Metko, Grahovo ob Bači 15,
Grahovo ob Bači, spričevalo Srednje šole
Veno Pilon Ajdovščina , št. 3244, izdano
leta 1976. gng-112515

Leskošek Stanislav, Migojnice 72, Gri-
že, zaključno spričevalo Tehniške kmetij-
ske šole v Mariboru, št. 545/71-15, izda-
no 19. 6. 1971. gnt-111977

Lovrec Damjan, Moravci 139/a, Mala
Nedelja, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Ptuj, smer polje-
delec, živinorejec, izdano leta 1997.
m-213

Lovrec Karl, Podgorci 3/a, Podgorci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole v Mariboru, izdano leta
1980. m-190

Mandl Marijan, Kopališka pot 11, Me-
žica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
agroživilske in kmetijske šole Maribor, iz-
dano leta 1982 in 1983. gni-112338

Marković Margita, Mestne njive 12,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Sred-
nje zdravstvene šole v Novem mestu, iz-
dano leta 1995. gno-112532

Mataln Bojan, Cesta v Rošpoh 83,
Kamnica, maturitetno spričevalo Srednje
kmetijske šole v Mariboru, izdano leta
1970. m-193

Matijašič Elvis, Istrski odred 8, Izola –
Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gostinske in turistične šole v Izoli, iz-
dano leta 1992. gng-111940

Matjan Anton, Podstudenec 1/a, Sta-
hovica, spričevalo o končani OŠ 27. julij v
Kamniku, izdano 15. 6. 1988.
gnq-112205

Matko Tanja, Jarška cesta 55, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-



Stran 1082 / Št. 19-21 / 28. 2. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

nje ekonomske šole v Novem mestu, iz-
dano leta 1994. gny-112072

Mavrič Robert, Budanje 5/č, Vipava,
spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-
valo 4. letnika STNŠ Postojna.
gng-111965

Medved Jožica, Pleterje 21, Lovrenc
na Dravskem polju, diplomo Srednje kme-
tijske šole Veljko Vlahovič Ptuj, št. III/64,
izdana 6. 9. 1985. gnu-111976

Meh Ivan, Rečica 58, Šmartno ob Pa-
ki, spričevalo o končani OŠ Bratov Leto-
nja, Šmartno ob Paki, izdano leta 1972.
gng-112015

Merdanović Sanela, Vodenska cesta
45, Trbovlje, spričevalo 4. letnika Sred-
nje šole Zagorje, program 3 + 2, eko-
nomski tehnik, izdano leta 2001/02.
gni-112513

Mešl Maja, Strmec nad Dobrno 19/a,
Dobrna, indeks, št. 61172481, izdala Pe-
dagoška fakulteta. m-217

Mežan Jurij, Na gmajni 17, Mengeš,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
in družboslovne šole v Kranju, izdano leta
1991. gnu-112001

Mikec Denis, Na gmajno 10, Šentjer-
nej, spričevalo 3. letnika Tehniške kemij-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1982.
gnm-112334

Mlakar Marinka, Boben 32, Hrastnik,
spričevalo 3. letnika Šole za prodajalce v
Trbovljah, izdano leta 1981/82.
gnw-112174

Musič Mirzet, Cesta maršala Tita 98,
Jesenice, diplomo Srednje šole ŽIC Je-
senice, izdana leta 1980/81. gnx-112523

Nemec Lidija, Lendavska ulica 59,
Lendava – Lendva, spričevalo 3. letnika
Srednje družboslovne in ekonomske šole
v Murski Soboti, izdano leta 1991.
gni-112138

Novakovič Tomislav, Gorkega 11, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu Avto-
mehanične šole v Mariboru, izdano leta
1978. m-203

Olaj Vida, Ižanska cesta 281, Ljublja-
na, indeks, izdala Srednja šola za trgovin-
sko dejavnost v Ljubljani. gnw-112324

Ovniček Aleš, Križevska vas 12, Metli-
ka, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Novem me-
stu, izdano leta 2000. gno-112282

Pahor Nina, Agrokombinatska cesta
44, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Sred-
nje upravno administrativne šole v Ljublja-
ni, izdano leta 2002. gnl-112360

Pelc Vera, Struška ulica 11, Ribnica
na Pohorju, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1978, izdano na ime Capek
Vera. gns-112428

Penko Rok Primož, Runkova ulica 18,
Ljubljana, diplomo Srednje ekonomske
naravoslovne šole Rudolfa Maistra v Kam-
niku, št. I-NM/350, izdana 9. 6. 1989.
gnb-112620

