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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. 2003 Ob-89476
1. Naročnik: Center Vlade RS za infor-

matiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: operacijski siste-
mi, sistemska programska oprema in

upravljalsko nadzorna programska
oprema k centralni strežniški in-
frastrukturi, diskovnim podsistemom
ter diskovnim omrežjem SAN.

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

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

tere  se  lahko  zahteva  dodatne  infor-
macije:  Center  Vlade  RS  za  informati-
ko,  Dušan  Šalehar  Kegl,  PDC,  du-
san.salehar@gov.si.

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

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

Center Vlade RS
za informatiko

Št. 220-3/2003 Ob-89483
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Uprava Republike Slove-
nije za civilno letalstvo.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, tel. 01/473-46-00, telefaks
01/431-60-35.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: modifikacija sig-
nalnega procesorja radarja Watchman
in zamenjava integratorja radarskih po-
datkov.

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

ročila, če je določen: marec 2003.

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-89804

Javni razpis za oddajo naročila: sukce-
sivna dobava čistil, potrošnega materiala in
pripomočkov za čiščenje ter toaletno sani-
tarnega materiala po sklopih, ki je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 94 z dne 8. 11.
2002, Ob-80675, se razveljavi v celoti.

Kranjski vrtci

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ra-
do Križ, tel. 01/473-47-15.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 2. 2003.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet,

Uprava Republike Slovenije
za civilno letalstvo

Ob-89603
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-96-70, te-
lefaks 01/588-96-09.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradbena dela -
vzdrževanje vročevoda DN 700 in DN
1000 po Kajuhovi.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Od-
delek za investicije in nadzor, Dušan Hrib,
univ. dipl. inž. grad.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 2. 2003.

Javno podjetje,
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Popravek
Št. 1/2003 Ob-89515

V javnem razpisu za oddajo javnega naro-
čila potrošni pisarniški material, obrazci in
potrošni material za tiskalnike in magnetne
enote, objavljenim v Uradnem listu RS, št.
13 z dne 7. 2. 2003, Ob-87066, se točki
8.a in 9. popravita in se pravilno glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 21. 3. 2003
do 10. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 3. 2003 ob 10. uri, ZPIZ Slove-
nije, Kolodvorska ul. 15, mala sejna soba v
VIII. nadstropju.

Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 404-01-39/2003 Ob-89571
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku za dobavo in vgrad-
njo tehnološke in pohištvene opreme labora-

torija za Morsko biološko središče Piran, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 15 z dne
14. 2. 2003, Ob-88049, št. 21 z dne 28. 2.
2003, Ob-89127, Št. 404-01-39/2003, se
spremenijo točke 8 (a), 9. in 14., in sicer:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 7. 4. 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: 9. 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, odločitev o sprejemu ponudbe –
predvidoma do 16. 4. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
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Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 17123-06-403-59/02 Ob-89707
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku za dobavo staci-
onarnega radarja za umirjanje hitrosti na
avtocesti, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 11 z dne 31. 1. 2003, Ob-86858, po-
daljšujemo rok za predložitev ponudb in
spremembe datuma javnega odpiranja po-
nudb, kot sledi:

Ponudba se bo štela za pravočasno, če
jo bo ponudnik predložil naročniku do dne
13. 3. 2003, najkasneje do 10. ure. Jav-
no odpiranje ponudb bo dne 13. 3. 2003,
ob 11. uri.

Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 117/2003-1 Ob-89507
1. Naročnik: Zavod za varstvo in uspo-

sabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,

2252 Dornava, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, info@zavod-dornava-si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.

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

– kruh in pekovsko pecivo,
– meso in mesni izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– ostali prehrambeni artikli.
Ponudniki se lahko potegujejo za doba-

vo posameznih skupin.
4. Kraj dobave: Dornava 128.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2003 do 30. 4. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
varstvo in usposabljanje dr. Marijana Bor-
štnarja Dornava – referent za javna naro-
čila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 31. 3. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti ali zahtevati na pod-
lagi predloženega potrdila (lahko po faksu)
o vplačilu zneska v višini 5.000 SIT na
podračun št. 01100-603300204, davčna
štev.: 30910854, s sklicem:
00-12000016, namen nakazila: razpisna
dokumentacija. Prevzem razpisne doku-
mentacije je lahko osebno ali po pošti. Pri
tem je potrebno predložiti: dokazilo o vpla-
čilu (vsebovati mora polni naslov in davčno
številko plačnika) ter potrdilo o registraciji,
če ste zavezanec za DDV.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava, ad-
ministracija.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 3. 2003 ob 11. uri v Zavodu,
konferenčna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponujene vredno-
sti, z veljavnostjo do 31. 5. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 30 dni od prejema računa.

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

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

– izjavo o zagotovitvi zahtevanih letnih
količin,

– izjava o organizirani službi za kontrolo
kakovosti oziroma mu kvaliteto kontrolira po-
oblaščeni zavod,

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

– izjava o ustreznosti prehrambenih arti-
klov minimalnim pogojem, ki jih predpisuje
zakonodaja, ki je veljavna v RS,

– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale dokumente predpisane v

razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 31. 5. 2003, ponudniki bodo obve-
ščeni s pisnim sklepom do 4. 4. 2003 o
odločitvi.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena, za skupino C: meso in mesni
izdelki:

1. cena 50%,
2. skupni obseg mesa in mesnih izdel-

kov 20%,
3. kakovost 20% – dokazila o pridoblje-

nih priznanjih kakovosti v letu 2001, 2002
(število nagrad, priznanj),

4. pridobljeni certifikat ISO 9001 – 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 26. 2. 2003.
Zavod za varstvo in usposabljanje

dr. Marijana Borštnarja
Dornava

Št. 8/2003 Ob-89517
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Lokovica, Lokovica 144b, 3325 Šoš-
tanj.

2. Naslov naročnika: Prostovoljno ga-
silsko društvo Lokovica, Lokovica 144b,
3325 Šoštanj, tel. 03/58-83-000.

3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo s cisterno GVC 16/25 (1 + 2 + 4)
s pogonom na vsa štiri kolesa.

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

4. Kraj dobave: Prostovoljno gasilsko
društvo Lokovica, Lokovica 144b, 3325
Šoštanj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: pogoji v raz-
pisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: predsednik razpisne
komisije Boris Lambizer, tel. 041/776-266 in
člana Štefan Plaskan, tel. 03/58-81-782, An-
drej Jurič, tel. 041/776-260, Prostovoljno ga-
silsko društvo Lokovica, Lokovica 144b, 3325
Šoštanj.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od ponedeljka do
četrtka med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
02426-0017689066 NLB, d.d, Divizija Ve-
lenje, Rudarska c. 3, 3320 Velenje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 4. 2003 do
13.

 
ure.

(b) Naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Prostovoljno gasilsko druš-
tvo Lokovica, Lokovica 144 b, 3325 Šo-
štanj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 4. 2003 ob 13.30 v sejni sobi
PGD Lokovica, Lokovica 144b, 3325 Šo-
štanj.

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: predsednik razpisne komisije.

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

18. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 25. 2. 2003.

Prostovoljno gasilsko društvo
Lokovica

Št. 18/03 Ob-89564
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

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

ni mikroskop.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 5.
2003 do 31. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila
(Zgradba oskrbe in vzdrževanja), Ljubljan-
ska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne doku-
mentacije: osebno ali po pošti po predhod-
ni predložitvi potrdila o plačilu razpisne do-
kumentacije, faks 02/33-11-533. Dodatne
informacije: Peter Weissensteiner, dipl. inž.
str., tel. 031/304-734 ali 02/231-25-04.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT negotovinsko,
na TRR št. 01100-6030278185, s pripisom
za razpisno dokumentacijo: Operativni mi-
kroskop.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 11. 4. 2003,
do 13. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 14. 4. 2003, ob 11. uri, v mali
konferenčni predavalnici v 16. etaži Kirur-
ške stolpnice.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: 1. da ima veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti oziro-
ma potrdilo pristojnega davčnega urada,
da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni
postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev ponudb; 3. iz-
javo ponudnika, dano pod kazensko in ma-
terialno odgovornostjo, da mu v zadnjih
petih letih pred objavo tega naročila ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem, ali izdana pravnomočna so-
dna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; 4. da ima
poravnane davke, prispevke in druge ob-
vezne dajatve ali poslovne obveznosti, v
skladu s predpisi, zapadle do dneva dviga
potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad
ali carinska uprava, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pre-
dložitev ponudb; 5. da ima veljavno dovo-
ljenje upravne enote oziroma drugega pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,

ki je predmet tega javnega razpisa; ponu-
dniki morajo predložiti potrdilo Urada RS
za zdravila pri Ministrstvu za zdravje o vpi-
su v register dobaviteljev medicinskih pri-
pomočkov – promet z medicinskimi pripo-
močki na debelo; 6. da je predložil BON-2
ali potrdilo poslovne banke, ki vodi ponu-
dnikov transkacijski račun, da le-ta v pre-
teklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb; 6.1. da ima· število dni neporav-
nanih obveznosti v preteklih 6 mesecih,
vključno do dneva sestavitve obrazca iz
točke B obrazca BON-2, enako 0 ali potr-
dilo poslovne banke, ki vodi njegov tran-
sakcijski račun, da-le ta v preteklih 6 me-
secih ni bil blokiran; 7. da zagotavlja 100%
razpisanih vrst in količin opreme in stori-
tev, opredeljenih v tehnični specifikaciji za-
htev naročnika; 8. da nudi 60 dnevni pla-
čilni rok po obojestranskem podpisu pri-
mopredajnega zapisnika; 9. da bo dostava
opreme fco Splošna bolnišnica Mari-
bor-razloženo in montirano v prostore na-
ročnikovega Oddelka za očesne bolezni;
10. da zagotavlja dobavo opreme v roku
60 dni od datuma podpisa pogodbe; 11.
da zagotavlja s strani proizvajalca poobla-
ščen in usposobljen servis za dobavljeno
opremo; 12. da zagotavlja odzivni čas ser-
visa največ 8 ur po prejemu obvestila ter
maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih de-
lov in odpravo napak; 13. da zagotavlja
dobavo rezervnih delov še najmanj 10 let
po izteku garancijske dobe; 14. da zago-
tavlja šolanje naročnikovega strokovnega
osebja na Oddelku za očesne bolezni za
pravilno uporabo opreme; 15. da nudi naj-
manj 12 mesečno garancijo za dobavljeno
opremo; 16. potrdilo Urada RS za zdravila
pri Ministrstvu za zdravje o vpisu operativ-
nega mikroskopa v register medicinskih
pripomočkov; 17. da ima CE certifikat s
katerim izkazuje varnost, kakovost in upo-
rabnost ponujene opreme v skladu s smer-
nicami 93/42/EEC.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2003, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe dne 25. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
10,000.000 SIT (z DDV).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 17/03 Ob-89563
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

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

razvijanje rentgenskih slik pri dnevni sve-
tlobi.

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 5.
2003 do 31. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila
(Zgradba oskrbe in vzdrževanja), Ljubljan-
ska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne doku-
mentacije: osebno ali po pošti po predhod-
ni predložitvi potrdila o plačilu razpisne do-
kumentacije, faks 02/33-11-533. Dodatne
informacije: Peter Weissensteiner, dipl. inž.
str., tel. 031/304-734 ali 02/231-25-04.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT negotovinsko,
na TRR št. 01100-6030278185, s pripisom
za razpisno dokumentacijo: Sistem za razvi-
janje rentgenskih slik pri dnevni svetlobi.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 11. 4. 2003,
do 13. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 14. 4. 2003, ob 12. uri, v mali
konferenčni predavalnici v 16. etaži Kirur-
ške stolpnice.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: 1. da ima veljavno re-
gistracijo za opravljanje dejavnosti oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti; 2. da
proti ponudniku ni uveden postopek prisil-
ne poravnave, likvidacije ali stečajni posto-
pek ali da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo
ne sme biti starejše od 60 dni na dan dolo-
čen za predložitev ponudb; 3. izjavo ponu-
dnika, dano pod kazensko in materialno od-
govornostjo, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo tega naročila ni bila izdana pravno-
močna sodna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet tega javne-
ga naročila; 4. da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti, v skladu s predpisi, za-
padle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata
pristojni davčni urad ali carinska uprava, po-
trdilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan



Stran 1140 / Št. 23-24 / 7. 3. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

določen za predložitev ponudb; 5. da ima
veljavno dovoljenje upravne enote oziroma
drugega pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega javnega raz-
pisa; ponudniki morajo predložiti potrdilo
Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdra-
vje o vpisu v register dobaviteljev medicin-
skih pripomočkov – promet z medicinskimi
pripomočki na debelo; 6. da je predložil
BON-2 ali potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transkacijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb; 6.1. da ima·število dni neporavna-
nih obveznosti v preteklih 6 mesecih, vključ-
no do dneva sestavitve obrazca iz točke B
obrazca BON-2, enako 0 ali potrdilo po-
slovne banke, ki vodi njegov transakcijski
račun, da-le ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran; 7. da zagotavlja 100% razpisanih
vrst in količin opreme in storitev, opredelje-
nih v tehnični specifikaciji zahtev naročni-
ka; 8. da nudi 60 dnevni plačilni rok po
obojestranskem podpisu primopredajnega
zapisnika; 9. da bo dostava opreme fco
Splošna bolnišnica Maribor-razloženo in
montirano v prostore naročnikovega Oddel-
ka za radiologijo; 10. da zagotavlja dobavo
opreme v roku 60 dni od datuma podpisa
pogodbe; 11. da zagotavlja s strani proizva-
jalca pooblaščen in usposobljen servis za
dobavljeno opremo; 12. da zagotavlja od-
zivni čas servisa največ 8 ur po prejemu
obvestila ter maksimalno 48 ur za dobavo
rezervnih delov in odpravo napak; 13. da
zagotavlja dobavo rezervnih delov še naj-
manj 10 let po izteku garancijske dobe; 14.
da zagotavlja šolanje naročnikovega stro-
kovnega osebja na Oddelku za radiologijo
za pravilno uporabo opreme; 15. da nudi
najmanj 12 mesečno garancijo za dobavlje-
no opremo; 16. potrdilo Urada RS za zdra-
vila pri Ministrstvu za zdravje o vpisu siste-
ma za razvijanje rentgenskih slik pri dnevni
svetlobi v register medicinskih pripomoč-
kov; 17. da ima CE certifikat s katerim izka-
zuje varnost, kakovost in uporabnost ponu-
jene opreme v skladu s smernicami
93/42/EEC.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2003, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe dne 25. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-89565
1. Naročnik: Vlada RS, Center Vlade za

informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, telefaks 01/47-88-649, tel.
01/47-88-600.

3. (a) Vrsta in količina blaga: optični
čitalci, 32 kosov.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 15. 5. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center Vlade
RS za informatiko, Sektor za materialno in
finančno poslovanje, Petra Rozman, tel.
01/47-88-604.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila 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: Center Vlade RS za informati-
ko, Langusova 4, 100 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 3. 2003 ob 10.15, Center Vlade
RS za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljub-
ljana.

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

4.10.1.1 Bančna garancija za resnost po-
nudbe

Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
200.000 SIT, ki jo bo naročnik vnovčil v
naslednjih primerih:

– če ponudnik umakne ponudbo po od-
piranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;

– če izbrani ponudnik v zahtevanem ča-
su ne podpiše pogodbe;

– če izbrani ponudnik v zahtevanem ča-
su ne predloži zahtevanega zavarovanja za
dobro izvedbo posla;

– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe,
ki je vsebovan v sklepu o izbiri ponudnika.

Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati še deset dni po prenehanju ve-
ljavnosti ponudbe.

5.10.1.2 Bančna garancija za dobro iz-
vedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe
izročiti bančno garancijo v višini 500.000
SIT, ki jo bo naročnik vnovčil v naslednjih
primerih:

– če se bo izkazalo, da storitev ni oprav-
ljena v skladu s pogodbo ali zahtevami raz-
pisne dokumentacije ali specifikacijami;

– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani ponudnika;

– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
napak opreme;

– če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi
ponudnikove zamude z dobavo za več kot
10 dni.

Bančna garancija za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti mora veljati še pet-
najst dni po prenehanju veljavnosti po-
godbe.

4.10.1.3 Bančna garancija za dobro iz-
vedbo garancijskih obveznosti

Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
ob dobavi blaga izročiti tudi bančno garan-
cijo za dobro izvedbo garancijskih obvez-

nosti v višini 500.000 SIT, ki jo bo naročnik
vnovčil v naslednjih primerih:

– Če izbrani ponudnik ne bo izvajal ga-
rancijskih obveznosti v skladu s pogodbeni-
mi določili.

Bančna garancija za dobro izvedbo ga-
rancijskih obveznosti mora veljati še naj-
manj petnajst dni po prenehanju garancij-
ske dobe.

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:

5.14.1.1 Na poslovnem področju
1. poslovanje v skladu z veljavnimi pred-

pisi in navodili ponudnikov;
2. registracija za opravljanje dejavnosti,

ki je predmet javnega razpisa;
3. v zadnjih petih letih pred objavo naro-

čila zoper ponudnika ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem niti ni bi-
la izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila;

4. izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev ter izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost oziroma
rizičnost poslovanja s ponudnikom) od 1. 1.
1999 dalje.

5.14.1.2 Na finančnem področju
1. proti ponudniku ni uveden postopek

prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podla-
gi sodne ali druge prisilne odločbe;

2. poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države Republike Slove-
nije;

3. ni izkazane blokade žiro računa (v
zadnjih dveh letih pred objavo razpisa);

4. letna realizacija nad 500 mio SIT;
5. stopnja pokritosti kratkoročnih ob-

veznosti najmanj 0,8; količnik bo izraču-
nan na podlagi podatkov iz bilance stanja
za leto 2001.

5.14.1.3 Ostale omejitve
1. vodstveni delavci ponudnika in more-

bitni lastniki ne smejo biti povezane osebe
– sorodstvene vezi med vodstvenimi delav-
ci ponudnika ali zaposlenimi ponudnika, ki
bodo izvajali naloge za naročnika in vod-
stvenimi ali zaposlenimi delavci Centra Vla-
de RS za informatiko na področju razpisa,
in sicer v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do
katerega koli kolena ali če so z njimi v za-
konski ali izvenzakonski zvezi, ne glede na
to ali je zakonska zveza prenehala ali ne;

2. ponudba ne sme vsebovati lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepo-
polnih podatkov v bistvenih elementih.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
5.14.2 Merila za izbiro najugodnejše po-

nudbe
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Ponudbe se bodo ocenjevale glede na
ponudbeno ceno, in preverjale lastnost
opreme, dobavne in vzdrževalne pogoje.
Kot najugodnejša bo za vsako vrsto razpisa-
ne opreme štela ponudba, kjer bo skupna
cena opreme najnižja.

5.14.3. Dobavni rok
Pogoj: 20 dni po podpisu pogodbe
5.14.4 Garancijski rok
Pogoj: 36 mesecev, razen za opremo:
5.14.5 Odzivni čas od prijave napake
Pogoj: 2 delovni uri ali manj
5.14.6 Rok za odpravo napake od prija-

ve napake
(Popravilo oziroma nadomestna oprema)
Pogoj: 10 delovnih ur ali manj
5.14.7
5.14.8 Zamenjava z novo opremo
Pogoj: 10 dni ali manj ali 2x ista napaka
5.14.9 Drugi pogoji
Pogoj: Skladnost opreme s specifikaci-

jami
Izbira najugodnejših ponudb:
Ugodnejša je ponudba, ki bo zadostila

vsem pogojem in bo imela najnižjo ceno.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: vprašanja in odgovori na spletni stra-
ni naročnika http://www2.gov.si:800/jav-
nar/jnvodg.nsf.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 2. 2003.

Center Vlade RS za informatiko

Št. 23/03 Ob-89570
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: RS, Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme pralnice.

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

4. Kraj dobave: Dom starejših občanov
Maribor-Tezno, Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek del
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje naj-
pozneje v dveh mesecih.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Sloven-
ska 54/I, Ljubljana, Milena Gjerek-Domaj-
nko, 01/232-07-67, razpisna dokumenta-
cija se prevzema v tajništvu Sektorja za in-
vesticije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 10. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 4. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RS, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 14. 4. 2003 ob

13. uri, Ministrstvo za delo, družino in soci-
alne zadeve, Slovenska 54/i, Ljubljana.

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

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

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

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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: osnov-
no merilo je cena.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: Milena Gjerek-Domajnko,
01/232-07-67, faks 01/232-19-48.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ob-89575
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrb-
njaka 6, tel. 02/512-31-00, faks
02/521-10-07.

3. (a) Vrsta in količina blaga: aparat za
mikro kirurške operacije sive mrene –
modularnega tipa, podrobnejši opis v raz-
pisni dokumentaciji.

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Mur-
ska Sobota – Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan,
Murska Sobota.

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

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

7. (a) Naslov družbe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Murska Sobota, tajništvo v Rakičanu,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, p.p. 1301, 9001 Murska
Sobota.

Dodatne informacije se zahtevajo izključ-
no v pisni obliki – kontaktna oseba Slavica
Heric.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma te ob-
jave pa do 7. 4. 2003, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko na
ZR pri UPJ št. 0110-6030278282, s pripi-
som za razpisno dokumentacijo “aparat za
operacije sive mrene“.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 4. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Murska So-
bota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota (tajništvo bolnišnice).