Petrović Jovo, Doboj, Kotorsko, diplo-
mo Poklicne gradbene šole Ivana Kavči-
ča v Ljubljani, izdana leta 1981, poklic
tesar. gnp-112156

Pirc Branko, Voličje 36, Artiče, diplo-
mo Srednje šole Krško, izdana leta 1986.
gno-112182

Popović Saša, Preglov trg 7, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Mo-
ste, izdano leta 2001. gnt-112177

Potokar Marjan, Paradišče 11, Šmar-
je-SAP, spričevalo o zaključnem izpitu Šo-
le za voznike motornih vozil Ježica, izda-
no leta 1971/72. gnm-112584

Pregel Gregor, Graška cesta 66/a, Li-
tija, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje tehniške šole v
Ljubljani, izdano leta 1999. gno-112157

Radišič Andrej, Skopo 24, Dutovlje,
potrdilo za varno delo s traktorji in traktor-
skimi priključki št. 3/3187. gnz-112521

Ražman Igor, Hrvatini 220/a, Ankaran
– Ankarano, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Gimnazije Koper, izdano leta 1994/95,
1995/96 in 1996/97. gnl-112235

Recek Mateja, Kuzma 19/b, Kuzma,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Mur-
ska Sobota, izdano leta 2000 in 2001.
gnx-112348

Recko Božo, Cesta II. grupe odredov
73, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Tehniške šole Celje, gradbeni odsek, iz-
dano leta 1977 in 1978. gnn-112333

Rešetič Jožica, Groblje 3, Šentjernej,
diplomo Frizerske šole v Ljubljani, izdana
leta 1992 na ime Penca Jožica.
gnm-112234

Režek Dejan, Ob pošti 6, Škofljica,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani – tehnik
kuharstva, izdano leta 1990 in 1991.
gnr-112133

Rink Petra, Komenda 28/b, Komen-
da, maturitetno spričevalo Šolskega cen-
tra Rudolfa Maistra v Kamniku, izdano le-
ta 1998, izdano na ime Hacin Petra.
gnz-112146

Ristić Dragan, Zvezda 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem, št. 88/S, izda-
no 28. 6. 1993, smer natakar.
gnw-112599

Rodič Mirjana, Cesta 30. avgusta 5,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letni-
ka Srednje zdravstvene šole v Ljubljani,
izdano leta 1991, 1992, 1993 in 1994.
gnh-112039

Rozman Mihael, Kersnikova 1, Vele-
nje, zaključno spričevalo CSŠ Velenje, iz-
dano leta 1990. gnn-112308

Rožmarin Lidija, Stojnci 68, Markovci,
spričevalo 2., 3. in 4. letnika ter spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednješolskega
centra Ptuj, Ekonomska šola, smer uprav-
ni tehnik, izdano leta 1993/94, 1994/95
in 1995/96. gnw-112524

Rupnik Janez, Strossmayerjeva 32/b,
Maribor, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ptuj, izdano leta 1963. gnq-112355

Rusić Robert, Šišenska cesta 36,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in spri-
čevalo 4. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 1993.
gns-112003

Salikovič Mirsad, Zolajeva 13, Maribor,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
TAM, izdano leta 1978. m-226

Senčar Katja, Bratov Učakar 96, Ljub-
ljana, indeks, št. 20202685, izdala Prav-
na fakulteta v Ljubljani. gnp-112556

Simić Goran, Medvoška cesta 16,
Medvode, indeks, izdala Srednja trgov-
ska šola v Ljubljani. gne-112142

Sivka Božo, Dvorjane 44, Spodnji Du-
plek, maturitetno spričevalo Srednje grad-
bene šole Maribor, smer nizke gradnje,
izdana leta 1976. m-208

Srčnik Uroš, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje gradbene in ekonomske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1996 in 1997.
gnm-112534

Stermenszky Maja, Medvedova ulica
3, Ljubljana, spričevalo o zaključnem iz-
pitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Boris Kidrič v Ljubljani,
izdano leta 1980, 1981. gns-112128

Stojaković Boris, Ulica talcev 1, Žalec,
spričevalo 1. letnika Poslovne komercial-
ne srednje šole v Celju, izdano leta 2000.
gnh-112314

Stojanovič Dragan, Šmarska cesta 15,
Škofljica, diplomo Železniške srednje šo-
le v Ljubljana, št. 940, izdana leta 1990.
gnf-112141

Stojanović Dragan, Šmarska cesta 15,
Škofljica, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje železniške šole v Ljubljani, izdano leta
1989 in 1990. gnd-112218