9. Datum,čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 2003 ob 12.30, v sobi direktorja bol-
nišnice na naslovu naročnika.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): vsak
ponudnik pripravi svojo ponudbo, poveza-
ve niso možne.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do datuma sklenitve kupoprodajne pogod-
be, predvideni čas odločitve o sprejemu po-
nudbe je 18. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, tekoči stroški osnovnega pribora za
100 operacij sive mrene 20%, način plačila
10%, garancijska doba 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 2. 2003.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 63/2-6/2003 Ob-89581
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: laborato-
rijski material in reagenti.

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

1. sklop: reagenti za biokemične anali-
ze, kalibratorji, serumi za kontrolo kvalitete,
potrošni material za aparat Mira Cobas Pus
(Roche), stekleni pribor, barvila in drugo,

2. skop: reagenti za biokemične anali-
ze, potrošni material za Cobas Mira Plus in
plastnični pribor,

3. sklop: reagenti in kontrolna kri za he-
matološki analizator Beckman – Coulter
HMX,

4. sklop: reagenti, kontrolna in kali-
bracijska plazma ter material za Sysmex
CA 540,

5. sklop: analiza urina, reagenti za bio-
kemične analize, kalibrator, serumi za kon-
trolo kvalitete in potrošni material za Cobas
Mira Plus,

6. sklop: material za vakumski odvzem
krvi.
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Ponudnik lahko odda ponudbo za en
sklop, več sklopov ali za celoten predmet
naročila.

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: dve leti.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran, Alenka Vodopivec, 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: 2. 4. 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: 2. 4. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
nad lekarno Ortopedske bolnišnice Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% ponud-
bene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% pogodbene vrednosti.

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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 5. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 16. 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: 28. 2. 2003.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 34 Ob-89583
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310

Izola, tel. 05/66-06-430, faks
05/66-06-305.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
bolnišničnega perila.

(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 (poljubno število sklo-
pov) ali vse sklope skupaj. V okviru posa-
meznega sklopa mora ponudnik ponuditi
vse blago. Naročilo bo oddano po nasled-
njih sklopih:

– bolniško perilo,
– operacijsko perilo,
– delovne in bolniške obleke.
4. Kraj dobave: Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dokumentaci-
ja se lahko zahteva v tajništvu, pri Biserki
Benedetti, v 3. nadstropju na naslovu na-
ročnika, dodatne informacije o razpisu do-
bijo zainteresirani samo pisno pri Rudiju
Benku, univ. dipl. ek., najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
do dneva oddaje ponudb med 8. in 16. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV vključen),
plačilo na TRR 01100-6030277118.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, uprava – tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 4. 2003 ob 11. uri v sejni sobi v
I. nadstropju.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
75%, kvaliteta 25%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost 14,100.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 56/2-4/2003 Ob-89597
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: sredstva
za higieno in dezinfekcijo.

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

1. sklop: sredstva za higieno in
dezinfekcijo,

2. sklop: ščetke,
3. sklop: milniki in dozatorji.
Ponudnik lahko odda ponudbo za en

sklop, več sklopov ali za celoten predmet
naročila.

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: dve leti.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ortopedska
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 vključen)
na podračun enotnega zakladniškega računa
01100-6030277312 odprt pri Banki Slo-
venije, z navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 4. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna
stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 3. 4. 2003 ob 11. uri, v sejni
sobi nad lekarno Ortopedske bolnišnice
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti, garancija za dobro izvedbo posla v
višini 10% pogodbene vrednosti.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 5. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 18. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave pred-
hodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 28. 2. 2003.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 29 Ob-89598
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.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: 8,300.000
kosov kuvert, 490.000 kosov oblazinje-
nih kuvert, 2,000.000 kosov plačilni na-
log BN 01, 150.000 kosov vrednostnih
pisem, 5.000 kosov papirnih valjev,
45.000 kosov tipizirane paketne emba-
laže, 19.000 kosov kartonske embalaže,
36.000 kosov vložnih kartonov, 40.000
kosov oddajnih knjig, 700.000 kosov var-
nostnih zalepk, 100.000 kosov obrazec
menična golica, 20.000 kosov letalsko
pismo in 3.500 kosov lepenčnih kuvert.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava v enem letu.

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, Slom-
škov trg 10, 2500 Maribor, oseba za infor-
macije Peter Hometer.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 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 9. 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 Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od trikratne vrednosti ponudbe, da ni
imel v zadnjih šestih mesecih poslovanja
blokiran račun več kot 5 dni, da ni dal zava-
jajoče podatke glede zahtev iz te točke, da
je predložen obrazec izjave, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije, če blago
ne ustreza zahtevam iz razpisa.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2003, predvi-
deni datum odločitve 25. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena po postavki.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 17123-04-403-17/2003 Ob-89600
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 oziroma
storitev: dobava čistil, potrošnega mate-
riala in pripomočkov za čiščenje, toalet-
no sanitarnega materiala, bio čistil.

Specifikacije blaga in količine so opre-
deljene v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se bo oddalo po posameznih
sklopih, in sicer:

– sklop 1: čistilna sredstva,
– sklop 2: profesionalni pripomočki za

čiščenje,
– sklop 3: papirnato – sanitarna konfek-

cija,
– sklop 4: ostala splošna sredstva,
– sklop 5: sredstva za strojno pomivanje

bele posode v kuhinjah,
– sklop 6: sredstva za ročno pomivanje

posode in čiščenje delovnih površin v kuhi-
njah,

– sklop 7: bio čistila.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je

predmet javnega razpisa, v celoti ali po po-
sameznih sklopih in ne morejo ponuditi po-
sameznih postavk iz posameznih sklopov.

4. Kraj dobave: dobava blaga bo na lo-
kacijah posameznih organizacijskih enot Mi-
nistrstva za notranje zadeve, Generalne po-
licijske uprave in Policijskih uprav, na ob-
močju celotne države.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-
nudniki variantnih ponudb ne morejo ponudi-
ti. V primeru, da ponudnik ponudi tudi vari-
antno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.
Upoštevana bo samo osnovna ponudba.

6. Datum začetka in predvideni rok do-
bave: pričetek sukcesivne dobave je pred-
vidoma 1. 7. 2003. Naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje
dveh let.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Do-
datne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-4054.

(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 razpi-
sno dokumentacijo morajo predložiti poo-
blastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz
katerega morajo biti razvidni osnovni po-
datki o ponudniku (naziv, naslov, navedba
ali je davčni zavezanec ali ne), potrdilo o
registraciji s strani davčnega urada, koli-
kor je davčni zavezanec in dokazilo o vpla-
čilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno
razviden točen naziv in naslov plačnika,
znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za not-
ranje zadeve), sklicna številka:
28 17116-2401002-40301703.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do dne 1. 4. 2003, najka-
sneje do 11. 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 1. 4.
2003, ob 12. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 19. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza
naslednjim merilom: cena, finančno stanje
ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 19-21 z
dne 28. 2. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 404-08-54/2003-2 Ob-89605
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 24-26, Ljubljana, telefaks
01/431-90-35.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. Sprejemniki osebnega klica –

1200 kosov,
2. Vključitev ISDN telefonskih central

– 13 kosov,
3. Vključitev alarmnih central – 14

kosov,
4. LCD monitorji – 50 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dobavitelj se lahko poteguje za posa-
mezno točko v celoti.

4. Kraj dobave: skladišče URSZR, Roje
– Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek julij
2003, zaključek september 2003.

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
pl. 24, 1000 Ljubljana, Boštjan Purkat
01/471-25-86, dodatne informacije: Jože
Mokorel 01/471-25-53.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 53/2003-ODP), na transakcij-
ski račun št. 011006370191114. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora
naslednje podatke: navedbo polnega na-
slova ponudnika, davčno številko, št. javne-
ga razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 16. 4. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba
javni razpis MORS 53/2003-ODP, pozivni-
ki, LCD monitorji, vključitev alarmnih tele-
fonskih central v računalniško IP omrežje“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 4. 2003 ob 9. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

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

v primeru, da je ponujeni predračun z vklju-
čenim DDV višji od 36,000.000 SIT: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro iz-
vedbo pogodbenih obveznosti v višini 3%
od pogodbene vrednosti.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: rok plačila je 30 dni od
uradnega prejema računa.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do dokončne izvedbe posla, odločitev
o sprejemu ponudbe predvidoma do
25. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
Ocena ponudbe je vsota ocene ponu-

dnika, ocene ponujene opreme ali izdelka
in ocena ponujene cene in garancije

ocena_ponudbe = ocena_ponudnika +
ocena_opreme_ali_izdelka + ocena_ce-
ne_in_garancije

Legenda:
ocena_ponudbe – Številčna vrednost v

območju med 0 in 1000 zaokrožena na dve
decimalni mesti

ocena_ponudnika – Številčna vrednost
v območju med 0 in 200

ocena_opreme_ali_izdelka – Številčna
vrednost v območju med 0 in 100 zaokro-
žena na dve decimalni mesti

ocena_cene in_garancije – Številčna
vrednost v območju med 0 in 700 zaokro-
žena na dve decimalni mesti.

Na podlagi števila točk ocena_ponud-
be, bo naročnik izbral ponudnike za posa-
mezne skupine z najvišjim številom pridob-
ljenih točk, s katerimi bo sklenil pogodbo.

Ocena ponudbe bo zaokrožena na dve
decimalni mesti. Pri vrednosti na tretjem de-
cimalnem mestu od 0 do 4 bomo zadržali
vrednost drugega decimalnega mesta, pri
vrednostih na tretjem decimalnem mestu od
5 do 9 pa bomo za eno povečali vrednost
drugega decimalnega mesta.

Največje skupno možno število točk oce-
ne ponudbe za posamezni predmet naroči-
la pri posameznem ponudniku je lahko
1000.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Ministrstvo za obrambo

Št. 18739/2003 Ob-89613
1. Naročnik: Parkirišča javno podjetje

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: tiskanje
in dobava 1,600.000 kosov parkirnih li-
stkov za označevanje parkiranja v Ljub-
ljani.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, sedež naroč-
nika.

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

zaključka ali trajanje dobave: trajanje leto
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mira Pusto-
vrh.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče prevzeti vsak delovnik
od objave tega razpisa do vključno dne
17. 3. 2003, med 9. in 13. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponedeljek, 24. 3.
2003, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Parkirišča javno podjetje d.o.o.,
Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 24. 3. 2003 ob 13.30
na sedežu naročnika - sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo dobave predmeta javnega naročila, ne
prej kot v 30 dneh po dobavi. Ponudnik
lahko v ponudbi navede tudi daljši plačilni
rok – razpisna dokumentacija .

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: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati najmanj 90 dni od izteka roka za odda-
jo ponudb, v primeru revizije pa do konca
revizijskega postopka. Odločitev o spreje-
mu ponudbe predvidoma najkasneje
28. 3. 2002.

Merila za ocenitev ponudb: cena 50
točk; reference 30 točk; rok izvršitve naro-
čila 10 točk; rok plačila 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Parkirišča javno podjetje d.o.o.

Št. 17123-03-403-18/2003 Ob-89614
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblasti-
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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 naročila je dobava 9 kompletov
laserskih merilnikov hitrosti in 3 kom-
pletov laserskih merilnikov hitrosti z vi-
deo kamero in računalnikom ter izved-
ba servisno-tehničnega in uporabniške-
ga šolanja.

Predmet javnega naročila je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: predmet javnega naročila se deli v 2
sklopa, in sicer:

– sklop 1: laserski merilniki hitrosti (9
kompletov),

– sklop 2: laserski merilniki hitrosti z vi-
deo kamero in računalnikom (3 kompleti).

Izvedba servisno-tehničnega in upora-
bniškega šolanja je predmet obeh sklopov.

Ponudniki lahko ponudijo predmet jav-
nega naročila v celoti (sklop 1 in 2) ali pa
posamezen sklop v celoti. Ponudniki se ne
morejo prijaviti za izvedbo posameznih del
iz posameznega sklopa.

4. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna
93a.

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: najdaljši rok
za dobavo blaga je 3 mesece od sklenitve
pogodbe. Servisno tehnično šolanje mora
biti izvedeno najkasneje v roku 14 dni pred
potekom roka za dobavo blaga, uporabni-
ško šolanje pa najkasneje v roku 7 dni po
prevzemu blaga. Predvideni datum začetka
je 10. 6. 2003, predvideni datum zaključka
vseh del pa 17. 9. 2003.

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

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
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 računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za not-
ranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40301803.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 4. 4.
2003 ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko – varnostna šola, Kotnikova 8, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 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 ne sme biti krajši od 30 dni od dne-
va uradnega prejema računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora za ponu-
jene naprave oziroma sisteme za merjenje
hitrosti v prometu, v ponudbi predložiti cer-
tifikat o odobritvi tipa merila, ki ga izdaja
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad Republike Slovenije za meroslovje ali
dokazilo o oddaji vloge za pridobitev tega
certifikata, izdano s strani te institucije.

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 29. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: za po-
samezen sklop bo izbrana ekonomsko naj-
ugodnejša ponudba, ki ustreza meriloma
cena in garancijski rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-89649
1. Naročnik: Dijaški dom Maribor.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska

cesta 89, 2000 Maribor, telefon
02/252-24-85, faks 02/251-20-14.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago – sukcesivna dobava.

(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 vse
sklope artiklov; za posamezne sklope arti-
klov ali pa tudi za posamezne artikle iz
sklopov.

– sveže svinjsko in juneče meso,
– suhomesnati izdelki in mesne kon-

zerve,
– perutninsko meso in izdelki ter jajca,
– ribe – sveže, zmrznjene,
– kruh in pekovska peciva,
– mleko in mlečni izdelki,
– moka in mlevski izdelki; testenine,
– jedilna olja; margarine,
– konzervirana hrana – sadje in zele-

njava,
– zmrznjena hrana,
– sladoledi,
– sadje in zelenjava,
– gastro izdelki,
– ostali prehrambeni izdelki,
– brezalkoholne in druge pijače.
4. Kraj dobave: Dijaški dom Maribor,

Gosposvetska cesta 89; Vrbanska cesta 30
(po dogovoru).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2003 do 30. 4. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: nabavna slu-
žba; Željko Gumzi, Gosposvetska cesta 89,
2000 Maribor; tel. 041 53-80-02, in v taj-
ništvu doma, tel. 02/252-58-77.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma te ob-
jave do 4. 4. 2003, do 12. ure, po eno-
dnevni predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti potrdilo o
vplačilu 6.000 SIT na račun naročnika št.
01100-6030631168, sklic na številko 00
12005, z oznako “Plačilo razpisne doku-
mentacije“ ter navedbo davčne številke in
polnega naziva ter sedeža ponudnika.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dijaški dom Maribor, Gospo-
svetska cesta 89, 2000 Maribor. Ponudbe
morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah,
označene z napisom “Ne odpiraj – za javni
razpis“ in številko objave razpisa v Uradnem
listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 4. 2003 ob 11. uri v posebni sobi
Dijaškega doma Maribor, Gosposvetska ce-
sta 89, 2000 Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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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: kot določa razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 15. 5. 2003. Odločitev bo dana v za-
konitem roku od dneva odpiranja.

15. Merila za ocenitev ponudb: kako-
vost, ugodna končna cena, dodatne ugo-
dnosti; kot je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega večjega ali manjšega obsega na-
ročil od razpisanega, odvisno od dejan-
skih potreb. V tem primeru izbrani ponu-
dniki niso upravičeni do oškodnin iz tega
naslova.

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

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

Dijaški dom Maribor

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

gradnje po odprtem postopku

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

Št. 124 Ob-89466
1. Naročnik: Kmetijsko gozdarska zbor-

nica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod
Ljubljana, Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Miklošičeva 4,
1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: nadzida-
va poslovno gospodarskega objekta na
zemljišču parc. št. 300/2 in 299 k.o.
Preska.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo izbral izvajalca za
celoten obseg del.

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

4. Kraj izvedbe: KGZS - Zavod Ljublja-
na, Osemenjevalni center Preska, C. v Bo-
novec 1, 1215 Medvode.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: april 2003; do-
končanje: konec julija 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ARI, Škofja
Loka, d.o.o., Kapucinski trg 6, Škofja Lo-
ka, Vlado Vencelj, tel. 04/51-50-050.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: zanjo je potrebno pla-
čati 20.000 SIT na račun št.
03128-1008847422 SKB Škofja Loka.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: KGZS - Zavod Lj., Mikloši-
čeva 4, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 4. 2003 ob 11. uri na KGZS -
Zavod Lj., Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni po potrjeni mesečni situaciji s
strani naročnika in nadzora.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): koli-
kor predloži ponudbo skupina izvajalcev,
mora le-ta dostaviti pravni akt o skupni iz-
vedbi 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: ponudnik mora pri-
ložiti v razpisni dokumentaciji zahtevana
dokazila.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 60 dni od dneva oddaje ponudbe,
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 15. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena razpisanih del,
2. način plačila,
3. rok plačila,
4. rok izgradnje,
5. reference,
6. daljša garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 26. 2. 2003.
Kmetijsko gozdarska

zbornica Slovenije,
Kmetijsko gozdarski

zavod Ljubljana

Št. 352-01/2003-132 Ob-89490
1. Naročnik: Občina Žužemberk.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 33,

8360 Žužemberk, tel. 07/38-85-180, faks
07/38-85-181, e-mail: obcina.zuzem-
berk@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
vodovoda Pleš – Lazar, ki obsega grad-

bena in montažna dela na vodovodnem
omrežju, iz duktilne litine, in sicer: DN
100 mm in 125 mm, v skupni dolžini
1800.

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

a) gradbena dela,
b) montažna dela.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Pleš, Občina Žužem-

berk.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 22. 4. 2003
do 8. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Žu-
žemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
Jože Ban, tel. 07/38-85-191.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure, po predhodni telefonski na-
javi.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: nakazilo v vredno-
sti 20.000 SIT na TRR št.
01393-0100015568 pri Banki Slovenija, z
navedbo “Plačilo RD – Obnova vodovoda
Pleš – Lazar“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Žužemberk, Grajski trg
33, 8360 Žužemberk.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 3. 2003 ob 11. uri na Občini
Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužem-
berk.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in po-
godbi.

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: /

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 6. 2003, predvideni datum odločitve
8. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, nave-
denih v razpisni dokumentaciji, bodo po-
nudbe ocenjene po merilu najnižja ponud-
bena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: obseg izvajanja del se zagotovi v vi-
šini zagotovljenih finančnih sredstev.
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 2. 2003.

Občina Žužemberk

Št. 03/572-24 Ob-89514
1. Naročnik: Občina Videm.
2. Naslov naročnika: Videm pri Ptuju

54, 2284 Videm pri Ptuju, tel.
02/761-94-00, faks 02/761-94-01.

3. (a) Opis in obseg gradnje: poslovno
stanovanjski objekt – dokončanje objek-
ta od III. podaljšane faze.

(b) Če je predvidena oddaja delov in
sklopov obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa raz-
pisana dela v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Videm pri Ptuju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: po podpisu po-
godbe v štirih mesecih.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Videm,
kontaktna oseba Darinka Ratajc, tel.
02/764-94-03.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT, na TR
01335-0100017246, s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 7. 4. 2003 do
12. ure, ponudbe po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju.

Ponudba mora biti oddana in v zaprti in
žigosani kuverti, z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Ponudba naj ima obvezno
pripisano “ Javni razpis 1/03 - Ponudba za
izgradnjo Poslovno stanovanjskega objek-
ta - dokončanje objekta od III. podaljšane
faze.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 7. 4. 2003 ob
13. uri v sejni sobi Občine Videm.

10. Navedba finančnega zavarovanja
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vre-
dnosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje določila v predpisih: po Zako-
nu o izvrševanju proračuna.

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

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

šnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 5. 2003, predviden datum odločitve
18. 4. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik lahko dobi informacije v
zvezi z naročilom na Občini Videm, pri Da-
rinki Ratajc.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 2. 2003.

Občina Videm

Št. 344-01-10/2003-8 Ob-89561
1. Naročnik: Občina Zreče.
2. Naslov naročnika: Cesta na Roglo

13/b, 3214 Zreče, tel. 03/757-17-00, faks
03/57-62-498.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste R3 701 odsek 1430 Pesek-Ro-
gla-Zeče od km 19.500 do km 19.920.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R3 701 odsek
1430 Pesek-Rogla-Zeče, Zreče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvajanja del: 2 meseca po skle-
nitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Zre-
če, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče, tel.
03/757-17-00, faks 03/57-62-498.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na transakcijski ra-
čun 01344-0100003613.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 4. 2003 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Zreče, Cesta na Roglo
13/b, 3214 Zreče, tel. 03/757-17-00, faks
03/57-62-498, tajništvo občine.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 4.
2003 ob 12. uri v sejni sobi Občine Zreče,
Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
pogodbi, delno se financira iz proračun-
skih  sredstev  Občine  Zreče  in  delno  iz
proračunskih  sredstev  Republike  Slove-
nije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen

Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pni izvedbi naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni po odpiranju, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 9 dni po odpi-
ranju ponudb.

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: 28. 2. 2003.

Občina Zreče

Št. 11/03 Ob-89569
1. Naročnik: Športno rekreacijski zavod

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
in razširitev Rdeče dvorane Velenje –
izvedba del.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo iz-
vedbo del po sklopih, in sicer:

A) gradbeno obrtniška dela,
B) električno instalcijska dela,
C) strojno instalacijska dela.
Ponudniki lahko ponudijo izvedbo del,

ki je predmet javnega naročila v celoti za
vse sklope skupaj ali po posameznih sklo-
pih. Posameznih delov naročila iz posa-
meznega sklopa ponudniki ne morejo po-
nuditi.