Šijanac Robert, Draženci 21/a, Hajdi-
na, spričevalo 3. letnika Srednje šolske-
ga centra Dušana Kvedra na Ptuju.
gnc-112398

Šijanac Robert, Draženci 21/a, Hajdi-
na, spričevalo 4. letnika Srednje šolske-
ga centra Dušana Kvedra na Ptuju.
gnw-112399

Šijanac Robert, Draženci 21/a, Hajdi-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šolskega centra Dušana Kvedra na
Ptuju. gnv-112400

Širec Barbara, Spodnje Gruškovje 3,
Podlehnik, letno spričevalo 4. letnika Že-
lezniške srednje šole Maribor, izdano leta
1993/94. gnz-112171

Škrajnar Lucija, Ambrus 54, Zagradec,
spričevalo Srednje šole tiska in papirja v
Ljubljani, izdano leta 1998. gni-112363

Tevanović Aleksandra, Podlubnik 152,
Škofja Loka, spričevalo 2. letnika Srednje
tekstilne in obutvene šole v Kranju, izda-
no leta 1995, izdano na ime Milić Alek-
sandra. gnx-112098

Tomažič Natalija, Pod gabri 31, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Celju, program poslovno finančna
in trgovinska dejavnost, smer ekonomski
tehnik, izdano leta 1991/92. gnt-112327

Trebušak Jože, Vrh 4, Izlake, spriče-
valo o zaključnem izpitu Centra strokov-
nih šol v Zagorju – orodjar. gns-112503

Tretjak Nataša, Mala Mislinja 13, Misli-
nja, indeks, št. 22054750, izdala Fakul-
teta za šport. gnl-112610
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Trtnik Andraž, Preglov trg 1, Ljubljana,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene in ekonomske šole v Ljubljani.
gnl-112335

Urleb Melita, Prožinska vas 35/a, Što-
re, indeks Srednje PTT šole v Ljubljani.
gne-111967

Vajda Matjaž, Goričak 14/b, Zavrč, za-
ključno spričevalo SERŠ Maribor, izdano
leta 1996. m-192

Vesel Anka, Breg ob Savi 97, Mavči-
če, spričevalo o zaključnem izpitu Zdrav-
stvene šole Jesenice, št. Z-284, izdano
24. 6. 1992. gnu-112526

Višič Pintarič Bojana, Ubalda Vrabca
8, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Pe-
dagoške gimnazije v Mariboru, izdano le-
ta 1982 in 1983. gnk-112086

Vižintin Maurizio, Mirni kot 2, Portorož
– Portorose, spričevalo 1. letnika SKPŠ
Koper, izdano leta 1999. gnj-112337

Vrečko Jože, Lažiše 54, Planina pri
Sevnici, spričevalo o zaključnem izpitu št.
2224, izdala PKMŠ, izdano leta 1981.
gnq-112430

Vršič Marko, Slavšina 21, Vitomarci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ži-
vilske šole v Mariboru, izdano leta 1998.
m-199

Vrtačnik Barbara, Brodarska ulica 16,
Litija, spričevalo 3. letnika Šole za medi-
cinske sestre, izdano leta 1982, izdano
na ime Vodenik Barbara. gns-112603

Vučak Jana, Staneta Rozmana 14,
Murska Sobota, indeks, št. 11150120041,
izdala Višja strokovna šola v Murski Sobo-
ti. gnj-112262

Zemljič Aleksandra, Kamenškova 65,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje ekonomske šole Maribor, izdano leta
1986 in 1987. m-191

Zorko Nataša, Reševa 12, Ptuj, spriče-
valo 3. in 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 1989/90 in 1990/91. gne-112167

Zumberi Ali, Partizanska 15, Celje, let-
no spričevalo Srednje šole za gostinstvo
in turizem Celje, izdano junija 1993 leta,
št. 743. gnv-112579

Zumberi Ali, Partizanska 15, Celje, let-
no spričevalo Srednje šole za gostinstvo
in turizem Celje, izdano junija 1991 leta,
št. 743. gnq-112580

Zupanc Marjan, Tevče 15, Laško, za-
ključno spričevalo Srednje strokovne in
poklicne šole v Celju, št. 4588, izdano
28. 8. 1973. gnu-112501

Zupanc Marjan, Tevče 15, Laško, po-
trdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev li-
cence v cestnem prometu, dne 11. 11.
1996 od RS Ministrstvo za promet in zve-
ze Ljubljana. gnt-112502