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

4. Kraj izvedbe: Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: na-

ročnik ne bo sprejemal variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del ta-
koj po podpisu pogodbe, dokončanje v ro-
ku 165 dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Špor-
tno rekreacijski zavod Rdeča dvorana p.o.,
Šaleška cesta 3., 3320 Velenje, dodatne
informacije Marjan Klepec, tel.
03/898-74-00 ali e-mail: marjan.kle-
pec@srz-rdeca-dvorana.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure v upravi zavoda, po predho-
dni telefonski najavi.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno  dokumentacijo:  cena  razpisne  do-
kumentacije  25.000 SIT,  način  plačila:
virmansko  na  račun  ŠRZ  Rdeča  dvo-



Stran 1148 / Št. 23-24 / 7. 3. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

rana,  št.  01333-6030721989,  sklic  na:
00 – 270103,  pred  dvigom  dokumenta-
cije.

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: Športno rekreacijski zavod
Rdeča dvorana p.o., Šaleška cesta 3, 3320
Velenje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 3. 2003 ob 12. uri, v prostorih
Mladinskega centra (vhod na jugovzhodni
strani Rdeče dvorane) Velenje, Šaleška 3,
3320 Velenje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe skladno
z določili pogojev iz razpisne dokumen-
tacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so opredeljeni 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): 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 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
– april 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudb: ponudbena cena, ga-
rancijski roki, plačilni pogoji in rok za izved-
bo Merila so podrobneje navedena v razpi-
sni dokumentaciji. Najugodnejši ponudnik
je tisti, ki po vseh vrednotenjih skupaj dose-
že najvišje število točk. Pri enakem številu
točk se kot najugodnejša ponudba šteje ti-
sta, ki ima nižjo ponudbeno ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marjan Klepec tel. 03/898-74-00.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 116 z
dne 27. 12. 2002, Ob-84234.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Športno rekreacijski zavod
Rdeča dvorana p.o.

Št. 64000-0001/2001 Ob-89596
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija in dozidava podružnične šole
Dolič.

3. (b) Če je predvidena oddaja sklo-
pov, obseg sklopov in sprejemljivost po-
nudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo se odda v celoti.

3. (c) Podatki o namenu naročila, ka-
dar vključuje izdelavo projektov: projekti
že izdelani.

4. Kraj izvedbe: Naselje Srednji Dolič.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 14. 4. 2003
do 18. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Mi-
slinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Vik-
tor Robnik, Drago Pogorevc, tel.
02/88-56-081.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na TR št.
01276-0100010437.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
31. 3. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Mislinja, Šolska cesta
34, 2382 Mislinja; Ponudba mora biti v za-
pečateni kuverti z označenim imenom po-
nudnika in naročnika z navedbo “Ne odpiraj
– ponudba, Osnovna šola Dolič“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 3. 2003, ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo po opravljenem delu v zakonitem roku.

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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 6. 2003, datum odločitve predvidoma
do 10. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – 50,
2. rok izvedbe – 15,
3. reference na podobnih delih v zadnjih

5 letih – 10,
4. plačilni pogoji – 10,
5. garancijska doba – 5,
6. finančna usposobljenost – 5,
7. tehnična opremljenost – 5.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 28. 2. 2003.
Občina Mislinja

Št. 31 Ob-89606
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-05 in tele-
faks 02/449-23-79.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
prostorov za pošto 2285 Sveti Tomaž
(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: Sveti Tomaž.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Sektor za finance – Petra Majer
– tel. 02/449-23-05.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 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
02/449-23-79.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 7. 4. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o. Sek-
tor za finance – nabavna služba, Slomškov
trg 10 v Mariboru, če odda ponudnik po-
nudbo osebno oziroma Pošta Slovenije,
d.o.o. Sektor za finance – nabavna slu-
žba, 2500 Maribor, če ponudnik ponudbo
pošlje po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 4. 2003 ob 11. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v
Mariboru – sejna soba v 4. nadstropju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 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 dovo-
ljenju.

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
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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
2002 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, ponudnik ne sme ponu-
diti rok plačila krajši od 30 dni; ponudba
mora biti veljavna najmanj 60 dni, od dneva
odpiranja ponudb; ponudnik ne sme dati
zavajajoče podatke, glede zahtev iz te toč-
ke; ponudnik mora priložiti vse dokumente,
ki jih naročnik zahteva; ponudnik mora pre-
dložiti obrazec izjave, da sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb; 18. 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: /

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 110-1/03 Ob-89688
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: postavi-
tev informacijskih portalov na AC A1 od-
sek 0030 meja Avstrija–Šentilj.

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

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

4. Kraj izvedbe: AC A1 odsek 0030 Me-
ja Avstrija–Šentilj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 60 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.27, kon-
taktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Breda Rok,
inž. grad. - DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, Ljubljana, tel. 01/30-68-249
faks 01/30-68-251.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 1.27) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 11. 4. 2003 do 10.30.

(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.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 11. 4.
2003 ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,800.000 SIT in veljavnostjo naj-
manj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d.. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 180 dni po preteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 23. 5.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno 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: 28. 2. 2003.

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

Št. 35205-04-04/2003 Ob-89704
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenj-

skem.
2. Naslov naročnika: Ulica Franca Bar-

leta 23, 4207 Cerklje na Gorenjskem. tele-
faks 04/25-21-027 tel. 04/28-15-800.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja fekalnega kanalizacijskega omrežja
s črpališčem za naselja Velesovo, Trata
pri Velesovem in Praprotna Polica.

(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: Velesovo, Trata pri Ve-
lesovem in Praprotna Polica v Občini Cer-
klje na Gorenjskem.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 5. 2003
do 31. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Cer-
klje na Gorenjskem, Ul. Franca Barleta 23,
4207 Cerklje, Oddelek za okolje, prostor
in komunalno infrastrukturo, Zdravko Ka-
stelic.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 11. uro v sprejemni pisarni ob-
čine.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  40.000 SIT  (v  ceni
je  vključen  DDV),  plačilo  na  TRR,  št.
01212-0100006686,  odprt  pri  Banki Slove-
nije, sklic. št. 18 75116-7130007-35295003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 4. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Cerklje na Gorenjskem,
Ul. Franca Barleta 23, 4207 Cerklje, spre-
jemna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 4. 2003 ob 12 uri, v sejni sobi
Občine Cerklje na Gorenjskem.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v za-
konskem roku in opredelitvami 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): opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po datumu od-
piranja ponudb, predviden datum odločitve
30. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: opre-
deljena 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: 3. 3. 2003.

Občina Cerklje na Gorenjskem
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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

Preklic
Ob-89813

Slovenske železnice, d.d., preklicujemo
javni razpis za odvoz in uničenje odpadnih
Ni-Cd baterij, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 18 z dne 21. 2. 2003, Ob-88695.

Slovenske železnice, d.d.

Popravek
Ob-89710

V javnem naročilu za opravljanje strokov-
no svetovalnih storitev za potrebe nacional-
nega programa izgradnje avtocest v Republi-
ki Sloveniji, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 19-21 z dne 28. 2. 2003, Ob-89295, se
v 8. (c) točki številka transakcijskega računa
pravilno glasi: 06000-1112292412.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Popravek
Ob-89729

V objavi razpisa za zajem podatkov za
topografsko bazo večje natančnosti in izde-
lava geodetskih podlag za prikaz prostor-
skih planskih aktov na osnovi TOPO 5, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 19-21 z
dne 28. 2. 2003, Ob-88879, se 7. točka
pravilno glasi:

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek po uve-
ljavitvi pogodb, predviden čas dokončanja
je 29. avgust 2003 za območji 1 in 2, za
območje 3 pa 31. julij 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Popravek
Št. 2/2003 Ob-89516

V javnem razpisu za oddajo javnega na-
ročila vzdrževanje in popravilo fotokopirnih
strojev, objavljenim v Uradnem listu RS, št.
16-18 z dne 21. 2. 2003, Ob-88366, se
11. točka popravi in se pravilno glasi:

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

Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb

Št. 01-97/6-03 Ob-89708
V javnem razpisu za oddajo storitve izva-

janja transportne dejavosti na območju Kli-
ničnega centra Ljubljana, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 11 z dne 31. 1. 2003,

Ob-86729, se rok za oddajo ponudb poda-
ljšuje v skladu s 25. členom ZJN-1.

Novi rok za oddajo ponudb je 27. marec
2003 do 10. ure, v tajništvo v 2. nadstropju
Komercialnega sektorja Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1000 Ljubljana.

Odpiranje prispelih ponudb na predmet-
ni javni razpis bo v petek, 28. marca 2003
ob 12. uri v seminarju 1 v 1. kleti glavne
stavbe Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
7, 1000 Ljubljana.

Klinični center Ljubljana

Št. 933-2/2003 0301 Ob-89485
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/49-22-221.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov Občine Krško v letu 2003.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik mora predložiti ponudbo za
celoto razpisanih del.

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

variante niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Krško,
CKŽ 14, Služba za pravne in splošne zade-
ve Simona Lubšina, tel. 07/498-13-24.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun
EZR: 01254-0100008120.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 3. 2003 do 10.

 
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Služba za prav-
ne in splošne zadeve, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 3. 2003 ob 11. uri, Občina Kr-
ško, sejna soba D.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno s predpisi o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša, (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba s soli-
darno odgovornostjo družbenikov.

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: navedene v ponudbeni
dokumentaciji:

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

ja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,

c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali
druga pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero se ponudniku prepoveduje oprav-
ljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,

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

e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi in kadri,
g) da je navedel točne podatke glede

obveznih pogojev,
h) da ima za predmetno javno naročilo

proste kapacitete,
i) da predloži lastno menico v višini 10%

ponudbene vrednosti za resnost ponudbe,
j) da podpiše zahtevane izjave iz razpi-

sne dokumentacije,
k) da predloži pogodbo o skupnem na-

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

l) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 50 dni od dneva odpiranja ponudb, da-
tum odločitve je 20 dni od dneva odpiranja.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– reference.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 26. 2. 2003.
Občina Krško

Št. 01/2003 Ob-89513
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske – OE Zobna poliklinika Kranj.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska c.

8/a 4000 Kranj, tel. 04/2082-403, faks
04/20-82-440.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: oddaja pranja
perila, po prilogi 1B – št. kategorije: 27.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
storitev iz javnega naročila se odda v celoti.

5. Kraj izvedbe: Osnovno zdravstvo Go-
renjske – OE Zobna poliklinika Kranj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: april 2003 do
april 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: tajništvo, Maj-
da Bratina-Kos, tel. 04/20-82-403.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, po predhodni telefonski
najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (z DDV) na TRR
01252-6030921122.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 3. 2003, do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: OZG – OE Zobna poliklinika
Kranj, Gosposvetska c. 8/a, 4000 Kranj,
tajništvo, Majda Bratina-Kos.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 3. 2003 ob 12. uri, v tajništvu
ZP Kranj.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 2 bi-
anco menici.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik je dolžan izvajalcu poravnati račune v
roku 60 dni od dneva potrditve računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2003, predvideni datum izbire je
28. 3. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost naročila –
3,500.000 SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 2. 2003.

Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

Št. 36 Ob-89558
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Idrija.
2. Naslov naročnika: Pot Sv. Antona 49,

5280 Idrija, tel. 05/37-34-400, faks
05/37-73-651, e-naslov: srecko.ko-
goj@pb-idrija.si.

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

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

5. Kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 7. 2003, rok
trajanja 5 let.

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

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
11. 4. 2003 med 8. in 14. uro vsak delov-
ni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030276924, odprt pri Ban-
ki Slovenije, z navedbo davčne številke in
številke JN.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 4. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Psihiatrična bolnišnica Idrija,
Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija, Terezija Ker-
šmanc.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 4. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
Psihiatrične bolnišnice Idrija – uprava.

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

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

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

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: po raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 18. 4. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, certifikat kakovosti.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Srečko
Kogoj, tel. 05/37-34-413.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Št. 90105-3/2003-2 Ob-89573
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izmera in izra-
čun nivelmanskega poligona Porto-
rož-Sečovlje in Črni kal-Kortine-Dekani
(27. točka Priloge 1 B – druge storitve).

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

5. Kraj izvedbe: na zgoraj navedenih lo-
kacijah.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek je takoj po
uveljavitvi pogodb, rok dokončnega prevze-
ma oziroma dokončanja pa je 14. 8. 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 ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
8. 4. 2003 do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačevanje.
Cena enega izvoda razpisne dokumentaci-
je je 3.000 SIT – podračun EZR
01100-1000616337, model 11, sklic na št.
25127-7141998-99xxxx03. Razpisna do-
kumentacija, razen grafičnega dela, je
dostopna na internetnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije brezplačno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 4. 2003 do 10.
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: 8. 4. 2003 ob 11. uri.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go 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: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni
list RS, št. 8/00).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije).
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 8. 5. 2003, naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri predvidoma do 20. 4. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena (0
do 65 točk), reference (0 do 20 točk),
usposobljenost ponudnika (od 0 do 15
točk).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Oddelek za osnovni geodetski si-
stem (Matija Medved), tel. 478-48-63.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni bil objavljen.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 2. 2003.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Št. 020-28/2003 Ob-89574
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

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

ljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izbira izvajalca
za organizacijo in izvedbo 13. konferen-
ce CEMAT, ki bo v Sloveniji od 15. do
17. septembra 2003.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek izvaja-
nja aktivnosti organizacije seminarja bo z
dnem sklenitve pogodbe z izbranim ponu-
dnikom, dokončano pa z zaključkom semi-
narja dne 17. 9. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo v vloži-
šču ministrstva na Dunajski 48, Ljubljana,
2. nadstropje ali jo zahtevajo preko e-maila
(naslov Aleksandra.Zumer@gov.si). Dodat-
ne informacije lahko zahtevajo pri Alenki
Kavčič, tel. 47-87-169 ali Aleksandra Žu-
mer, tel. 47-87-171, telefaks 47-87-423.

Skrajni rok, do katerega ponudniki še
lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo po pošti ali telefak-
su je 26. 3. 2003.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudniki lahko
predložijo svoje ponudbe najkasneje do
31. 3. 2003 do 12. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 31. 3. 2003 ob 14. uri v veliki
sejni sobi Ministrstva za okolje, prostor in

energijo, Dunajska 48, Ljubljana, 2. nad-
stropje.

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna še vsaj 60 dni po oddaji ponudbe.
Predvidevamo, da bo odločitev o sprejemu
ponudbe sprejeta v začetku meseca aprila.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 2. 2003.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 2/2003 Ob-89615
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica

Idrija.
2. Naslov naročnika: Pot Sv. Antona

49, 5280 Idrija, tel. 05/37-34-400, faks
05/37-73-651, e-naslov: srecko.ko-
goj@pb-idrija.si.

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

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

5. Kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 7. 2003, rok
trajanja 5 let.

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

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do

18. 4. 2003 med 8. in 14. uro vsak delov-
ni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030276924 odprt pri ban-
ki Slovenije, z navedbo davčne številke in
številke JN.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 4. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Psihiatrična bolnišnica Idrija,
Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija, Terezija Ker-
šmanc.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
Psihiatrične bolnišnice Idrija – uprava.

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

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

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

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: po raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 25. 4. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, reference, izpolnjevanje ekolo-
ških pogojev.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Srečko
Kogoj, tel. 05/37-34-413.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 3. 2003.

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Št. 1 Ob-89647
1. Naročnik: Osnovna šola Srečka Ko-

sovela Sežana.
2. Naslov naročnika: Kosovelova ulica

6, 6210 Sežana, tel. 05/734-19-31, faks
05/734-25-94.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: po prilogi 1B
(17. točka) ZJN-1, priprava prehrane za
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potrebe kuhinje Osnovne šole Srečka
Kosovela Sežana.

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

5. Kraj izvedbe: Osnovna šola Srečka
Kosovela Sežana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe od
1. 9. 2003 do 31. 8. 2006 z možnostjo
podaljšanja.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se dobi v tajništvu OŠ Srečka
Kosovela Sežana, Kosovelova 6, 6210 Se-
žana, dodatne informacije pa pri ravnatelju
šole.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan med 9. in 12. uro od dneva objave do
31. 3. 2003 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentaci-
jo je potrebno plačati znesek v višini 10.000
SIT na račun šole št. 01311-6030679320.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 10. 4. 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov Osnovna šola Srečka Kosovela,
Kosovelova 6, 6210 Sežana v zaprti kuverti
s pripisom: “Priprava prehrane za OŠ Seža-
na – Ne odpiraj“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 11. 4. 2003
ob 12. uri v zbornici Osnovne šole Srečka
Kosovela Sežana, Kosovelova 6, 6210 Se-
žana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: iz-
bran bo ponudnik, ki bo ponudil najugo-
dnejšo ponudbo glede cene obrokov mali-
ce in kosil in ki bo ponudil sredstva za
opremo kuhinje.

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

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: so sestavni del razpisne
dokumentacije.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: predpisi, ki urejajo pripravljanje in nu-
denje hrane za predšolske in šolske otroke
in zaposlene.

(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: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
bo 18. 4. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
obrokov 35 točk, soudeležba pri nabavi opre-
me za kuhinjo 30 točk, izkušnje ponudnika
na segmentu šolske prehrane 15 točk, stro-
kovna priporočila oziroma reference 10 točk,
zaposleni vsaj 3 živilski tehnologi 5 točk, raz-
nolikost ponudbe (jedilniki) 5 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo predhodnega razpi-
sa.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Osnovna šola Srečka Kosovela
Sežana

Št. 110-1/03 Ob-89687
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prenos lege
gradbene parcele in izdelava parcela-
cijskih načrtov za AC odsek Hrastje–
Kronovo, pododsek Hrastje–Lešnica.

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: AC odsek Hrastje–Kro-
novo.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
dokončati z izvajanjem razpisnih del najka-
sneje v 120 dneh po podpisu pogodbe in
prejemu ustrezne dokumentacije.

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 Damijana Bor-
štnar, inž. geod. – DDC svetovanje inženi-
ring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-190, faks 01/30-68-170.

(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: 7.000 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 11. 4. 2003 do 9.30.

(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 11. 4.
2003 ob 10. uri na naslovu DDC svetova-
nje inženiring, Družba za svetovanje in inže-
niring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljublja-
na, 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 818.000 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 pre-
dložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 23. 5. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnješega ponudnika so: po-
nudbena cena, rok izvedbe, kadrovska se-
stava in reference ponudnika.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-89689
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.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prenos lege
gradbene parcele in izdelava parcela-
cijskih načrtov za AC odsek Bič-Treb-
nje-Hrastje, pododsek Korenitka-Pluska.

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: AC odsek Bič–Treb-
nje–Hrastje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
dokončati z izvajanjem razpisnih del najka-
sneje v 120 dneh po podpisu pogodbe in
prejemu ustrezne dokumentacije.

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 Damijana Bor-
štnar, inž. geod. – DDC svetovanje inženi-
ring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-190, faks 01/30-68-170.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
oziroma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist DDC svetovanje inženi-
ring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., s pripisom “za razpisno dokumenta-
cijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 11. 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 11. 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 305.000 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 pre-
dložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 23. 5. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnješega ponudnika so: po-
nudbena cena, rok izvedbe, kadrovska se-
stava in reference ponudnika.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-89690
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: AC Beltinci–
Pince, AC Lendava–Pince; poročilo o
vplivih na okolje.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: rok izdelave 1.
faze PVO (posnetek ničelnega stanja, opre-
delitev vplivov (1:5.000) in predlog ukre-
pov) je 1 mesec po podpisu pogodbe ozi-
roma 1 mesec po prejemu kartografske do-
kumentacije (M 1:5.000). Rok za zaključek
PVO k osnutku LN je 7 dni po prejemu sveh
strokovnih podlag, rok za spremembe in
dopolnitve pa 7 dni po prejemu vseh stro-
kovnih podlag za predlog LN. Naloga se
zaključi z uveljavitvijo Uredbe o LN.

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 Mojca Novak,
univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje inže-
niring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o, Ljubljana, Kotnikova 40, tel.
01/30-68-225 faks 01/30-68-224.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.500 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o ozi-
roma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist DDC svetovanje inženi-
ring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o Ljubljana, s pripisom “za razpisno do-
kumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 10. 4. 2003 do 10.30.

(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
10. 4. 2003 ob 11. uri na naslovu DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring 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 540.000 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
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180 dni po preteku skrajnega roka za pre-
dložitev ponudbe. Prevideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 23. 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: 28. 2. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-89691
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: HC Razdrto–
Vipava (Rebernice); izdelava IP in PZR
za objekte na odseku HC Rebernice od
KM 6,200 do KM 11,700.

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
15. 4. 2004 IP dopolnjen po reviziji, potrjen
15. 5. 2004 PZR 14 dni od dneva naročila.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.27, kon-
taktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Arabela Križ,
univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje in-
ženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
tel. 01/30-68-228 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: 8.500 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 9. 4. 2003 do 10.30.

(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 9. 4.
2003 ob 11. 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 2,160.000 SIT in veljavnostjo naj-
manj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev 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 pre-
dložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 23. 5. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: Merila
za izbiro najugodnješega ponudnika so: re-
ference, ponudbena cena razpisanih del in
rok izvedbe.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-89692
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava pro-
jektov PGD in PZR za predora Barnica
in Tabor na HC Razdrto–Podnanos (Re-
bernice).

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 so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: izdelava PGD
projekta s pridobitvijo vseh potrebnih so-
glasij za oba predora je v 6 mesecih po
podpisu pogodbe; za izdelavo PZR projek-
ta za oba predora je rok dokončanja del 1
mesec po potrditvi PGD projekta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sveto-
vanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.27, kontaktna oseba
je Marjana Logar, tel. 01/30-68-253, faks
01/30-68-206. Strokovne informacije po-
sreduje Anton Marinko, univ. dipl. inž. grad.
– DDC svetovanje inženiring, Družba za sve-
tovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, tel. 01/30-68-349, faks
01/30-68-170.