Ostali preklici

ATRANS d.o.o., Rovt pod Menino 11,
Šmartno ob Dreti, licenco, št. 0002037/25
z dne 20. 1. 1998. gnm-112509

Batjan Irena, Zofke Kvedrove 10, Mur-
ska Sobota, delovno knjižico, ser. št.
15112, reg. št. 17482, izdana 2. 8. 1972
v Murski Soboti. gnj-111962

Bogataj Mitja, Žirovski vrh 30, Žiri, de-
lovno knjižico. gnb-112245

Borovič Barbara, Ljubljanska cesta
72/a, Domžale, dijaško izkaznico, izdala
Srednja ekonomska šola v Ljubljani.
gnf-112241

Brajdič Zdenko, Brezje 1, Novo me-
sto, delovno knjižico, ser. št. 0193817,
reg. št. 35828, izdala UE Novo mesto.
gnz-112371

Brešan Boris s.p., Ulica bratov Hvalič
13, Nova Gorica, italijansko bilaterarno
dovolilnico za mednarodni prevoz stvari
označba 380/02, št. 2003/003479, iz-
dala Obrtna zbornica Slovenije.
gne-112067

Cebin Marjan, Gornje Lepovče 29, Ri-
bnica, jugoslovansko dovolilnico št.
C.067643, izdana 25. 4. 2002.
gnc-112173

Čeh Stanislav, Cilenškova ulica 21,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-111939

Delo Ana, Ulica Molniške čete 3, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 18011121,
izdala Filozofska fakulteta. gnt-112452

Dernovšek Katja, Opekarniška 12/f,
Celje, delovno knjižico. gnk-112561

Dežnik Marija, Primož 53, Ljubno ob
Savinji, delovno knjižico, reg. št. 7679,
ser. št. 191681, izdala SO Mozirje dne
18. 9. 1978. gnu-112576

Drvošanova por. Bričič Natalija, Štre-
kljeva 70, Maribor, delovno knjižico, reg.
št. 1887, izdana leta 1993 v Mariboru.
m-218

Grunčić Krajnc Mirjana, Podutiška ce-
sta 43, Ljubljana, delovno knjižico, izda-
na na ime pokojnega Krajnc Miroslava.
gny-112122

Gulje Anja, Bevkova 13, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 20200076, iz-
dala Pravna fakulteta. gnt-112252

Hauc Marko, Krekova 2, Maribor, de-
lovno knjižico, reg. št. 14442, izdala UE
Maribor. m-206

Hostar Robert, Slavka Gruma 52, No-
vo mesto, delovno knjižico, ser. št.
0337275, reg. št. 40142, izdana 11. 10.
1995 pri UE Novo mesto. gnk-111961

Hudorovič Marina, Smrekce 12, Gro-
suplje, delovno knjižico. gnp-112181

Jan Ljudmila, Majšperk 34, Majšperk,
delovno knjižico. gnc-112494

Kastelic Karmela, Ulica OF 11, Koper
– Capodistria, evidenčni list za čoln, št.
02/03-3280 74-86, izdan 7. 8. 1974 za
čoln z oznako KP-690. gnh-112164

Knez Barbara, Krmelj 28/c, Krmelj, štu-
dentsko izkaznico, št. 20960123, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnw-112049

Kodelja Pavlin, Cesta 18. aprila 6, Vi-
pava, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo in
šport, leta 1998. gnz-112350

Kos Tin, Ul. bratov Učakar 122, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 21019100,
izdala FDV v Ljubljani. gnu-112051

Kosmač Jože, Ulica bratov Učakar 134,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-112622

Košič Milena, Lendavska 43, Murska
Sobota, potrdilo o opravljenem izpitu o
strokovni usposobljenosti za trgovinskega
poslovodjo, št. 2582-2995/94 z dne 10.
3. 1995, izdano pri GZS – Združenje trgo-
vine. gnm-112359

Kozole Mateja, Martinova ulica 43,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20930300, izdala Pravna fakulteta v Ljub-
ljani. gni-112263

Kužnik Alenka, Vrhovo 6/a, Mirna Peč,
študentsko izkaznico, št. 31210045, izda-
la Fakulteta ta farmacijo. gnm-112384

Kverh Valter, Kovača vas 128, Sloven-
ska Bistrica, delovno knjižico. m-197

Lorber Danica, Zg. Sveča 15/a, Sto-
perce, delovno knjižico. gnb-112495

Lukanc Luka, Kreljeva ulica 12, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnp-112531

Matić Nada, Beblerjev trg 12, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnq-112155