(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: 10.000 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 15. 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
15. 4. 2003 ob 9. uri na naslovu DDC sve-
tovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljub-
ljana, sejna soba 1.18.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,800.000 SIT in veljavnostjo naj-
manj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev 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
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o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po poteku skrajnega roka za pre-
dložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 23. 5. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 28 z dne 29. 3. 2002.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

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

Št. 34/1-03 Ob-89693
1. Naročnik: Skupnost zdravstvenih za-

vodov po pooblastilu Zdravstvenih domov
Murska Sobota, Ljutomer, Lendava in Gor-
nja Radgona.

2. Naslov naročnika: Skupnost zdrav-
stvenih zavodov, Arh. Novaka 2b, 9000
Murska Sobota, tel. 02/530-22-00, faks
02/530-22-23.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevozi dializnih
bolnikov in nenujni reševalni prevozi.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki se lahko prijavijo samo za
posamezni sklop ali za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: območje Zdravstvenih
domov Murska Sobota, Lendava, Ljutomer,
Gornja Radgona.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 5. 2003
do 1. 5. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Skupnost
zdravstvenih zavodov, Arh. Novaka 2b, Mur-
ska Sobota, Osterc Nataša, tel.
02/530-22-00, faks 02/530-22-23, e-ma-
il: szz.ms@szz-ms.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave razpi-
sa do 3. 4. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT s plačilnim na-
logom na podračun pri UJP Murska Sobota
št. 01100-6030927891.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 4. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Skupnost zdravstvenih zavodov,
Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobota.

5. (b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisna dokumentacija: razpisna do-
kumentacija se lahko dvigne do dneva od-
piranja ponudb, to je do 7. 3. 2003 do
12. ure.

Dijaški dom Drava Maribor

Popravek
Št. 208 Ob-89709

V javnem razpisu za dobavo medicinske-
ga potrošnega materiala za laboratorijske
storitve, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 19-21 z dne 28. 2. 2003, Ob-89247 se
popravita točki 3. (c) in 5. (c), ki se pravilno
glasita:

3. (c) Če je predvidena oddaja sklo-
pov, obseg sklopov in sprejemljivost po-
nudb 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. oddelek za respiratorno funkcijsko
diagnostiko, 3. laboratorij za respiratorno
mikrobiologijo, 4. oddelek za kardiova-
skularno funkcijsko diagnostiko, 5. la-
boratorij za klinično biokemijo in hemato-
logijo, 6. laboratorij za mikobakterije, 7.
laboratorij za imunologijo in moleku-
larno biologijo.

5. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT na blagajni
bolnišnice ali na enotni ZR št.
01100-6030277603.

Enotni zakladniški račun št.
01100-6030277603 se upošteva tudi v
objavi v Uradnem listu RS, št. 19-21 z dne
28. 2. 2003, Ob-89246, 5. (c) točka do-
bava medicinskega potrošnega materiala za
zdravstveno nego in ostale diagnostične sto-
ritve.

Bolnišnica Golnik – KOPA

Št. 117/2003-1 Ob-89508
1. Naročnik: Zavod za varstvo in uspo-

sabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,

2252 Dornava, telefaks 02/755-05-01,
elek. naslov: info@zavod-dornava-si, tel.
02/754-02-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sadje in
zelenjava.

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

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: a) sadje južno; b) sadje domače; c)
zelenjava, ponudniki morajo ponuditi celot-
no skupino artiklov sadje in zelenjava.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2003 do 30. 4. 2006.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: referent za javna
naročila: Simona Petrovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 31. 3. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti ali zahtevati na podlagi pre-
dloženega potrdila (lahko po faksu) o vplači-
lu zneska v višini 5.000 SIT na podračun št.
01100-603300204, davčna št. 30910854,
s sklicem: 00-12000016, namen nakazila:

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 4. 2003 ob 11. uri v pisarni direk-
torja Skupnosti zdravstvenih zavodov, Arh.
Novaka 2b, 9000 Murska Sobota.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica 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: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o zdravstenem varstvu in zdrav-
stvenem zavarovanju in drugi predpisi.

(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: ponudba mora ve-
ljati 30 dni po odpiranju ponudb, odločitev
bo sprejeta v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Nemec Karel, tel.
02/530-22-10.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 3. 2002.

Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota

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

Popravek

Ob-89572
V javnem razpisu za objavo prve faze

razpisa za dobavo po omejenem postopku,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 15 z
dne 14. 2. 2003, Ob-87697, se 5. (b) toč-
ka popravi in pravilno glasi:
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razpisna dokumentacija. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pri tem je potrebno predložiti: dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora polni naslov in dav-
čno številko plačnika) ter potrdilo o registra-
ciji, če ste zavezanec za DDV.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 31. 3. 2003.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava
128, 2252 Dornava.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponujene vredno-
sti, z veljavnostjo do 31. 5. 2003.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 30 dni od prejema računa.

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:

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

kakovosti, oziroma, da mu kvaliteto kontro-
lira pooblaščen zavod,

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

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

– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale dokumente predpisane v

razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 31. 3. 2003 do 10. ure, odločitev pred-
vidoma do 4. 4. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 2. 2003.

Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava

Št. 530/03 Ob-89509
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdrav-

stvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj, 04/20-82-000, faks 04/20-26-718,
e-mail: stane.vidmar@ozg-kranj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški material - letne dobave v skladu s
3. točko 19. člena ZJN.

(b) Kraj dobave: Zdravstveni domovi na
Gorenjskem.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila po sklo-
pih – obrazce, pisalni pribor, pisarniški pa-
pir, tehnični material, računalniški material,
posamezni ZD v celoti.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek maj
2003, zaključek dobave 30. 4. 2003.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: OZG Kranj, Si-
mona Kern, Gosposvetska c. 9, Kranj, do-
datne informacije e-mail: stane.vid-
mar@ozg-kranj.si.

(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: 12.000 SIT (z DDV), TRR:
01252-6030921122.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 27. 3. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica, nad 25,000.000 SIT pa ban-
čna garancija.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo blago, ki je predmet razpisa pla-
čal v 60 dneh po prevzemu blaga in preje-
mu računa.

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 Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 28. 3. 2003, odločitev 4. 4. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 2. 2003.

Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj

Št. 530/04 Ob-89510
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdrav-

stvo Gorenjske, Gosposvetska c.9, 4000
Kranj, 04/20-82-000, faks 04/20-26-718,
e-mail: stane.vidmar@ozg-kranj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: čistilna
sredstva - letne dobave v skladu s 3. toč-
ko 19. člena ZJN.

(b) Kraj dobave: Zdravstveni domovi na
Gorenjskem.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
možna je oddaja naročila po sklopih – posa-
mezno za posamezni zdravstveni dom.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek maj
2003, zaključek dobave maj 2006.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: OZG Kranj, fak-
turni oddelek, Milana Vinter-Šambar, Go-
sposvetska c. 9, Kranj, dodatne informacije
e-mail: stane.vidmar@ozg-kranj.si.

(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: 12.000 SIT (z DDV), TRR:
01252-6030921122.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 27. 3. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: naročnik bo
blago, ki je predmet razpisa plačal v 60 dneh
po prevzemu blaga in prejemu računa.

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 Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 28. 3. 2003, odločitev 4. 4. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 2. 2003.

Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj

Št. 530/02 Ob-89511
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdrav-

stvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj, 04/20-82-000, faks 04/20-26-718,
e-mail: stane.vidmar@ozg-kranj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zoboz-
dravstveni material – letne dobave v
skladu s 3. točko 19. člena ZJN.

(b) Kraj dobave: Zdravstveni domovi na
Gorenjskem.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila po sklo-
pih –posamezno za RTG filme s kemikalija-
mi in za zobozdravstveni material.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: zažetek maj
2003, zaključek dobave maj 2006.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: OZG Kranj, fak-
turni oddelek, Milana Vinter-Šambar, Go-
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sposvetska c. 9, Kranj, dodatne informacije
e-mail: stane.vidmar@ozg-kranj.si.

(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: 12.000 SIT (z DDV), TRR:
01252-6030921122.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 27. 3. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica, nad 25,000.000 SIT pa ban-
čna garancija.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: naročnik bo
blago, ki je predmet razpisa plačal v 60 dneh
po prevzemu blaga in prejemu računa.

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 ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 28. 3. 2003, odločitev 4. 4. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 2. 2003.

Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj

Št. 530/01 Ob-89512
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdrav-

stvo Gorenjske, Gosposvetska c.9, 4000
Kranj, 04/20-82-000, faks 04/20-26-718,
e-mail: stane.vidmar@ozg-kranj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zdrav-
stveni material – letne dobave v skladu
s 3. točko 19. člena ZJN.

(b) Kraj dobave: Zdravstveni domovi na
Gorenjskem.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila po sklo-
pih – posamezno za razkužila, sanitetni ma-
terial in splošni medicinski material .

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek maj
2003, zaključek dobave maj 2006.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: OZG Kranj, fak-
turni oddelek, Milana Vinter-Šambar, Go-
sposvetska c. 9, Kranj, dodatne informacije
e-mail: stane.vidmar@ozg-kranj.si.

(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: 12.000 SIT (z DDV, TRR:
01252-6030921122).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 27. 3. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica, nad 25,000.000 SIT pa ban-
čna garancija.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo blago, ki je predmet razpisa pla-
čal v 60 dneh po prevzemu blaga in preje-
mu računa.

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 Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 28. 3. 2003, odločitev 4. 4. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: nanjižja
končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 2. 2003.

Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj

Št. 0812-1/2003 Ob-89555
1. Naročnik: Osnovna šola Drska.
2. Naslov naročnika: Ulica Slavka Gru-

ma 63, 8000 Novo mesto, tel.
07/39-35-860, faks 07/39-35-876, e-ma-
il:info@o-drska.nm.edus.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Drska,
Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine:

– meso,
– suho meso in mesni izdelki,
– perutnina in perutninski izdelki,
– ribe,
– jajca,
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh,
– pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki,
– brezalkoholne pijače, sokovi, sirupi,
– zelenjava in sadje,
– konzervirano sadje in zelenjava,
– razno prehrambeno blago,
– dodatki jedem,
– čaji in dodatki za tople napitke.
Ponudniki lahko dobijo priznano sposo-

bnost za en sklop oziroma skupino, za več
sklopov ali za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2003 do 30. 8. 2006.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: tajništvo OŠ Drska.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od po-
nedeljka do petka od 8. do 10. ure. Zadnji
dan za dvig razpisne dokumentacije je 21. 3.
2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
01285-6033131784.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 27. 3. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Drska, Ulica Slavka
Gruma 63, 8000 Novo mesto.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija v višini 100.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): v skladu z zakonom.

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 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa;

– da ponudnik nudi 60 dnevni plačilni rok;
– da ponudnik zagotavlja zahtevane koli-

čine blaga;
– da ponudnik zagotavlja dostavo fco

skladišče naročnika razloženo;
– da ima ponudnik zagotovljeno kontro-

lo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 12. 5. 2003,26. 5. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

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

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Osnovna šola Drska

Št. 5/2003 Ob-89594
1. Naročnik: Dijaški dom Tezno.
2. Naslov naročnika: Dijaški dom Tez-

no, Zolajeva ulica 13, 2000 Maribor, tel.
02/46-05-402, faks 02/460-54-03, e-na-
slov: tajnistvo@d-tezno.mb.edus.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
prehrambeni izdelki po blagovnih sku-
pinah.

(b) Kraj dobave: Dijaški dom Tezno, Zo-
lajeva ulica 13, 2000 Maribor.

(c) Obseg sklopov in sprejemljivost po-
nudb: ponudniki lahko oddajo ponudbo za en
sklop ali za več sklopov. Ponudniki se bodo
izbrali za posamezne sklope. Obseg sklopov:

– meso in mesni izdelki,
– perutnina in perutninski izdelki,
– ribe, sveže in zamrznjene,
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– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in pekovsko pecivo,
– sadje,
– zelenjava,
– jajca,
– krompir,
– brezalkoholne pijače,
– splošno prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek: 1. 5.
2003, predviden zaključek 1. 5. 2006.

5. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slacica Krstić
– tajništvo doma.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT naka-
žite na TRR doma: 01100-6030631362.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 3. 4. 2003 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dijaški dom Tezno, Zolajeva ulica
13, 2000 Maribor.

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

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

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

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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: do 22. 4. 2003. Predvideni datum odlo-
čitve je 24. 4. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: vsem,
ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumen-
tacije, bo priznana usposobljenost.

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

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Dijaški dom Tezno

Št. 25 Ob-89599
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

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

d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00,
faks 02/449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1,315.000 kosov voščilnic in 1,482.000
kosov razglednic za nadaljnjo prodajo.

(b) Kraj dobave: Ljubljana in Maribor.
(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: začetek 1. 7.
2003, zaključek 30. 4. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Pošta Slovenije,
d.o.o., sektor za finančne zadeve - nabavna
služba.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro.

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 31. 3. 2003.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Pošta Slovenije, d.o.o. Slomškov
trg 10, Maribor, nabavna služba.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dneh po prejemu blaga.

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 Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu Zakona o javnih naroči-
lih mora ponudnik imeti za voščilnice in raz-
glednice, ki jih ponuja Pošti Slovenije, od-
kupljene pravice za reprodukcije na obmo-
čju Republike Slovenije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predviden datum predložitve ponudbe
15. 6. 2003 - splošni program, 31. 8. 2003
- božično-novoletni program in 15. 1. 2004
- velikonočni program.

12. Merila za ocenitev ponudb: cena in
asortiman.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 408 Ob-89648
1. Naročnik: Vrtec Jelka.
2. Naslov naročnika: Glavarjeva 18a,

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

beno blago v skupni vrednosti 20 mio SIT.
(b) Kraj dobave: na devetih lokacijah na-

ročnika opisanih v razpisni dokumentaciji.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: me-
so in mesni izdelki – ribe – mleko in mlečni
izdelki – kruh in pekovski izdelki – sveža
zelenjava in sadje – konzervirana zelenjava
in sadje – sadni sokovi – žita in testenine –
ostalo prehrambeno blago. Ponudnik se lah-
ko 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: 11.300 SIT (DDV je vklju-
čen), na TRR Zavoda za tehnično izobraže-
vanje št. 01261-6030716108, sklic na št.
50015-408.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 7. 4. 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 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): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: v razpisni dokumentaciji.

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, za sklop sveže sadje in
zelenjava pa za 6 mesecev.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 3. 2003.

Vrtec Jelka

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s

pogajanji

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

Št. 462-02/25-3/2003 Ob-89576
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,

1523 Ljubljana, faks: 01/478-39-00, tel.
01/478-38-00.
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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: /

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja
ponudbena vrednost.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: Uradni list RS, št. 86 z dne
11. 10. 2002 in Uradni list RS, št. 106 z
dne 6. 12. 2002.

21. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 2. 2003.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

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. 8/666/2003 Ob-89467
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-02.
3. Datum izbire: 20. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: celovito tehnično varovanje objekta
Eles d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2 in 2a.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna pon. cena z vključe-
nimi stroški 2-letnega vzdrževanja v času
garancije ter stroški 6-letnega pogarancij-
skega vzdrževanja 70%, reference z CNS
sistemi 7%, reference registracije delovne-
ga časa na osnovi Oracle 5%, reference na
osnovi velikosti posla 3%, število redno za-
poslenih delavcev z veljavnimi službenimi
izkaznicami za tehnike 5%, plačilni pogoji
5%, rok izvedbe 5%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: G7 družba za varova-
nje d.o.o., Špruha 33, Trzin.

7. Pogodbena vrednost:
159,461.755,45 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 47,527.031,80 SIT
+ 20% DDV.

9. Število prejetih ponudb: 5 pravoča-
snih ponudb, od tega 2 pravilni.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 177,713.848,72 SIT, 159,461.755,45
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 20 z dne 8. 3.
2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 701/2002 Ob-89470
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jese-

nice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 20. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sukcesivna dobava živil in mate-
riala za prehrano, Splošna bolnišnica Je-
senice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Je-
senice.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: skupina XIV. ostalo
splošno prehrambeno blago, podskupina
11 čaji: Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva
cesta 54, 4220 Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost: 2,905.651,50
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,919.007,50 SIT, 2,905.651,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001,
Ob-55962.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 2. 2003.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 15/3-11/2001 Ob-89471
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

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

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

3. Datum izbire: 9. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
14. sklop: kruh in pekarsko pecivo.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Mlinotest Kruh Koper,
d.o.o., Ulica 15. maja 12, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 1,668.351 SIT
brez vključenega DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave po neu-
speli drugi fazi omejenega postopka, ko je
ponudbo oddal samo en ponudnik.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001,
ob-50492.

3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek:
1. točka drugega odstavka 20. člena ZJN-1.

4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziro-
ma 1B Zakona o javnih naročilih: izvaja-
nje storitev hrambe in prodaje vozil, ki
so carinsko blago (druge storitve, priloga
I B – storitve, št. 27).

5. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ponudba se mora nanašati
na celoten predmet javnega razpisa.

6. Kraj izvedbe: javno naročilo se bo
izvajalo v prostoru izvajalca.

7. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive, vendar morajo biti v skladu s
tehničnimi značilnostmi predmeta javnega
naročila.

8. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 3 leta.

9. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na naslovu naročni-
ka, v sprejemni pisarni, pritličje, soba št.
P10, Erika Andrlič, tel. 01/478 38 00, faks
01/478-39-00; ime osebe, pri katerih zain-
teresirani ponudnik lahko dobi informacije
– Irena Bera Kvasič, tel. 01/478-38-31.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno od 8. do
11.30 in od 12.30 do 15. ure; razpisna
dokumentacija se lahko pridobi tudi po pošti
na podlagi predhodne pisne prošnje (po
faksu 478-39-00).

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 3. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: odpiranje ponudb bo
dne 26. 3. 2003 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Ge-
neralni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, sejna soba; odpiranje ponudb bo
potekalo pred komisijo naročnika in ne bo
javno; predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe 9. 4. 2003.

12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, če ponudbena vrednost pre-
sega 30,000.000 SIT.

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

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

15. 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.

16. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 2. 2003.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 15/4-11/2001-2003 Ob-89472
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

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

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

3. Datum izbire: 27. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
2. sklop: perutnina,
4. sklop: sadje domače.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
2. sklop: perutnina: Kras, d.d., Šepulje

31, 6210 Sežana,
4.sklop: sadje domače: Kmetijska za-

druga Agraria Koper, Ulica 15. maja 17,
6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost:
2. sklop: perutnina – 2,198.987,50 SIT

brez vključenega DDV,
4. sklop: sadje domače – 338.530 SIT

brez vključenega DDV,
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
9. Število prejetih ponudb:
2. sklop: perutnina: 1,
4. sklop: sadje domače: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave po neu-
speli drugi fazi omejenega postopka, ko je
ponudbo za posamezen sklop oddal samo
en ponudnik.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001, Ob-50492.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 2. 2003.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-89477
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov  naročnika:  Zaloška  2,

1000 Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

3. Datum izbire: 20. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sukcesivna dobava obvezilnega
materiala in materiala za fiksacijo po
skupinah:

– obvezilni material 1,
– obvezilni material 2,
– material za fiksacijo.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena 70%, kva-
liteta 25%, popust za predčasno plačilo 5%.

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

– obvezilni material 1: Kemofarmacija,
d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana;

– obvezilni material 2: SAN.KO.M.,
d.o.o., Ježica 17, Ljubljana,

– material za fiksacijo: Sanolabor, d.d.,
Leskoškova 4, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– obvezilni material 1: 20,575.921,96

SIT;
– obvezilni material 2: 14,662.016,96

SIT;
– material za fiksacijo: 22,902.301,38

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be:
– obvezilni material 1: 23,301.970,92

SIT, 20,575.921,96 SIT;
– obvezilni material 2: 14,662.016,96

SIT, 11,739.932,76 SIT;
– material za fiksacijo: 22,902.301,38

SIT, 18,315.638,26 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 2. 2003.
Onkološki inštitut

Št. 056/2002 Ob-89482
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 5. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup licenc Documentum Founda-
tion in Infotehna my-Process ter enolet-
no vzdrževanje licenc.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
brez predhodne objave, po predhodno
pridobljenem mnenju Urada za javna na-
ročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Infotehna, informacij-
ski inženiring d.o.o., Glavni trg 20, Novo
mesto.

7. Pogodbena vrednost: 9,578.304 SIT
(vključno z DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je javno naročilo oddal v
skladu s 2. točko prvega odstavka 20 čle-
na ZJN-1.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 2. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod

Ob-89489
1. Naročnik: Zavod za gluhe in naglu-

šne Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vojkova 74, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 2. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: sukcesivna dobava živil, Zavod za glu-
he in naglušne Ljubljana, Vojkova 74, 1000
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, referen-
ce, druge ugodnosti, rok plačila.

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

– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica,

– Don Don d.o.o., Trdinova pot 2a,
4000 Kranj,

– Žito d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63,

1000 Ljubljana,
– Oblak Janez Oblak, Delavska 18,

4226 Žiri,
– Jurmes Šentjur, Leona Dobrotinška 15,

3230 Šentjur,
– PS Mercator d.d., Dunajska 107, Ljub-

ljana,
– Kvibo d.o.o., Predilniška c. 16, 4290

Tržič,
– Mesarstvo Čadež, Visoko 7g, 4212 Vi-

soko,
– J E M d.d. Sp. plavž, Jesenice,
– Dana d.d., Glavna cesta 34, 8233

Mirna,
– Fructal d.d. Tovarniška 7, 5270 Ajdov-

ščina,
– Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1000 Ljub-

ljana,
– Živila Kranj, Cesta na Okroglo 3, 4202

Naklo,
– Kolinska d.d., Kolinska ul. 1,1000

Ljubljana,
– Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53,

4220 Škofja Loka,
– Jožef Zupančič, Mala Račna 8, 1290

Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: po posamez-

nih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: cene so bile ponujene za posamezni
artikel in ne za celotno realizacijo.

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: 25. 2. 2003.

Zavod za gluhe in naglušne
Ljubljana

Št. 040801/2002 Ob-89522
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Slovenj

Gradcu.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 1, 2380

Slovenj Gradec, tel. 02/884-24-71.
3. Datum izbire: 9. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški in računalniški potrošni
material, Slovenj Gradec.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga, Bi-
rooprema, d.d. Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 8,273.315,45
SIT brez DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,629.836,96 SIT brez DDV,
8,273.315,45 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: 25. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

Št. 8 Ob-89567
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 22. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: razglednice in voščilnice za nadalj-
njo prodajo velikonočni program.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. V.P.C., d.o.o., Trno-
veljska cesta 2b, 3000 Celje, voščilnice
5.000 kosov po 58 SIT. Pogodbena vre-
dnost 290.000 SIT. 2. Grafocarton, d.o.o.,
Žabotova 5, 2000 Maribor, voščilnice
24.000 kosov po 62 SIT, razglednice
20.000 kosov po 22 SIT. Pogodbena vre-
dnost 1,928.000 SIT. 3. T&GRAF, Rudolf
Tovornik, s.p., Letnerjeva 6, 3000 Celje,
voščilnice 22.000 kosov po ceni 65 SIT,
razglednice 20.000 kosov po 24 SIT. Po-
godbena vrednost 1,910.000 SIT. 4. Papir-
na galanterija Šum, Turk Matjaž, s.p., Pre-
šernova 21, 1410 Zagorje, voščilnice 4.000
kosov po 57 SIT. Pogodbena vrednost
228.000 SIT. 5. Pot, Ljubljana, d.o.o., Sav-
lje 89, 1000 Ljubljana, voščilnice 7.000 ko-
sov po 61 SIT, razglednice 20.000 kosov
po 22 SIT. Pogodbena vrednost 867.000
SIT. 6. Gikart papirna galanterija, Kralj
Franc, s.p., Brinje 2a, 1262 Dol pri Ljublja-
ni, voščilnice 70.000 kosov po 59,90 SIT,
razglednice 208.000 kosov po 20,90 SIT.
Pogodbena vrednost 8,540.200 SIT. 7. Em-
ma, d.o.o., Veličkova 43, 1430 Hrastnik,
voščilnice 7.000 kosov po 59 SIT, glasbe-
ne voščilnice 3.900 kosov po 142 SIT, raz-
glednice 25.000 kosov po 23 SIT. Pogod-
bena vrednost 1,541.800 SIT. 8. Sidarta,
d.o.o., Cesta 24. junija 23, 1000 Ljubljana,
voščilnice 11.000 kosov po 60 SIT, razgle-
dnice 23.000 kosov po 24 SIT. Pogodbena
vrednost 1,212.000 SIT. 9. Hočevar – Ga-
spari, Štefan Hočevar s.p. Pražakova 6,
1000 Ljubljana, voščilnice 8.400 kosov po
48 SIT, razglednice 20.000 kosov po 28
SIT. Pogodbena vrednost 963.200 SIT. 10.
Ekološko društvo za boljši svet, Bolfenška
66, 2000 Maribor, voščilnice 4000 kosov
po 61,50 SIT. Pogodbena vrednost
246.000 SIT. 11. Grafika Soča, d.d., Sede-
jeva 4, 5000 Nova Gorica, voščilnice 4000
kosov po 67,88 SIT. Pogodbena vrednost
271.520 SIT.

7. Pogodbena vrednost: zajete že v
točki 6.

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

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: voščilnice od 48 SIT do 142 SIT,
razglednice od 20,90 SIT do 28 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002, Ob-63388.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 75 Ob-89568
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

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

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava službene obleke po meri:
zimske hlače 1628 kosov, nepremočlji-
ve hlače z naramnicami in termo pod-
hlačami 34 kosov, bunde 70 kosov, zim-
ska kapa 817 kosov, nepremočljive za-
ščitne hlače 55 kosov, letna jakna 783,
kosov, letne hlače 1147 kosov, letne hla-
če s snemljivimi hlačnicami 1318 ko-
sov, letna kapa 780 kosov, letna krila 6
kosov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena vre-
dnost.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kroj Ljubljana d. d.,
Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 35,986.394
SIT brez DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 2. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 07-02/03 Ob-89582
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica

5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: medicinski potrošni material;
dobava: Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna vrednost
skupine oziroma najnižja končna cena po-
samezne vrste blaga.

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

1. Johnson & Johnson, S.E., Podružni-
ca Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga;

2. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Ce-
sta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, za posa-
mezne vrste blaga;

3. Medinova, d.o.o. Masarykova 17,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga;

4. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga in za skupine 28, 33 in 45;

5. Gopharm, d.d., Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica, za posa-
mezne vrste blaga in za skupini 6 in 16;

6. AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska ce-
sta 6A, 3230 Šentjur, za posamezne vrste
blaga;

7. Profarmakon International, d.o.o., Pre-
radovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, za po-
samezne vrste blaga in za skupino 1;

8. Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizan-
ska cesta 109, 6210 Sežana, za posamez-
ne vrste blaga in za skupino 10;

9. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga in za
skupini 47 in 48;

10. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga
in za skupino 12;

11. Apollonia, d.o.o., Zaloška 155, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga;

12. Sind Ljubljana, d.o.o., Freyerjeva
32b, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga in za skupino 40;

13. Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga in za
skupino 71;

14. Emporio Medical, d.o.o., Prešerno-
va 5, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga;

15. PFM-S, d.o.o., Kolodvorska 2,
4000 Kranj, za posamezne vrste blaga in
za skupini 44 in 75;

16. Thomy Frey East, d.o.o., Vodnikova
170, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga in za skupini 54 in 87;

17. Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana, za posamezne vrste blaga
in za skupine 6, 43, 46 in 56;

18. Medias International, d.o.o., Lesko-
škova cesta 9D, 1000 Ljubljana, za posa-
mezne vrste blaga;

19. Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor, za posamezne vrste blaga;

20. Simps´s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin, za posamezne vrste blaga;

21. MM Surgical, d.o.o., Jakšičeva 7,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga;

22. PRI-MA, d.o.o., Igriška 2, 1000
Ljubljana, za skupino 69.

7. Pogodbena vrednost: Johnson & Jo-
hnson: 1,691.607,30 SIT; Iris Mednaro-
dna trgovina: 2,689.485,60 SIT; Medi-
nova: 9,192.012,35 SIT; Kemofarmacija:
34,353.676,21 SIT; Gopharm:
605.624,23 SIT; AMS Meding:
413.036,40 SIT; Profarmakon Internatio-
nal: 3,887.267,84 SIT; Auremiana:
2,846.111,19 SIT; Medis: 9,389.068,85
SIT; Sanolabor: 11,681.436,47 SIT; Apol-
lonia: 61.586,82 SIT; Sind: 2,848.559
SIT; Hibiskus: 2,848.669,96 SIT; Empo-
rio Medical: 30.520,08 SIT; PFM-S:
5,240.113,60 SIT; Thomy Frey East:
1,223.094 SIT; Interpart: 11,646.417,01
SIT; Mikro + Polo: 58.154.,40; Simps’s:
200.307 SIT; MM Surgical: 1,199.160;
PRI-MA: 871.079,22 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pri tistih vrstah blaga, kjer sta dva
ponudnika ponudila enako ceno, bo naroč-
nik sklenil kupoprodajno pogodbo za prvo
polovico tretjega obdobja s Sanolabor, d.d.,
za drugo polovico tretjega obdobja pa z
Medias International, d.o.o.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54874.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 410/03 Ob-89646
1. Naročnik: Osnovna šola Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šentilj pod Turja-

kom 1, 2382 Mislinja; tel. 02/88-56-610,
faks 02/88-56-620; o-mislinja.mb@gu-
est.arnes.si.

3. Datum izbire: 21. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: splošno prehrambeno blago po
sklopih, kraj dobave fco: Osnovna šola
Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mi-
slinja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena za
eno enoto izdelka, strokovna priporočila/re-
ference, plačilni pogoji in odzivni čas za
interventna naročila.

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

1. sklop: kruh, pekovski izdelki in slašči-
ce: Koroške pekarne, d.d., Koroška c. 2,
Dravograd; Pekarna Zorman, Zoran Zor-
man, s.p., Celjska c. 48/b, 2380 Slovenj
Gradec; Donats, d.o.o., Bomovska c. 21,
2311 Hoče,

2. sklop: meso in mesni izdelki: Osem,
d.o.o., Sp.Slivnica 107, 1290 Grosuplje;
Košaki, d.d., Oreško nabrežje 1, 2000 Ma-
ribor; Mesarija Lečnik, Trg svobode 4, 2390
Ravne na Koroškem,

3. sklop: ribe: Mesarija Lečnik, Trg svo-
bode 4, 2390 Ravne na Koroškem,

4. sklop: mleko in mlečni izdelki: Mle-
karna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Pet-
rovče; Ljubljanske mlekarne, d.d., Obrat
Maribor, Osojnikova ul. 5, 2000 Maribor,

5. sklop: sadje in zelenjava: Vinag, d.d.,
Trg svobode 3, 2000 Maribor; Trgovina Aro-
ma, Shaip Dakaj, s.p., Polena 10, 2392
Mežica; Gramis, d.o.o., Noršinska ul. 3,
9000 Murska Sobota,

6. sklop: sadni sokovi in sirupi: Fructal,
d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovšina,

7. sklop: ostalo prehrambeno blago: Era,
d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje; Kmetij-
ska zadruga Laško, z.o.o., Kidričeva ul. 2,
3270 Laško; Kolinska, d.d., Kolinska ulica
1, 1544 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost po sklopih bo odvisna od konkret-
nih nabav.

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

9. Število prijetih ponudb: 20.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

po odprtem postopku: Uradni list RS, št. 8
z dne 24. 1. 2003, Ob-86303.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Osnovna šola Mislinja

Št. 34/2002 Ob-89695
1. Naročnik: Javno podjetje Vodo-

vod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta

90, 1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 22. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava vodomerov za potrebe Javne-
ga podjetja Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena vodomerov, ponuje-
no število različnih proizvajalcev, dobavni
rok, garancijska doba in tip števnega me-
hanizma.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: CmC Ekocon d.o.o.,
Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: cene po po-
nudbenem ceniku.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 3. 2003.
Javno podjetje

Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

Št. 020-49/2002 Ob-89706
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje, prostor in energijo, Urad
RS za prostorsko planiranje.

2. Naslov naročnika: Dunajska cesta
21, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-70-14.

3. Datum izbire: 28. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– skupina A: standardni osebni raču-

nalniki – 10 komadov,
– skupina B: prenosni računalnik – 2

komada,
– skupina C: grafična postaja – 2 ko-

mada.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: edino merilo je najnižja po-
nujena cena.

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

– skupina A: Liko Pris d.o.o. Vrhnika,
– skupina B: ADD d.o.o., Ljubljana,
– skupina C: Liko Pris d.o.o. Vrhnika.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 2,540.340 SIT,
– skupina B: 984.528 SIT,
– skupina C: 2,046.000 SIT.

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

– skupina A: –
– skupina B: –
– skupina C: –
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina A: 3,044.250 SIT, 2,540.340

SIT,
– skupina B: 1,244.880 SIT, 984.528

SIT,
– skupina C: 2,134.047,60 SIT,

2,046.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: razpis OMNM.IT-5/2001, št.
110-9/2001/4 je bil objavljen 18. 6.
2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Urad RS za prostorsko planiranje

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

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

Ob-89488
1. Naročnik: Javno podjetje Toplotna

oskrba d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 28,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: naprava s plinskim mo-
torjem za sočasno proizvodnjo toplote
in elektrike.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po merilih v razpisni doku-
mentaciji je izbran ponudnik z najvišjim šte-
vilom točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Protech d.d.,Ulica Vita
Kraigherja 5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 377,383.326
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 495,348.613 SIT, 377,383.326 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 83 z dne 27. 9.
2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 2. 2003.

Javno podjetje Toplotna oskrba
d.o.o.

Maribor

Št. 351-03-23/2001 0605 Ob-89521
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270 Kr-

ško, faks 07/49-22-221, tel.
07/49-81-201.

3. Datum izbire: 4. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja podhoda pod
železniško progo in pod cesto-podhod
Čulk.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena cena, reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Premogovnik Velenje
d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
103,889.905,25 SIT.

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

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

be: 123,004.816 SIT, 103,889.905,25
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: izbrana je bila variantna ponudba,
pogodba ključ v roke.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 2. 2003.

Občina Krško

Ob-89577
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,

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

3. Datum izbire: 12. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj

izvedbe: oddana so gradbeno obrtniška
in inštalacijska dela v celoti za adapta-
cijo in izgradnjo prizidka k osnovni šoli
Škofljica – I.faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference. Izbrani iz-
vajalec je ponudil cenovno najugodnejšo
ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GPG d.d., Emonska 8,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 392,170.606
SIT.

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

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

be: 511,602.538,80 SIT, 392,170.606 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in št. objave razpisa prve

faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Občina Škofljica

Št. 06/03 Ob-89608
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: šamoterska in gradbe-
na vzdrževalna dela:

– sklop A: šamotersko in gradbeno vzdr-
ževanje,

– sklop B: čiščenje delavnic in delovišč.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročilo ni bilo oddano, na-
ročnik je prejel za oba sklopa samo eno
pravilno ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis se bo ponovil.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 97 z dne 15. 11. 2002, Ob-80922.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-89644
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,

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

3. Datum izbire: 12. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: oddana so gradbeno
obrtniška in inštalacijska dela v celoti
za adaptacijo in izgradnjo prizidka k
osnovni šoli Škofljica – I. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference. Izbrani iz-
vajalec je ponudil cenovno najugodnejšo
ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GPG d.d., Emonska 8,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 392,170.606
SIT.

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

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

be: 511,602.538,80 SIT, 392,170.606 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: 28. 2. 2003.
Občina Škofljica

Št. 44/2002 Ob-89696
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod -

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,

1000 Ljubljana, tel. 58-08-100; faks
58-08-302

3. Datum izbire: 27. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in na-
vezav na kanalizacijo po Društveni ulici.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunalna operativa
d.d., Povšetova 8, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 41,380.881
SIT (brez DDV)

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,690.832,60 SIT (brez DDV),
41,380.881 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 3. 2003.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

Št. 29/2002 Ob-89697
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod -

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,

1000 Ljubljana, tel. 58-08-10; faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 25. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
za Pediatrično kliniko.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: KPL d.d., Tbilisijska 61,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
202,422.964,37 SIT (brez DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 212,094.980,29 SIT (brez DDV),
202,422.964,37 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 3. 3. 2003.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

Št. 28/2002 Ob-89698
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod -

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,

1000 Ljubljana, tel. 58-08-100; faks
58-08-302.
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3. Datum izbire: 25. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda za
Pediatrično kliniko.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: KPL d.d., Tbilisijska 61,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
292,811.685,88 SIT (brez DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 297,138.282,84 SIT (brez DDV),
292,811.685,88 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 3. 3. 2003.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

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. 044/2002-3 Ob-89481
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: najem vozil

z operativnim leasingom;
– sklop A: osebno vozilo – karavan,
– sklop B: osebno vozilo – karavan –

4 WD – z reduktorjem,
– sklop C: terensko vozilo – Pick up

– 4 WD – z reduktorjem,
– sklop Č: terensko vozilo – 5 vrat –

4 WD – z reduktorjem.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena 100%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: LB Leasing d.o.o., Šmar-
tinska 130, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: mesečni najem
vozil 5.283,30 EUR (brez DDV).

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

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

nudbe:
– sklop A: 3.045,76 EUR, 2.666,64

EUR;
– sklop C: 2.468,04 EUR, 1.200 EUR;

– sklop Č: 2.115,24 EUR, 1.416,66
EUR.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: javno naročilo je izvedeno za
dobo  treh  let.  Za  sklop  B  naročnik  ni
izbral nobenega ponudnika. Ponudbi po-
nudnikov Alpetour Remont d.d., Kranj in
Summit motors d.o.o., Ljubljana sta bili
nepravilni.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 2. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod

Št. 06/02 Ob-89484
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

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

Domžale, tel. 01/72-95-440.
3. Datum izbire: 28. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vgrajevanja

komunalnih odpadkov in prevozne stori-
tve komunalnih odpadkov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost, od-
zivni čas, reference, dodatna tehnična
oprema.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elektromehanika-izklopi
vodovodnih in elektro omrežij, avtoprevoz-
ništvo, Dinić Jure s.p., Vrba 23, 1225 Lu-
kovica.

7. Pogodbena vrednost: 103,308.720
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 133,168.000 SIT, 103,308.720 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: 26. 2. 2003.
Javno komunalno podjetje

Prodnik d.o.o.

Št. 351-03-73/2002 0603 Ob-89520
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270

Krško, faks 07/49-81-276, tel.
07/49-81-201.

3. Datum izbire: 20. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

javne razsvetljave v Občini Krško za leti
2003 in 2004.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elektromehanika Arh
d.o.o., Ulica 11. novembra 34, Leskovec.

7. Pogodbena vrednost: 22,081.000,86
SIT (pogodba se je sklenila za eno leto).

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,936.821,60 SIT, 44,162.001,72 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba je sklenjena do konca leta
2003.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 2. 2003.

Občina Krško

Ob-89557
1. Naročnik: Varstveno delovni center

Krško-Leskovec, Ulica Staneta Žagarja 4,
8273 Leskovec pri Krškem.

2. Naslov naročnika: Ulica Staneta Ža-
garja 4, 8273 Leskovec pri Krškem, faks
07/49-05-160, e-mail: vdc@najdi.net, tel.
07/49-05-160.

3. Datum izbire: 18. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava in

razdelitev toplih obrokov malic za enoto
VDC Leskovec, priprava in razdelitev to-
plih obrokov malic za enoto VDC Sevni-
ca, priprava in razdelitev toplih obrokov
malic za enoto VDC Brežice in priprava
in razdelitev zajtrka,kosila in večerje za
enoto Stanovanjska skupnost Leskovec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo je najnižja končna ce-
na toplega obroka za posamezno enoto v
povezavi s kvaliteto, oddaljenosti od posa-
mezne enote in dostopa za invalide na vo-
zičkih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– za prvi sklop – priprava in razdelitev
malic (topli obrok) za varovance v enoti VDC
Leskovec- se izbere Bistro Štirica, Jožica
Četrtič, s.p., CKŽ 132 a, 8270 Krško,

– za četrti sklop – priprava in razdelitev
zajtrka, kosila in večerje za varovance v Eno-
ti Stanovanjska skupnost Leskovec se izbe-
re Bistro Štirica, Jožica Četrtič, s.p., CKŽ
132 a, 8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost:
– za prvi sklop za Enoto VDC Krško Le-

skovec- za pripravo in razdelitev toplih obro-
kov malic – cena za en topli obrok malice je
650 SIT z vključenim DDV,

– za četrti sklop za Enoto Stanovanjska
skupnost – za pripravo in razdelitev malic,
kosil in večerij – cena za en obrok zajtrka,
kosila in večerje je 815 z vključenim DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: za enoto
VDC Leskovec sta prispeli 2 ponudbi; za
Enoto VDC Stanovanjska skupnost sta pri-
speli dve ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: za prvi sklop za Enoto VDC Lesko-
vec za pripravo in razdelitev malic 630
SIT–650 SIT za en topli obrok; za četrti
sklop za Enoto Stanovanjska skupnost za
pripravo in razdelitev zajtrka, kosila in ve-
čerje 815 SIT–890 SIT za en obrok zajtr-
ka, kosila in večerje.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovna komisija je ugotovila, da je
za drugi sklop priprave in razdelitve malic
(toplih obrokov) za varovance v Enoti VDC
Sevnica prispela samo ena ponudba, ki jo
je posredovalo Gostinsko podjetje Sevnica,
d.d., Trg Svobode 1, 8290 Sevnica, zato
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se ponudba zavrne. Strokovna komisija je
tudi ugotovila, da za četrti sklop priprave in
razdelitve malic (toplih obrokov) za varovan-
ce v Enoti VDC Brežice ni prispela nobena
ponudba. Obrazložitev komisije: ker predvi-
devamo, da je objavljena storitev po javnem
razpisu Ob-85582 z dne 17. 1. 2003 zara-
di malega števila naročenih obrokov tržno
nezanimiva in ker je Enota VDC Sevnica v
mestu Sevnica na taki lokaciji, da ni v bližini
drugih primernih lokalov, je tudi posledica
tega samo ena prispela ponudba, oziroma

Št. 47/542/2003 Ob-89584
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. Datum izbire: 14. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije za rekonstrukcijo
110 kV stikališča v RTP Kidričevo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
oddaje naročila brez predhodne objave
(3. točka 110. člena ZJN-1).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IBE, d.d. Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 112,250.844
SIT z DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 2. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Prenos električne energije

Št. 2003 Ob-89601
1. Naročnik: Agencija RS za kmetijske

trge in razvoj podeželja.
2. Naslov naročnika: Dunajska 160,

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-92-06.
3. Datum izbire: 29. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: postopek s

pogajanji skladno s 1. točko drugega od-
stavka 20. člena ZJN-1: priloga 1A, storitev
15: storitve predtiska že znanih in novih
obrazcev ter laserskega izpisovanja (do-
tiska) obrazcev s konfekcioniranjem/ku-
vertiranjem iz obstoječih podatkovnih
baz. Izvajalec bo delo izvajal na svoji lokaci-
ji, prejel bo potrebne podatke za izdelavo in
predtisk obrazcev, podatke za dotisk obraz-
cev - laserski izpis, pa bo prejemal od na-
ročnika na zgoščenki (CD). Storitve se izva-
jajo z opremo izvajalca, reprodukcijskim ma-
terialom izvajalca, z operaterji in vzdrževalci
izvajalca ter z izvajalčevimi strokovnjaki za
razvoj novih obrazcev na področju laser-
skega izpisovanja in konfekcioniranja/kuver-
tiranja. Naročnik navaja možnost oddaje sto-
ritev v skladu z 2. točko prvega odstavka
97. člena ZJN-1. Oznaka javnega razpisa
po postopku s pogajanji po predhodni obja-
vi: AKTRP-OPT/2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna cena vsote
ponujenih storitev po formuli, kot je nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Kro d.o.o., Sp. Pirniče
24i, 1215 Medvode, s podizvajalcem Tiskar-
na Jože Moškrič, Kajuhova 55, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 18,125.443
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.

po naši oceni ni mogoče dobiti več ponudb.
Strokovna komisija sprejme sklep, da bo na
podlagi te ocene pridobila mnenje Urada za
JN glede odločitve za oddajo sklopa.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 5 z dne 17. 1. 2003, Ob-85582.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

VDC Krško-Leskovec

Št. 961-19/02-9-153 Ob-89556
1. Naročnik: Zavod RS za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška ul. 12,

1000 Ljubljana, faks 425-98-23,
www.ess.gov.si, tel. 200-23-50.

3. Datum izbire: 30. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira izva-

jalcev programa “Drugače o poklicih“,
ki seznanja mlade in odrasle s poklici
in omogoča ustreznejšo poklicno odlo-
čitev.