Mehmeti Ajša, Meljska cesta 85, Mari-
bor, delovno knjižico. m-204

Mrvar Jože, Dolenje Zabukovje 6, Tre-
belno, študentsko izkaznico, št.
23980257, izdala Fakulteta za strojništvo.
gni-112163

Ovnik Danica, Nasipi 35, Trbovlje, potr-
dilo o opravljenem izpitu – program admi-
nistrator, izdal Center za vzgojo pisarniških
kadrov Ljubljana, leta 1981. gne-112342

Pavlin Petra, Glogovica 21/a, Šentvid
pri Stični, študentsko izkaznico, št.
19834004, izdala Ekonomska fakulteta –
Visoka poslovna šola. gnw-112549

Perme Rok Luciano, Prijateljeva 9,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41960142, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gng-112140

Petrič Vladimir s.p., Špedicija in tran-
sport Petrič, Stare sledi 1, Prevalje, licen-
co št. 9228 za vozilo z reg. oznako SG
40-45A. gni-112538

Pirš Primož, Na Gorci 11, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 25006521, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gnq-112380

Pirtovšek Aleš, Cesta na Ostrožno
150/b, Celje, delovno knjižico.
gnh-112439

Prevozništvo Donat Rogaška Slatina
d.o.o., Zgornje Negonje 35/a, Rogaška
Slatina, izvod certifikata za prevoz nevar-
nega blaga št. 001997 za voznika Marjana
Šelekarja, Imeno 63, Podčetrtek, izdane-
ga dne 24. 5. 2002. gnc-112094

Pusovnik Jožef, Aškerčeva 5/a, Šoš-
tanj, izkaznico vojnega veterana, št.
28969. gnf-112316

Pusovnik Jožef, Aškerčeva 5/a, Šoš-
tanj, izkaznico za popust pri vožnji, št.
4828. gne-112317

Pusovnik Jožef, Aškerčeva 5/a, Šoš-
tanj, izkaznico za brezplačno vožnjo.
gnd-112318

Rogina Franc, Starše 48, Starše, štu-
dentsko izkaznico, št. 08002332, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologi-
jo v Ljubljani. gne-112292
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Rotar Gorazd, Bežigrajska cesta 2, Ce-
lje, licenco, št O 1005442 – Opel Corsa.
gnn-112533

Sečko Helena, Veselova cesta 3/6, Gro-
suplje, dijaško izkaznico, izdala Srednje šo-
la za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljani. gnt-112402

Senčar Katja, Bratov Učakar 96, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 20202685,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gno-112557

Stojakovič Nenad, Dolenčeva ulica 2,
Kranj, delovno knjižico. gny-112172

Šaip Fanda, Vodopivčeva 16, Kranj, de-
lovno knjižico. gns-112528

Šmid Milan, Blatni vrh 22, Jurklošter,
delovno knjižico, ser. št. 6817, reg. št.
153456. gnw-111974

Špes Jurček, Jurišna vas 18, Zgornja
Ložnica, delovno knjižico, serija A 0100721,
reg. št. 2137. m-220

Torok Aleksander, Hraše 17, Lesce, pre-
klic delovne knjižice, objavljen v Ur. l. RS,
št. 35/2000. gnk-112586

Torok Aleksander, Hraše 17, Lesce, de-
lovne knjižice – duplikat, reg. št. 19465,
ser. št. 460896. gnj-112587

Tozan Svetlana, Kozlovičeva 9, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gno-111982

Trček Jože, Vrzdenec 26, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnb-112395

TREF TRADE d.o.o., Banja loka 1, Vas,
certifikat licence št. 0000737-21.
gnv-112575

Udovčić Renato, Mestni trg 11, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnl-112210

Varga Janez, Gorica 9, Puconci, delov-
no knjižico, reg. št. 45215, ser. št. 240857,
izdana 8. 7. 1983 v Murski Soboti.
gnr-111979

Vidic Marko, Dobravica 22, Šentjernej,
študentsko izkaznico, št. 64010228, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gni-112213

Vrgovčević Adnan, Kajuhova 40, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnn-112583

Zelič Dejan, Tomšičeva 37, Piran – Pira-
no, delovno knjižico izdano v Piranu.
gnl-111985

Žibert Aljoša, Gradišče v Tuhinju 10,
Laze v Tuhinju, delovno knjižico.
gne-112217

Živko Anja, Cesta VII/4, Velenje, štu-
dentsko izkaznico, št. 18000473, izdala
Filozofska fakulteta. gnc-112623
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