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

Merila:
1. sodelovanje  z  delodajalci  v  pretek-

lem letu,

2. število organiziranih ogledov del. mest
v preteklem letu,

3. sodelovanje s šolami v preteklem letu,
4. število izvedenih predstavitev pokli-

cev ali predavanj,
5. delo z mladino,
6. delo z odraslimi,
7. kadrovska zasedba,
8. cena.
Za Območno službo Kranj in Trbovlje je

prispela na javni razpis le ena ponudba, zato
ponudnik ni bil izbran. Za OS Novo mesto in
OS Ljubljana ni prispela nobena ponudba.

6. in 7. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno, okvirna pogodbena
vrednost:

Z. št. Ponudnik/izvajalec Okvirna pogodbena
vrednost (v SIT)

OS Celje
1. Racio, družba za razvoj člove.Kapitala,

d.o.o., Kidričeva 3, Celje 1,400.000
OS Murska Sobota

2. Dart, Lendava d.o.o., Mlinska 3,
9220 Lendava 900.000
OS Nova Gorica

3. Kopo d.o.o, Edvarda Kardelja 3,
5000 Nova Gorica 800.000

OS Velenje
4. Invel d.o.o., Trg mladosti 6,

3320 Velenje 900.000

OS Maribor
5. Impol-Kadring d.o.o., Trg svobode 26,

2310 Slov. Bistrica 1,300.000

OS Ptuj
6. Animacija d.o.o, Aškerčeva 1, 2250 Ptuj 700.000

OS Sevnica
7. Srednja šola Krško, Hočevarjev trg 1,

8270 Krško 700.000
OS Koper

8. A-Help, Milena J. Pribac s.p., Obala 118,
Portorož 900.000

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Vrednost ponudbe je bila razdeljena po posameznih dejavnostih:

1. organizacija predavanja s honorarjem: 8.000 SIT, 4.500 SIT,
2. organizacija predavanja brez honorarja: 5.000 SIT 2.500 SIT,
3. obisk podjetja na udeleženca: do 1.000 SIT, 700 SIT,
4. organizacija obiska na šoli: 5.000 SIT, 3.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 2. 2003.

Zavod RS za zaposlovanje
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: ponudnik Cetis d.d., Čopova 24,
3000 Celje: skupna cena storitev
39,295.223 SIT, ponudnik Kro d.o.o.,
Spodnje Pirniče 24i, 1215 Medvode:
skupna cena storitev 18,125.443 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 2. 2003.

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Št. 04/03 Ob-89607
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 2. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje to-

plotnih izolacij (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in

utemeljitev izbire: naročilo ni bilo oddano,
naročnik je prejel samo eno pravilno po-
nudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis se bo ponovil.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 103 z dne 29. 11. 2002, Ob-82166.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 2003-2005 Ob-89685
1. Naročnik: Agencija RS za kmetijske

trge in razvoj podeželja.
2. Naslov naročnika: Dunajska 160,

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-92-06.
3. Datum izbire: 22. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: postopek s

pogajanji skladno z 2. točko prvega odstav-
ka 20. člena ZJN-1: Priloga 1A, storitev:
vzdrževanje in dopolnjevanje namenske
programske opreme za podporo izvaja-
nju administrativnega postopka izplače-
vanja subvencij v kmetijstvu “Informa-
cijska podpora IAKS“ za obdobje 2003
do 2005. Naročnik navaja možnost oddaje
storitev v skladu z 1. točko 97. člena ZJN-1.
Oznaka javnega razpisa po postopku s po-
gajanji brez predhodnje objave: AK-
TRP-VZDR-IAKS/2003-2005.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna cena ponu-
jenih storitev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Aster, učinkovite računal-
niške rešitve d.o.o., Nade Ovčakove 1,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 61,623.504
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: Ponudnik Aster, učinkovite računal-
niške rešitve d.o.o., Nade Ovčakove 1,
1000 Ljubljana: skupna cena storitev
61,623.504 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: 28. 2. 2003.

Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja

Št. 45/2002 Ob-89699
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod -

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta

90, 1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 18. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

storitev fizičnega in tehničnega ter pro-
tipožarnega varovanja dodatnih objek-
tov v upravljanju Javnega podjetja Vo-
dovod- Kanalizacija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je oddano z
neposredno pogodbo na podlagi 110. čle-
na Zakona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sintal d.d., Zaloška c.
143, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 177.210
SIT/mesec (brez DDV).

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: osnovna pogodba za “Opravljanje
storitev fizičnega in tehničnega ter protipo-
žarnega varovanja dodatnih objektov v
upravljanju Javnega podjetja Vodovod- Ka-
nalizacija“ je bila sklenjena z izvajalcem Sin-
tal d.d., za dodatna dela se sklepa aneks k
osnovni pogodbi.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 3. 2003.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

Št. 39/2002 Ob-89700
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod -

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,

1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 18. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

PGD in PZI za izgradnjo kanalizacijske-
ga sistema “OB“ za odvajanje odpadne
vode in obnovo vodovodnega omrežja

za območje južno od Zasavske ceste
na relaciji Videm–Dol v Občini Dol pri
Ljubljani.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Kono - B d.o.o., Grablo-
vičeva 30, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,150.000
SIT (brez DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,810.000 SIT, 13,150.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: 17. 5. 2002,
43/2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 3. 2003.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

Št. 363-53/2002 Ob-89705
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije po pooblastilu za Mini-
strstvo za kulturo.

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

3. Datum izbire: 11. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: najem s po-

stopnim odkupom-leasing neopremlje-
nih poslovnih prostorov za potrebe Mi-
nistrstva za kulturo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 1. lokacijska ustreznost; 2.
ustreznost poslovnih prostorov po tehničnih
zahtevah; 3. konkurenčnost cen.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hypo Leasing d.o.o., Trg
osvobodilne fronte 12, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,745.875
SIT mesečno.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 644.639,05 SIT in 564.313,50 SIT (na-
vedeni ceni veljata za m2 in sta izračunani
kot razmerje med seštevkom vseh meseč-
nih obrokov - najemnin za najem poslovnih
prostorov za ves čas trajanja najema ter seš-
tevkom vseh mesečnih obrokov-najemnin za
najem parkirnih oziroma garažnih mest za
ves čas trajanja najema in skupno upora-
bno površino).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 3. 2003.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 35/2002 Ob-89807
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
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2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana,
tel. 01/478-46-00, http://www.mszs.si.

3. Datum izbire: 30. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet javne-

ga naročila je sukcesivna organizacija se-
minarjev po lokacijah po celi Sloveniji s
področja IS/IT za strokovne delavce
vzgojno izobraževalnih zavodov po Kata-
logu programov stalnega strokovnega
spopolnjevanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju v skladu s specifi-
kacijami predvidoma za razdobje od
1. 12. 2002 do predvidoma 31. 12. 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena po formuli, na-
vedeni v razpisni dokumentaciji: C =
Corg*480 + Cpotu*14*480 + Cpots*480 +
Cug50*15 + Cug200*10 + Cug450*5 +
Cug800*2 + Csvet*50.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: B2 d.o.o., Tržaška 42,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 144,898.536
SIT.

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

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

be: 149,068.801,20 SIT = 36,686.737,20
SIT + 112,382.064 SIT; 144,898.536 SIT =
32,516.472 SIT + 112,382.064 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: 4. 3. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Javni razpisi

Popravek
Št. 34/2003 Ob-89560

V javnem razpisu za sofinanciranje izvajal-
cev letnih mladinskih programov ali projek-
tov v letu 2003, objavljenem v Ur. l. RS, št.
13 z dne 7. 2. 2003, Ob-87235, se popravi
prvi odstavek 7. točke ter prvi odstavek
8. točke razpisa, ki se pravilno glasita:

7. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev, način pre-
dložitve vlog ter opremljenost vlog: rok za
predložitev vlog in način predložitve: vlaga-
telj mora vlogo za dodelitev sredstev, izpol-
njeno v slovenskem jeziku, poslati izključno
s priporočeno pošto na naslov Urada RS za
mladino, Štefanova 1, p.p. 1711, 1001 Ljub-
ljana, najpozneje do 21. 3. 2003.

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje veljavnih vlog za dodeli-
tev sredstev bo opravila komisija za odpira-
nje vlog, imenovana s strani naročnika. Ko-
misija za odpiranje vlog bo pričela z odpira-
njem dne 26. 3. 2003.

Urad Republike Slovenije
za mladino

Popravek

Ob-89566
V javnem razpisu za sofinanciranje pro-

grama Znanost mladini v letu 2003, ki je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 18 z dne 21. 2.
2003 se popravi: rok za predložitev vlog:
21. 3. 2003.

Javno odpiranje vlog: 25. 3. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport

Št. 3351-6/2003-5 Ob-89609

Javni razpis
za sofinanciranje projektov razvoja,

lokalizacije in razširjanja programske
opreme temelječe na odprti kodi

OK2003-1
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudni-

ka: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Langusova 4, 1508 Ljubljana, Slo-
venija, tel. 01/478-80-00, faks
01/478-83-75, http://mid.gov.si, e-poš-
ta: mid@gov.si.

2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev

a) Predmet
Ministrstvo za informacijsko družbo

(MID) želi finančno podpreti delovanje ne-
profitnih organizacij in združenj (združenih v
pravno organizacijsko obliko društva ali za-
voda), ki se ukvarjajo z razvojem, lokalizaci-
jo in razširjanjem programske opreme, ki
temelji na odprti kodi.

Vsebinsko je razpis porazdeljen na dva
dela, in sicer:

1. razvoj, nadgradnja, dopolnitve in/ali
lokalizacija obstoječih ali novih aplikativnih
rešitev temelječih na odpri kodi (ciljne reši-
tve),

2. razvoj, nadgradnja in/ali lokalizacija
obstoječih aplikativnih rešitev (splošne reši-
tve).

Predmet tega razpisa niso projekti, ki bi
bili namenjeni kakršnem koli komercialne-
mu delovanju prijaviteljev ali oddajanju v
uporabo drugim, komercialnim uporabni-
kom.

b) Pogoji
Na ta razpis se lahko prijavijo le civilno

družbene skupine, ki se združujejo v prav-
no organizacijsko obliko društva ali zavoda
(neprofitne organizacije).

Rezultati delovanj organizacij in združenj
morajo biti na voljo vsem (dostopni za prost
prenos preko svetovnega spleta) v izvorni
obliki. Programska koda, ki jo združenja in
organizacije razvijajo, lokalizirajo in razširja-
jo, pa mora uporabljati odprte standarde in
protokole.

Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavi-
jo le programe, ki so koordinirani in zaklju-
čeni v času od 1. 1. 2003 do 20. 11. 2003
in ki so namenjeni delovanju njih samih.

Prijavitelj mora za izvajanje programa za-
gotoviti najmanj 25% lastnih sredstev.

c) Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija, ki jo bodo sestavljali strokovni sode-
lavci ministrstva na osnovi naslednjih meril:

a) inovativnost predlaganih rešitev,
b) povezljivost oziroma vključenost pro-

gramske rešitve v obstoječe programske re-
šitve in razširjenost rabe le-teh,

c) reference izvajalcev projektov (in pre-
davateljev, če so v okviru projekta predvide-
na tudi izobraževanja uporabnikov),

d) preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,

e) kakovost izvedbe usposabljanja (me-
tode, pripomočki, vsebine), če bo v okviru
projekta predvideno tudi usposabljanje upo-
rabnikov.

Vsa navedena merila so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 12,000.000 SIT z vključenim DDV,
izplačljivih v letu 2003.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva

Prijave morajo biti izdelane enofazno.
Naloge morajo biti izvedene do 20. 11.
2003. Z izvedbo del je pogojeno izplačilo
dodeljenih sredstev. Le-ta se porabijo v skla-
du s predpisi, ki določajo izvrševanje prora-
čuna za leto 2003.

5. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost po-
nudb

a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve

Ponudba mora dospeti v vložišče Mini-
strstva za informacijsko družbo, Langusova
4, 1508 Ljubljana, najpozneje do 1. 4.
2003, do 12. ure, ne glede na način dosta-
ve (s priporočeno pošiljko ali osebno).

b) Način predložitve in opremljenost po-
nudb

Ponudbo za razpis je potrebno poslati v
zaprtem ovitku, na katerem mora biti jasno
vidna označba: “Ne odpiraj – vloga na raz-
pis – Sofinanciranje projektov razvoja, loka-
lizacije in razširjanja programske opreme te-
melječe na odprti kodi OK 2003-1“. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja. Uporabite povabilo k oddaji ponud-
be (razpisni obrazec št. 9).

Veljavne bodo ponudbe, ki bo pravilno
opremljene in pravočasno predložene na-
ročniku.

6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog bo 1. 4. 2003 ob
13. uri. Odpiranje ponudb ne bo javno.

7. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

Neveljavnih ponudb (nepravilno oprem-
ljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo neodpr-
te vrnjene ponudnikom.

8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslo-
vu http://mid.gov.si v rubriki Razpisi, oziro-
ma v vložišču Ministrstva za informacijsko
družbo, Langusova 4, 1508 Ljubljana, vsak
dan od 9. do 13. ure do vključno petka,
28. 3. 2003.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure na sedežu Mini-
strstva za informacijsko družbo, Langusova
4, 1508 Ljubljana, tel. 01/478-83-83, faks
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01/478-83-75, kontaktna oseba: dr. Miro-
slav Kranjc, e-pošta: miro.kranjc@gov.si.
Ponudnik sofinanciranja močno spodbuja
uporabo elektronske pošte kot priporoče-
nega načina komuniciranja s kontaktnimi
osebami.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 056/03 Ob-89806
Urad Vlade Republike Slovenije za slo-

venski jezik na podlagi Sklepa o ustanovitvi,
organizaciji in delovnem področju Urada
Vlade RS za slovenski jezik (Uradni list RS,
št. 97/00) izdaja

javni razpis
za (so)financiranje projektov, ki so

namenjeni uveljavljanju, promociji in
razvoju slovenskega jezika v letu 2003

I. Ime in sedež naročnika: Urad Vlade
RS za slovenski jezik, Tivolska 50/IX, 1000
Ljubljana.

II. Namen in predmet razpisa: dodelitev
sredstev za (so)financiranje posameznih
projektov, ki pomenijo neposredno uveljav-
ljanje, promocijo in razvoj slovenščine ali
večanje dostopnosti te javne dobrine. Za
projekte se po tem razpisu štejejo akcije
(tekmovanja in druge prireditve, počitniške
šole slovenščine, kritično odzivanje na pri-
mere zanemarjanja ali zapostavljanja slo-
venskega jezika v javnosti, sloveniziranje
javnih napisov ipd.), posamezne publikaci-
je (knjige, zloženke, zgoščenke ipd.), ma-
njše terenske raziskave jezikovnega polo-
žaja, prevajanje računalniških programov
in ustvarjanje izvirnih programov v sloven-
ščini, sloveniziranje imen pravnih oseb pri
priglašanju sprememb v uradnem registru,
sistemske jezikovne izboljšave v informa-
cijski tehnologiji (prenosna telefonija, tele-
tekst idr.) ipd.

III. Skupna višina sredstev razpisa je
3,5 milijona tolarjev. Najmanj polovica teh
sredstev se bo dodelila predlagateljem, ka-
terih projektov ni mogoče imeti za del nji-
hove pridobitne dejavnosti. Za posamezni
projekt se lahko dodeli do 500.000 SIT.
Sredstva morajo biti porabljena do 15. de-
cembra 2003.

IV. Splošni pogoji za sodelovanje: upra-
vičenci do sredstev so lahko posamezniki
in nevladne organizacije (društva, zavodi,
podjetja ipd.), ki Uradu za slovenski jezik
najpozneje do 28. marca 2003 (datum od-
daje priporočene poštne pošiljke) predlo-
žijo ponudbo z ustrezno dokumentacijo in
ki se zavežejo podpisati z USJ pogodbo o
izpeljavi in (so)financiranju sprejetega pro-
jekta do konca leta 2003. Posamezni upra-
vičenec lahko priglasi največ dva projekta.
Predlagatelji, katerih registrirano neprido-
bitno dejavnost financira država ali lokalna
skupnost kot ustanoviteljica, ne morejo
konkurirati s projekti, ki se vsebinsko uvr-
ščajo v to njihovo dejavnost. Izpolnjevanje
splošnih pogojev se ugotavlja pri odpiranju
vlog.

V. Vloge s ponudbami je treba oddati v
zaprti ovojnici, opremljeni na sprednji strani
z dodatnim napisom “Vloga za razpis – ne
odpiraj!“, na hrbtni strani pa z imenom in
natančnim naslovom predlagatelja. Vloga
mora vsebovati:

– izpolnjen priglasitveni obrazec,

– opis projekta (vrsta projekta glede na
navedbe iz II. odstavka tega razpisa, cilji
projekta, način in čas izpeljave, potrebni
kadri in oprema, odgovorni nosilec dejav-
nosti, predvideni učinki),

– razčlenjen predračun (predvideni od-
hodki po stroškovnih postavkah, predvideni
prihodki z upoštevanjem predvidenega de-
leža lastnih finančnih sredstev, deleža Ura-
da za slovenski jezik in deleža morebitnih
drugih sofinancerjev),

– predstavitev odgovornega nosilca
(podatki o njegovi strokovnosti in re-
dni/osnovni dejavnosti, sodelovanju pri po-
dobnih projektih v preteklosti, morebitna
posebna priporočila).

VI. Vloge bo odpirala in o njih odločala po-

sebna komisija Urada za slovenski jezik. Pre-
pozno oddane vloge bodo takoj zavrnjene, ne-
popolne pa pri odpiranju izločene. Pri nadaljnji
obravnavi se bodo upoštevale splošna ustrez-
nost dokumentacije, vsebinska kakovost po-
nudbe, ustreznost cene glede na predvidene
stroške storitev in materiala, usposobljenost no-
silca za izpeljavo projekta (zagotovljena stro-
kovnost in oprema, reference, delež lastnih
sredstev ipd.). Komisija bo lahko pri tem od
predlagateljev zahtevala dodatna pojasnila ali
dokazila. (Nadrobnejša merila so predlagate-
ljem na vpogled v USJ.) O izidu tega javnega
razpisa (število obravnavanih vlog, seznam
sprejetih ponudb in višina dodeljenih sredstev
zanje) bodo predlagatelji obveščeni najpozne-
je v 15 dneh po izteku priglasitvenega roka.

P r i g l a s i t v e n i   o b r a z e c

Vrsta predlagatelja: [] posameznik
[ ] poklic ……………
[ ] položaj (zaposlitev ipd.) …………….

[ ] organizacija
[ ] društvo
[ ] zavod (šola, svetovalnica, kulturni center ipd.)
[ ] podjetje
[ ] drugo …………….

Ime predlagatelja: …….......................……………………………………………………………
Poštni naslov: ………….……………..………………........………; telefon:.………..........……
Registrirana dejavnost pravne osebe: pridobitna – nepridobitna (ustrezno podčrtaj)

Za (so)financiranje po javnem razpisu Urada Vlade RS za slovenski jezik v letu 2003
predlagam-o naslednji projekt:
(ime projekta) ………………………….....................…………………………………………….
…………………………………….....................…………………………
Predvidena vrednost celotnega projekta: ……….......…………………….
Predlagana višina (so)financiranja USJ: ……………………………….......

Izjavljam-o, da sem/smo v primeru potrditve projekta pripravljen-i skleniti z Uradom za
slovenski jezik pogodbo o izpeljavi oziroma (so)financiranju projekta v letu 2003.

Kraj in datum: …………………...……                Podpis: …….......………………….

Urad Vlade RS za slovenski jezik

Št. 3350-1/2003-5 Ob-89610

Javno naročilo
o izbiri izvajalca za opravljanje storitev

in dobavljanje blaga pri objavljanju
pomembnejših javnih dokumentov
Ministrstva za informacijsko družbo
1. Ime oziroma naziv in sedež ponud-

nika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Langusova 4, 1508 Ljubljana, Slo-
venija, tel. 01/478-80-00, faks
01/478-83-75, http://mid.gov.si, e-poš-
ta: mid@gov.si.

2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev

a) Predmet
Predmet javnega naročila, je izbira izva-

jalca za opravljanje storitev in dobavljanje
blaga pri objavljanju pomembnejših javnih
dokumentov Ministrstva za informacijsko
družbo (MID).

Dokumenti bodo izdelani v obliki publi-
kacij, knjižic, brošur, CD-ROM-ov in podo-
bnih oblik dokumentov. Priprava doku-
mentov naj bi vsebovala eno ali več na-
slednjih faz:

– lektoriranje dokumentov (slovenski in
angleški jezik),

– prevod (v angleški jezik),
– obdelava grafičnih elementov,
– priprava za tisk (impozicija),
– tiskanje dokumentov,
– izdelava CD-ROM-ov.
Dokumenti bodo pripravljeni v Microsoft

Word 2000 obliki zapisa in vsebujejo v na-
prej določen tip pisav in logotipov. Izvajalec
mora zagotoviti kvalitetno obdelavo tekstu-
alnih in grafičnih dokumentov ter izbrati
ustrezen format za njihovo objavo v dogo-
voru z odgovorno osebo ministrstva. Glavni
dejavnik pri obdelavi dokumentov je inte-
gracija teksta in grafičnih slik, manipulacija
elementov določene strani ter sama posta-
vitev strani dokumenta. Končna publikacija
mora imeti ustrezno tehnično kakovost.

b) Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija, ki jo bodo sestavljali strokovni sode-
lavci ministrstva na osnovi naslednjih meril:

a) cena – 0 do 80 točk,
b) časovni dejavnik (potreben za izdela-

vo publikacije) – 0 do 20 točk.
Vsa navedena merila so podrobneje

opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega naročila: okvir-
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na višina sredstev javnega naročila znaša
do 12,000.000 SIT z vključenim DDV, iz-
plačljivih v letu 2003.

4. Rok, do katerega morajo biti predlože-
ne ponudbe za dodelitev sredstev, način pre-
dložitve ponudb ter opremljenost ponudb

a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve

Ponudba mora dospeti v vložišče Mini-
strstva za informacijsko družbo, Langusova
4, 1508 Ljubljana, najpozneje do 25. 3.
2003, do 12. ure, ne glede na način dosta-
ve (s priporočeno pošiljko ali osebno).

b) Način predložitve in opremljenost po-
nudb

Ponudbo za javno naročilo je potrebno po-
slati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
jasno vidna označba: “Ponudba – ne odpiraj!
Izbira izvajalca za opravljanje storitev in do-
bavljanje blaga pri objavljanju pomembnejših
javnih dokumentov Ministrstva za informacij-
sko družbo“. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja. Uporabite povabilo k
oddaji ponudbe (razpisni obrazec št. 1).

Veljavne bodo ponudbe, ki bo pravilno
opremljene in pravočasno predložene na-
ročniku.

5. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog bo 25. 3. 2003 ob
13. uri. Odpiranje ponudb ne bo javno.

6. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

Neveljavnih ponudb (nepravilno oprem-
ljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo neodpr-
te vrnjene ponudnikom.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko za-
interesirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslo-
vu http://mid.gov.si v rubriki Razpisi, oziro-
ma v vložišču Ministrstva za informacijsko
družbo, Langusova 4, 1508 Ljubljana, vsak
dan od 9. do 13. ure do vključno petka,
21. 3. 2003.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure na sedežu Mini-
strstva za informacijsko družbo, Langusova 4,
1508 Ljubljana, tel. 01/478-83-83, faks
01/478-83-75, kontaktna oseba: dr. Miro-
slav Kranjc, e-pošta: miro.kranjc@gov.si. Po-
nudnik sofinanciranja močno spodbuja upo-
rabo elektronske pošte kot priporočenega na-
čina komuniciranja s kontaktnimi osebami.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Ob-89805
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02) in
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
RS (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98, 48/99 in
46/01) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje udeležb na

mednarodnih konferencah v tujini z
vabljenimi predavanji in delovanja
slovenskih znanstvenih združenj v

svetu za leto 2003

1. Uporabnik proračunskih sredstev je
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Re-
publike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje:
a) udeležb na mednarodnih konferencah

v tujini z vabljenimi predavanji,
b) delovanja slovenskih znanstvenih

združenj v svetu.
3. Orientacijska vrednost javnega razpi-

sa je ad a) 35,000.000 SIT in ad b)
15,000.000 SIT.

4. Predmet razpisa pod a in b točke 2.
mora biti uresničen v letu 2003. Sofinanci-
ranje bo potekalo do končne porabe razpo-
ložljivih namenskih sredstev za leto 2003.

5. V skladu s Pravilnikom o financiranju
in sofinanciranju mednarodnega znanstve-
nega sodelovanja Republike Slovenije mini-
strstvo lahko sofinancira:

ad a)
– mednarodne prevozne stroške (po

APEX oziroma drugi najbolj ekonomični ta-
rifi letalske vozovnice) za udeležbo sloven-
skih znanstvenikov na mednarodnih konfe-
rencah v tujini pod pogojem, da so na njih
udeleženi z vabljenimi predavanji.

Zaradi omejenih proračunskih sredstev
bo ministrstvo financiralo:

– potne stroške praviloma največ za dve
vabljeni predavanji na mednarodnih konfe-
rencah posameznemu slovenskemu preda-
vatelju v letu 2003,

– potne stroške praviloma največ dvema
vabljenima predavateljema z iste institucije
za udeležbo na isti mednarodni konferenci.

ad b) 1.
– članarine slovenskih znanstvenih zdru-

ženj v mednarodnih nevladnih znanstvenih
združenjih za leto 2003 v višini od 40.000
SIT do 190.000 SIT. Ministrstvo ne sofinan-
cira članarin sekcijam znanstvenih združenj
in posameznikom;

ad b) 2.
– delovanje slovenskih predstavnikov,

izvoljenih za predsednike, podpredsedni-
ke, generalne sekretarje ali člane vodstve-
nih organov mednarodnih znanstvenih
združenj v višini mednarodnih prevoznih
stroškov ter dnevnic, kot jih določa veljav-
na Uredba o povračilu stroškov za službe-
na potovanja v tujino, za udeležbe na zase-
danjih vodstvenih organov mednarodnih
znanstvenih združenj;

ad b) 3.
– nadomestila za strokovna opravila v

zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov
in generalnih sekretarjev mednarodnih
znanstvenih združenj največ do 200.000
SIT letno s tem, da posamezno slovensko
znanstveno združenje ne more prejeti več
kot enkratno nadomestilo za svoje funkcio-
narje v mednarodnih znanstvenih združe-
njih letno.

6. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– organizacije in zasebni raziskovalci, ki

izvajajo nacionalni raziskovalni program;
– slovenska znanstvena združenja, ki so

vpisana v evidenco znanstvenih nevladnih
združenj pri Ministrstvu;

– organizacije, ki izvajajo dejavnosti iz
mednarodnih dvostranskih ali večstranskih
sporazumov;

– aktivni raziskovalci, izvoljeni za pred-
sednike, podpredsednike, generalne sekre-

tarje ali člane vodstvenih organov mednaro-
dnih znanstvenih združenj.

7. Vloga na razpis mora vsebovati izpol-
njen in podpisan prijavni obrazec, katere-
mu je potrebno obvezno priložiti naslednje
priloge:

ad a)
– program mednarodnega srečanja,
– vabilo organizatorja na vabljeno pre-

davanje,
– povzetek predavanja,
– predračun stroškov (potrdilo o ceni

APEX ali druge najbolj ekonomične tarife
letalske vozovnice),

ad b) 1.
– kopijo računa mednarodnega znan-

stvenega združenja za članarino za leto
2003,

ad b) 2.
– vabilo na zasedanje,
– dokazilo o funkciji v mednarodnem

znanstvenem združenju (za vsakega funkci-
onarja je potrebno pripraviti poseben prijav-
ni obrazec),

– predračun stroškov (vključno s potrdi-
lom o ceni APEX ali druge najbolj ekono-
mične tarife letalske vozovnice),

ad b) 3.
– dokazilo o funkciji v mednarodnem

znanstvenem združenju,
– predračun stroškov.
8. Prijavni obrazec lahko zainteresirani

dobijo na domači strani MŠZŠ ali dvignejo
vsak dan od dneva objave razpisa do 5. 9.
2003 v Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana, v tajništvu Sek-
torja za mednarodno znanstveno sodelo-
vanje.

9. Merila za izbiro vlog za sofinancira-
nje: v postopku za izbiranje vlog za sofinan-
ciranje mednarodnega sodelovanja se
obravnavajo pravočasne in pravilno oprem-
ljene vloge, ki izpolnjujejo vse z javnim raz-
pisom zahtevane pogoje.

10. Vloge za sofinanciranje z vso potre-
bno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj –
Vloga za javni razpis za sofinanciranje ude-
ležb na mednarodnih konferencah v tujini z
vabljenimi predavanji in za delovanje slo-
venskih znanstvenih združenj v svetu“ ter
navedbo vlagatelja na naslovni strani mo-
rajo vlagatelji dostaviti v glavno pisarno Mi-
nistrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana.

11. Pravilno označene vloge za sofinan-
ciranje, ki bodo prispele, ne glede na vrsto
prenosa pošiljke, do vključno 28. marca
2003, 6. maja 2003, 20. junija 2003 in
5. septembra 2003, bo odprla komisija za
vodenje postopka naslednji delovni dan v
vsakem zgoraj navedenem mesecu v letu
2003 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljub-
ljana. Nepravočasne in nepravilno oprem-
ljene oziroma oddane vloge komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.

12. O sprejetem sklepu o sofinanciranju
bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje
v 45 dneh od dneva odpiranja prispelih
vlog.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti v Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, pri
Albinu Babiču (tel. 01/47-84-688, e-poš-
ta: albin.babic@gov.si) ali pri Roberti Fili-
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pič (tel. 47-84-613, e-pošta: roberta.fili-
pic@gov.si).

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Ob-89823
Republika Slovenija, Ministrstvo za

šolstvo, znanost in šport na podlagi Pra-
vilnika o strokovnem spopolnjevanju, izo-
braževanju in usposabljanju strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju in o
postopku za izbiro programov, v nadaljeva-
nju: Pravilnik o strokovnem spopolnjevanju
(Uradni list RS, št. 80/98, 22/03) in Za-
kona o izvrševanju proračuna RS za leto
2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02)
objavlja

javni razpis
za izvajanje naročenih programov

stalnega strokovnega spopolnjevanja,
izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in

izobraževanju v
Republiki Sloveniji v šolskem letu

2003/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa so naročeni programi

stalnega strokovnega spopolnjevanja, izo-
braževanja in usposabljanja strokovnih de-
lavcev v vzgoji in izobraževanju v Republiki
Sloveniji (v nadaljevanju: programi) in njiho-
va izpeljava.

2.1. Programi
Programi so razvrščeni:
0.2.2. Programi spopolnjevanja, ki izha-

jajo iz vsebinske prenove
0.2.2.1. programi nacionalnih preizku-

sov znanja v devetletni OŠ
0.2.2.2. programi za spopolnjevanje

vzgojiteljev in učiteljev, ki izvajajo programe
za otroke s posebnimi potrebami (prilagoje-
no izvajanje, prilagojeni programi)

0.2.2.3. programi glasbenega šolstva
0.2.2.4. programi predšolske vzgoje
0.2.2.5. programi za spopolnjevanje uči-

teljev v poklicnem in strokovnem izobraže-
vanju (nadgraditev ključnih kompetenc uči-
telja, modularizacija izobraževanja in uspo-
sabljanja, integracija splošnih, strokovnih in
praktičnih znanj in spretnosti, uvajanje ključ-
nih kompetenc v programe, oblikovanje od-
prtega dela kurikuluma)

0.2.2.6. programi za spopolnjevanje uči-
teljev za pripravo na maturo

0.2.2.7. programi za spopolnjevanje uči-
teljev za pripravo na poklicno maturo

0.2.2.8. programi za šolstvo narodno-
sti, zamejske Slovence, učitelje otrok zdom-
cev in medkulturno sodelovanje

0.2.2.9. programi za pripravnike in men-
torje pripravnikov

0.3. Programi, ki jih zahtevajo novi učni
načrti po odredbah o vrsti in smeri izobraz-
be

0.3.2. Programi stalnega strokovnega
spopolnjevanja za predmete:

0.3.2.1. angleščina (didaktika zgodnje-
ga poučevanja)

0.3.2.2. nemščina (didaktika zgodnjega
poučevanja)

0.3.2.3. tehnika in tehnologija

0.3.2.4. naravoslovje in tehnika
0.3.2.5. državljanska vzgoja in etika
0.3.2.6. naravoslovje v poklicnem izo-

braževanju
0.3.2.7. družboslovje v poklicnem izo-

braževanju
0.3.2.8. laborant
0.3.2.9. računalnikar – organizator in-

formacijske dejavnosti
0.3.2.10. programi za strokovne delav-

ce v osnovni šoli za odrasle
0.3.2.11. programi iz specialno pedago-

ških znanj
Obvezni izbirni predmeti:
0.3.2.12. retorika
0.3.2.13. verstva in etika I, II, III
Izbirni predmeti:
0.3.2.14. vzgoja za medije (radio, tisk,

televizija)
0.3.2.15. filozofija za otroke (kritično

mišljenje, etična raziskovanja, jaz in drugi)
0.3.2.16. etnologija (srečanja s kultura-

mi, sodobnosti z razsežnostmi dediščine)
0.3.2.17. umetnostna zgodovina (kaj

nam govorijo umetnine, življenje upodoblje-
no v umetnosti, oblika in slog)

0.3.2.18. plesne dejavnosti (ples, ljud-
ski plesi, starinski in družabni ples)

0.3. 2. 19. astronomija (Sonce, Luna in
Zemlja, daljnogledi in planeti, zvezde in ve-
solje)

0.3. 2. 20. logika
0.3.2.21. obdelava gradiv
0.3.2.21.1 obdelava gradiv – les
0.3.2.21.2 obdelava gradiv – umetne

snovi
0.3.2.21.3 obdelava gradiv – kovine
0.3.2.22. projekti iz fizike in tehnike
0.3.2.23. projekti iz fizike in ekologije
0.3.2.24. elektronika z robotiko
0.3.2.25. risanje v geometriji in tehniki
0.3.2.26. elektrotehnika
0.3.2.27. robotika v tehniki
0.3.2.28. računalništvo (urejanje bese-

dil, multimedija, računalniška omrežja)
0.3.2.29. klaviatura in računalnik 1, 2
0.3.2.30. matematična delavnica 7, 8, 9
0.3.2.31. okoljska vzgoja I, II, III
0.3.2.32. genetika
0.3.2.33. kmetijstvo
0.3.2.34. čebelarstvo
0.3.2.35. turistična vzgoja
0.3.2.36. klekljanje (osnovne tehnike

klekljanja, temeljne tehnike v slovenski čip-
ki, široki ris)

0.4. Programi spopolnjevanja za uvaja-
nje novega kurikula za vrtce in novih učnih
načrtov in katalogov znanj v šolah

0.4.1. razredni pouk in programi za uči-
telje v podaljšanem bivanju

0.4.2. jeziki
0.4.2.1. slovenščina (tudi izbirni pred-

met)
0.4.2.2. italijanščina (tudi izbirni pred-

met)
0.4.2.3. madžarščina
0.4.2.4. angleščina
0.4.2.5. francoščina (tudi izbirni pred-

met)
0.4.2.6. hrvaščina (tudi izbirni predmet)
0.4.2.7. latinščina in grščina (tudi izbirni

predmet)
0.4.2.8. nemščina (tudi izbirni predmet)
0.4.2.9. ruščina

0.4.2.10. španščina (tudi izbirni pred-
met)

0.4.3. družboslovje in humanistika
0.4.3.1. spoznavanje okolja
0.4.3.2. družba
0.4.3.3. geografija (tudi izbirni predmet)
0.4.3.4. zgodovina
0.4.3.5. psihologija
0.4.3.6. sociologija
0.4.3.7. filozofija
0.4.3.8. ekonomija, podjetništvo in stro-

kovni predmeti v ekonomski gimnaziji
0.4.3.9. knjižničarstvo
0.4.3.10. pedagogika
0.4.4. umetnost
0.4.4.1. umetnost
0.4.4.2. umetnostna zgodovina
0.4.4.3. glasba
0.4.4.4. likovna vzgoja, likovna umetnost

in likovno snovanje
0.4.4.5. plesna umetnost
0.4.4.6. strokovni predmeti v umetniški

gimnaziji
0.4.4.7. dramaturgija, igralstvo, film, vi-

deo, fotografija in drugo
0.4.5. naravoslovje in tehnika
0.4.5.1. naravoslovje in tehnika
0.4.5.2. naravoslovje v osnovni šoli
0.4.5.3. matematika
0.4.5.4. fizika
0.4.5.5. kemija
0.4.5.6. biologija (tudi izbirni predmet)
0.4.5.7. gospodinjstvo
0.4.5.8. računalništvo in informatika (tu-

di izbirni predmet)
0.4.5.9. strokovni predmeti tehniške

gimnazije
0.4.5.10. drugo
0.4.6. športna vzgoja
0.4.7. poklicno in strokovno izobraževa-

nje
0.4.8. programi s področja dela sveto-

valnih delavcev
0.4.9. programi za spopolnjevanje vzgo-

jiteljev v dijaških domovih
0.4.10. programi za spopolnjevanje an-

dragoških delavcev
0.4.11. programi za poklicno in osebno-

stno rast
0.4.12. programi za spopolnjevanje vo-

dilnih in vodstvenih delavcev
0.4.13. medpredmetna kurikularna po-

dročja
0.4.14. splošnodidiaktični programi
0.5. Programi za spopolnjevanje učite-

ljev izbirnih predmetov in vsebin, ki niso
določeni z odredbo

0.5.1. državljanska kultura
0.5.2. kemija v okolju
0.5.3. kemija v življenju
0.5.4. poskusi v kemiji
0.5.5. prehrana
0.5.6. šah
Morebitni prejemniki (v nadaljevanju: pre-

jemniki) lahko ponudijo različne programe
za eno ali več področij, isti program pa sa-
mo v eno področje.

2.2. Merila za izbor in financiranje pro-
gramov

Programi morajo biti pripravljeni na pod-
lagi novih že sprejetih učnih načrtov in kata-
logov znanj ter v skladu z odredbami o sme-
ri in stopnji izobrazbe, sicer bodo izločeni iz
nadaljnjega obravnavanja.
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Merila za izbor in financiranje so:

Merila Točke

1. prednostna področja od 0 do 2
2. strnjenost in povezanost

vsebin v programu
spopolnjevanja od 0 do 1

3. skladnost metod in oblik
dela s cilji od 0 do 2

4. možnost priznavanja
programov spopolnjevanja
v izrednem ali podiplomskem
študiju od 0 do 1

5. da je program spopolnjevanja
nadaljevalni ali že uveljavljen od 0 do 2

6. deficitarnost področja, s
katerega je ponujen program
spopolnjevanja od 0 do 3

7. reference predavateljev za
izpeljavo programa
spopolnjevanja od 0 do 2

8. evalvacijske reference
izvajalcev od 0 do 3

9. cena izpeljave in
ekonomičnost izpeljave
programa spopolnjevanja od 0 do 2

Izbrani bodo tisti programi, ki bodo zbrali
9 točk ali več.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pre-
jemniki

Javni zavodi s področja vzgoje in izobra-
ževanja iz 8., 28. in 106. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00, 64/01, 101/01 in 14/03) in Viso-
košolski zavodi po Zakonu o visokem šol-
stvu (Uradni list RS, št. 67/93, 13/94,
39/95, 18/98, 35/98, 99/99 in 64/01),
ki organizirajo strokovno spopolnjevanje,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. so registrirani za opravljanje izobraže-
valne dejavnosti,

2. morajo razpolagati z ustreznimi pro-
stori in opremo (tehnologija, računalniška
tehnologija, učne delavnice in drugo) za
izpeljavo programov v primeru, da jih ne
bodo izpeljali v regionalnih enotah za izva-
janje programov stalnega strokovnega spo-
polnjevanja,

3. imajo zaposlene predavatelje z ustrez-
nimi strokovnimi referencami ali sklenjene
predpogodbe s pogodbenimi predavatelji za
šolsko leto 2003/04,

4. imajo reference, ki izkazujejo, da pre-
jemnik izvaja programe, ki so predmet raz-
pisa ali druge izobraževalne programe.

4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega razpisa zna-

ša največ 90 milijonov tolarjev.
5. Določitev obdobja porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo prejemniki

porabiti v šolskem letu 2003/04.
6. Rok za oddajo vloge in način oddaje

vloge
Vloga mora biti pripravljena v skladu z

Navodili prejemnikom naročenih programov
za izdelavo vloge, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

Vloga mora biti oddana na originalnih
obrazcih in disketi iz razpisne dokumen-
tacije.

Zapečatene ovojnice z vlogami morajo
prejemniki poslati priporočeno naslovniku:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, ali osebno oddati
na lokaciji ministrstva Privoz 11, Ljubljana
(Prule, za Restavracijo Urška) pri Mateji Pet-
erca. Rok za oddajo vloge je 7. april 2003
do 12. ure. Vloga oddana po pošti se šteje
kot pravočasna, če prispe do istega dne in
ure, kot je predvideno za osebno oddajo
vloge.

Ovojnice z vlogami morajo prejemniki
oddati z jasno oznako ter napisom “Vloga
– ne odpiraj“, ter z navedbo predmeta na-
ročila, in sicer “Javni razpis za izvajanje
naročenih programov stalnega strokovne-
ga spopolnjevanja za šolsko leto
2003/04“.

Na ovojnici mora biti na sprednji strani
jasno označen naslovnik in prejemnik.

Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bo komisija zavrnila v postop-
ku odpiranja vlog in jih neodprte vrnila poši-
ljatelju.

7. Razpisna dokumentacija in informaci-
je o razpisni dokumentaciji

Razpisno dokumentacijo lahko prejem-
niki dvignejo na Ministrstvu za šolstvo, zna-
nost in šport – lokacija Privoz 11, Ljubljana
(Prule, za Restavracijo Urška) pri Mateji Pet-
erca vsak delovni dan od 9. do 11. ure, na
podlagi dokazila o vplačilu.

Razpisna dokumentacija obsega:
1. navodila prejemnikom za izdelavo vlo-

ge z navedbo potrebnih dokumentov, ki jih
mora prejemnik predložiti naročniku,

2. podatki o področjih stalnega strokov-
nega spopolnjevanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju v šolskem letu
2003/04,

3. okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago prejemnikom,

4. načini določanja deleža, ki jih prejme
posamezni prejemnik – načini določanja de-
leža za vrednotenje programov in navodila
za izpeljavo programov strokovnega spopol-
njevanja, izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževa-
nju v letu 2003/04,

5. predstavitev regionalnih enot za izva-
janje programov stalnega strokovnega spo-
polnjevanja s kapacitetami razpoložljive AV
tehnologije,

6. vzorec pogodbe,
7. CD z računalniškim programom, di-

sketa in navodila za vnos podatkov,
8. obrazci:
– obrazec za razpolaganje z ustreznimi

prostori in opremo (IC, obr. 01),
– obrazec za predstavitev predavateljev

(IC, obr. 02),
– obrazec za dosedanje reference (IC,

obr. 03).
Razpisno dokumentacijo je možno dobi-

ti proti plačilu 14.830 SIT na transakcijski
račun 01100-6300109972 (obvezno doka-
zilo – fotokopija virmana ali položnice ali
drugo ustrezno dokazilo). Pri plačilu v na-
men nakazila obvezno navedite sklic 18
33111-7141998-2003. V ceno razpisne do-
kumentacije je vključen 20% DDV in materi-
alni stroški za pripravo razpisne dokumen-
tacije.

Prejemnik lahko dobi vse informacije v
zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni

dokumentaciji pri Vidi Trilar na tel.
01/24-119-66, faks 01/24-119-68.

Za prejemnike bo organiziran informativ-
ni dan dne 11. 3. 2003 ob 10. uri v prosto-
rih Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28,
soba št. 215, 2. nadstropje.

Drugih informativnih dni za ta javni razpis
ne bomo organizirali.

8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo 8. aprila 2003, ki pa

ne bo javno zaradi predvidenega velikega
števila vlog.

9. Rok za obvestilo
Prejemniki bodo o izidu razpisa obve-

ščeni najkasneje v 45 dneh od dneva odpi-
ranja vlog.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-89824
Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport na podlagi Pravilnika
o strokovnem spopolnjevanju, izobraževa-
nju in usposabljanju strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju in o postopku za iz-
biro programov, v nadaljevanju: Pravilnik o
strokovnem spopolnjevanju (Uradni list RS,
št. 80/98, 22/03) in Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leto 2003 in 2004 (Uradni
list RS, št. 118/02) objavlja

javni razpis
za izvajanje ponujenih programov

stalnega strokovnega spopolnjevanja,
izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in

izobraževanju v Republiki Sloveniji v
šolskem letu 2003/04

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa so ponujeni programi

stalnega strokovnega spopolnjevanja, izo-
braževanja in usposabljanja strokovnih de-
lavcev v vzgoji in izobraževanju v Republiki
Sloveniji (v nadaljevanju: programi) in njiho-
va izpeljava.

2.1. Programi
Programi so razvrščeni:
1. Programi po predmetih in področjih:
1. Predšolska vzgoja
2. Razredni pouk in programi za učitelje

v podaljšanem bivanju
3. Jeziki (za vse stopnje izobraževanja):
3.1. slovenščina
3.2. italijanščina
3.3. madžarščina
3.4. angleščina
3.5. francoščina
3.6. latinščina in grščina
3.7. nemščina
3.8. ruščina
3.9. španščina
3.10. drugi jeziki
4. Družboslovje in humanistika (za vse

stopnje izobraževanja):
4.1. spoznavanje okolja
4.2. družba
4.3. geografija
4.4. zgodovina
4.5. državljanjska vzgoja in etika
4.6. družboslovje
4.7. psihologija
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4.8. sociologija
4.9. filozofija
4.10. ekonomija, podjetništvo in strokov-

ni predmeti v ekonomski gimnaziji
4.11. knjižničarstvo
4.12. pedagogika
5. Umetnosti (za vse stopnje izobraže-

vanja)
5.1. umetnost
5.2. umetnostna zgodovina
5.3. glasba
5.3.1. glasbena vzgoja
5.3.2. nauk o glasbi v glasbeni šoli
5.3.3. programi za poučevanje inštru-

mentov in petja
5.4. likovna vzgoja, likovna umetnost in

likovno snovanje
5.5. plesna umetnost
5.6. strokovni predmeti v umetniški gim-

naziji
5.7. dramaturgija, igralstvo, film, video,

fotografija in drugo
6. Naravoslovje in tehnika (za vse stop-

nje izobraževanja)
6.1. naravoslovje in tehnika
6.2. naravoslovje
6.3. matematika
6.4. fizika
6.5. kemija
6.6. biologija
6.7. gospodinjstvo
6.8. tehnika in tehnologija
6.9. računalništvo in informatika
6.10. strokovni predmeti tehniške gim-

nazije
6.11. naravoslovje v poklicnem izobraže-

vanju
6.12. drugo
7. Športna vzgoja (za vse stopnje izobra-

ževanja)
8. Poklicno in strokovno izobraževanje
8.1. ekonomska, trgovska in upravno-ad-

ministrativna dejavnost
8.2. elektrotehnika, telekomunikacije,

računalništvo in informatika
8.3. frizerske storitve
8.4. geologija in rudarstvo
8.5. gostinstvo, turizem in gospodinjske

storitve
8.6. gozdarstvo, lesarstvo in tapetništvo
8.7. gradbeništvo in geodezija
8.8. kemijska dejavnost
8.9. kmetijstvo, vrtnarstvo in cvetličar-

stvo
8.10. oblikovanje in fotografija
8.11. predšolska vzgoja
8.12. promet in zveze
8.13. steklarstvo, optika
8.14. strojništvo in metalurgija
8.15. tekstilstvo in usnjarstvo
8.16. tiskarstvo in papirništvo
8.17. zdravstvo in farmacija
8.18. živilstvo in veterina
8.19. drugo
9. Programi s področja dela svetovalnih

delavcev
10. Programi za spopolnjevanje vzgoji-

teljev dijaških domov
11. Programi spopolnjevanja andrago-

ških delavcev
2. Širša strokovna področja
1. Splošni programi za mentorje (men-

torji mladim raziskovalcem, mentorji krož-
kov)

2. Programi za spopolnjevanje učiteljev
otrok s posebnimi potrebami

3. Programi za preprečevanje in razre-
ševanje vzgojne problematike (zasvojeno-
sti, nasilja, suicidalnosti, vedenjske proble-
matike)

4. Programi za poklicno osebnostno rast
strokovnih delavcev

4.1. programi supervizije
5. Programi za spopolnjevanje vodilnih

in vodstvenih delavcev
6. Programi visokošolske didaktike
7. Medpredmetna kurikularna področja

(okoljska, zdravstvena, državljanska vzgoja,
medkulturno sodelovanje)

8. Splošno didaktični programi
9. Usposabljanje strokovnih delavcev za

pripravo in sodelovanje v mednarodnih pro-
jektih

10. Programi računalništva in uporabe
računalnika iz programa “Računalniško
opismenjevanje“

Morebitni prejemniki (v nadaljevanju: pre-
jemniki) lahko ponudijo različne programe
za eno ali več področij, isti program pa sa-
mo v eno področje.

2.2. Merila za izbor in stopnjo financira-
nja programov

Merila za izbor in stopnjo financiranja
programov so:

Merila Točke

1. prednostna področja od 0 do 2
2. strnjenost in povezanost

vsebin v programu
spopolnjevanja od 0 do 1

3. skladnost metod in oblik
dela s cilji od 0 do 2

4. možnost priznavanja
programov spopolnjevanja
v izrednem ali podiplomskem
študiju od 0 do 1

5. da je program spopolnjevanja
nadaljevalni ali že uveljavljen od 0 do 2

6. deficitarnost področja,
s katerega je ponujen
program spopolnjevanja od 0 do 3

7. reference predavateljev za
izpeljavo programa
spopolnjevanja od 0 do 2

8. evalvacijske reference
izvajalcev od 0 do 3

9. cena izpeljave in
ekonomičnost izpeljave
programa spopolnjevanja od 0 do 2

10. Prednost pri izbiri programov raču-
nalništva in uporabe računalnika bodo imeli
programi usposabljanja, ki podpirajo upora-
bo že nameščene licenčne programske
opreme in doseženo raven računalniške
strojne opreme na šolah.

Izbrani bodo tisti programi, ki bodo zbrali
5 točk ali več.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pre-
jemniki

Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo
vzgojno-izobraževalno ali raziskovalno de-
javnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. so registrirane za opravljanje izobra-
ževalne ali raziskovalne dejavnosti,

2. morajo razpolagati z ustreznimi pro-
stori in opremo (tehnologija, računalniška
tehnologija, učne delavnice in drugo) za
izpeljavo programov v primeru, da jih ne
bodo izpeljali v regionalnih enotah za izva-
janje programov stalnega strokovnega spo-
polnjevanja,

3. imajo zaposlene predavatelje z ustrez-
nimi strokovnimi referencami ali sklenjene
predpogodbe s pogodbenimi predavatelji za
šolsko leto 2003/04,

4. imajo reference, ki izkazujejo, da pre-
jemnik izvaja programe, ki so predmet raz-
pisa ali druge izobraževalne programe.

4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega razpisa

znaša:
– za izvajanje ponujenih programov stal-

nega strokovnega spopolnjevanja, izobra-
ževanja in usposabljanja ni razpisanih sred-
stev, prejemniki pa se lahko prijavijo za pro-
grame po kategoriji financiranja A4 (progra-
mi spopolnjevanja s 100% kotizacijo),

– programi računalništva in uporabe ra-
čunalnika iz programa “Računalniško opis-
menjevanje“ v višini največ 15 milijonov to-
larjev.

5. Določitev obdobja porabe sredstev
Programi stalnega strokovnega spopol-

njevanja, izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževa-
nju v Republiki Sloveniji morajo biti izvedeni
v šol. letu 2003/04.

Dodeljena sredstva za programe raču-
nalništva in uporabe računalnika iz progra-
ma “Računalniško opismenjevanje“ morajo
prejemniki porabiti v šolskem letu 2003/04.

6. Rok za oddajo vloge in način oddaje
vloge

Vloga mora biti pripravljena v skladu z
Navodili prejemnikom za izdelavo vloge, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Vlo-
ga mora biti oddana na originalnih obrazcih
in disketi iz razpisne dokumentacije. Zape-
čatene ovojnice z vlogami morajo prejemni-
ki poslati priporočeno naslovniku: Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF,
1000 Ljubljana, ali osebno oddati na loka-
ciji ministrstva Privoz 11, Ljubljana (Prule,
za Restavracijo Urška) pri Mateji Peterca.
Rok za oddajo vloge je 7. aprila 2003 do
12. ure. Vloga oddana po pošti se šteje kot
pravočasna, če prispe do istega dne in ure,
kot je predvideno za osebno oddajo vloge.

Ovojnice z vlogami morajo prejemniki
oddati z jasno oznako ter napisom “Vloga –
ne odpiraj“ ter z navedbo predmeta naroči-
la, in sicer “Javni razpis za izvajanje ponuje-
nih programov stalnega strokovnega spo-
polnjevanja za šolsko leto 2003/04“. Na
ovojnici mora biti na sprednji strani jasno
označen naslovnik in prejemnik.

Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bo komisija zavrnila v postop-
ku odpiranja vlog in jih neodprte vrnila poši-
ljatelju.

7. Razpisna dokumentacija in informaci-
je o razpisni dokumentaciji

Razpisno dokumentacijo lahko prejem-
niki dvignejo na Ministrstvu za šolstvo, zna-
nost in šport – lokacija Privoz 11, Ljubljana
(Prule, za Restavracijo Urška) pri Mateji
Peterca vsak delovni dan od 9. do 11. ure,
na podlagi dokazila o vplačilu.

Razpisna dokumentacija obsega:
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1. navodila prejemnikom za izdelavo vlo-
ge z navedbo potrebnih dokumentov, ki jih
mora prejemnik predložiti naročniku,

2. podatki o področjih stalnega strokov-
nega spopolnjevanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju v šolskem letu
2003/04,

3. okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago prejemnikom,

4. način določanja deleža, ki ga prejme
posamezni prejemnik – načini določanja de-
leža za vrednotenje programov in navodila
za izpeljavo programov strokovnega spopol-
njevanja, izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževa-
nju v letu 2003/04,

5. predstavitev regionalnih enot za izva-
janje programov stalnega strokovnega spo-
polnjevanja s kapacitetami razpoložljive AV
tehnologije,

6. vzorec pogodbe,
7. CD z računalniškim programom, di-

sketa in navodila za vnos,
8. obrazci:
– obrazec za razpolaganje z ustreznimi

prostori in opremo (IC, obr. 01),
– obrazec za predstavitev predavateljev

(IC, obr. 02),
– obrazec za dosedanje reference (IC,

obr. 03).
9. Za vse programe, ki so vezani na pro-

grame računalništva in uporabe računalnika
iz programa “Računalniško opismenjevanje“
in so financirani iz programa Računalniško
opismenjevanje, izjavo, da bo izvajal izobra-
ževanje v skladu s programom in načinom
dela v programu Računalniško opismenje-
vanje.

Razpisno dokumentacijo je možno dobi-
ti proti plačilu 14.830 SIT na transakcijski
račun 01100-6300109972 (obvezno doka-
zilo – fotokopija virmana ali položnice ali
drugo ustrezno dokazilo). Pri plačilu v na-
men nakazila obvezno navedite sklic 18
33111-7141998-2003. V ceno razpisne do-
kumentacije je vključen 20% DDV.

V ceno razpisne dokumentacije so vra-
čunani materialni stroški za pripravo razpi-
sne dokumentacije.

Prejemnik lahko dobi vse informacije v
zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni
dokumentaciji pri Vereni Balažic na tel.
01/24-119-62, faks 01/24-119-68.

Za prejemnike bo organiziran informativ-
ni dan dne 12. 3. 2003 ob 10. uri v prosto-
rih Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28,
soba št. 215, 2. nadstropje.

Drugih informativnih dni za ta javni razpis
ne bomo organizirali.

8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo 8. aprila 2003, ki pa

ne bo javno zaradi predvidenega velikega
števila vlog.

9. Rok za obvestilo
Prejemniki bodo o izidu razpisa obve-

ščeni najkasneje v 45 dneh od dneva odpi-
ranja vlog.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 6/03 Ob-89562

Javni razpis
za izbiro izvajalca za hidromehansko

opremo (LOT H) za HE Boštanj

1. Naročnik: Holding Slovenske elektrar-
ne d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, 1000
Ljubljana, telefaks 01/420-57-40.

2. (a) Kraj izvajanja del: gradbišče HE
Boštanj.

(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
projektiranje, izdelava, dobava, montaža,
spuščanje v pogon hidromehanske opreme
in odprava napak v garancijskem roku za
HE Boštanj.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1.300,000.000 SIT (5,618.000 EUR).

3. Rok za dokončanje del: 15. 12. 2005.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE
Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000 Maribor,
telefaks 02/300-58-99, tel. 02/300-58-90.

Kontaktna  oseba:  Vili  Vindiš,  univ.
dipl. ek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 4. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 300.000 SIT (vključno z DDV).
Zainteresirani ponudniki morajo ta znesek
nakazati na transakcijski račun HSE d.o.o.
št. 04302-0000317271.

Razpisno dokumentacijo je možno dvig-
niti proti predložitvi dokazila o vplačilu.

Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni pre-
dložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumen-
tacije. Naročnik ne prevzema nobene od-
govornosti za morebitno izgubo ali zakasni-
tev pošiljke.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 5. 2003 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., Obrež-
na 170a, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2003 ob 12.15 na sedežu HSE Invest
d.o.o.

7. Garancija za resnost ponudbe: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od neto po-
nudbene cene. Garancija mora biti veljavna
še 30 dni po roku veljavnosti ponudbe.

8. Financiranje in plačila: izvedba del po
pogodbi bo financirana iz lastnih sredstev
naročnika. Plačilni pogoji so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki za priznanje sposobnosti: usposob-
ljenost za dobavo opreme in izvedbo del po
tem razpisu bo priznana vsem ponudnikom,
ki so izkazovali v zadnjih treh letih pozitivni
poslovni rezultat in ki imajo urejeno in sta-
bilno finančno poslovanje.

10. Merila za dodelitev naročila:
– višina ponudbene cene 70 točk,
– tehnična opremljenost ponudnika 7

točk,
– kadrovska sestava 7 točk,
– kontrola kvalitete 2 točki,
– reference pri podobnih delih v zadnjih

5 letih 8 točk,
– vključitev izvajalcev iz posavske regije

6 točk.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Št. 353-3/03 Ob-89524
Na podlagi 36. člena Zakona o gospo-

darskih javnih službah – ZGJS (Uradni list
RS, št. 35/93, 30/98), Odloka o organi-

ziranju in izvajanju lokalne javne službe za
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka na območju Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 61/96), Odlo-
ka o gospodarskih javnih službah v Občini
Brežice (Uradni list RS, št. 35/96) in
10. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99, 86/99, 79/02), objav-
lja Občina Brežice

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje

lokalne javne službe za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka na območju

Občine Brežice
1. Koncedent: Občina Brežice.
2. Naslov koncedenta: Cesta prvih bor-

cev 18, 8250 Brežice, faks 07/49-90-052,
tel. 07/49-91-500.

3. Opis in obseg koncesije: opravljanje
gospodarske javne službe za pregledova-
nje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi var-
stva zraka.

4. Kraj izvajanja: celotno območje Obči-
ne Brežice.

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

zaključka ali trajanje izvedbe: od podpisa
pogodbe za dobo 5 let.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Brežice, Urad
župana, Referat za pravne zadeve – Barba-
ra Šoba.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure, do izteka roka za predlo-
žitev ponudb, to je do 8. 4. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT. V znesek ni vključen DDV;
znesek je potrebno nakazati na TRR Obči-
ne Brežice št. 01209-0100008385, s pri-
pisom “Razpisna dokumentacija za oddajo
koncesije – dimnikarstvo“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Brežice, Oddelek za go-
spodarske javne službe in gospodarske za-
deve, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

(c) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 2003 ob 12. uri; Občina Brežice, Ce-
sta prvih borcev 18, sejna soba.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: lastna me-
nica za zavarovanje resnosti ponudbe v viši-
ni 1,000.000 SIT.

10. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je zbrana kot najugodnejša: pogodba.

11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. člen Zakona o javnih
naročilih: ponudnik mora imeti poravnane
vse obveznosti do Občine Brežice.

12. Datum, do katerega mora veljati: 90
dni od dneva predložitve ponudbe.

13. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, reference 30%, druge ugodnosti 20%.
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14. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

15. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa, če je: /

16. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 2. 2003.

Občina Brežice

Ob-89686
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) Občina Muta objavlja

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov

v Občini Muta v letu 2003
Predmet razpisa je sofinanciranje pro-

gramov na področju športa v Občini Muta
za leto 2003.

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:

– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-

jo športna društva in imajo sedež na obmo-
čju Občine Muta,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-
ki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti na področju športa,

– zavodi s področja vzgoje in izobraže-
vanja.

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da imajo sedež v Občini Muta,
– da so registrirani za opravljanje dejav-

nosti na športnem področju skladno z za-
konom,

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske pogo-
je za realizacijo načrtovanih športnih aktiv-
nosti,

– da imajo urejeno evidenco o registri-
ranih tekmovalcih (velja samo za izvajalce
kakovostnega in vrhunskega športa), član-
stvu ter plačani članarini (velja za športna
društva in športne zveze),

– občini redno dostavljajo programe de-
javnosti s področja športa, podatke o član-
stvu, poročila o realizaciji programov in dose-
ženih rezultatih ter druge zahtevane podatke.

2. V letu 2003 bomo sofinancirali na-
slednje programe:

1. športna vzgoja otrok, mladine in
študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom zunaj obveznega izobraževalnega
programa,

2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov,
6. izobraževanje, usposabljanje in

spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
7. znanstvenoraziskovalna dejavnost,
8. založniška dejavnost,
9. spremljanje pripravljenosti športni-

kov in svetovanje treninga,
10. velike mednarodne, državne, me-

dobčinske, občinske in druge športne pri-
reditve,

11. informacijski sistem na področju
športa,

12. delovanje društev in športnih zvez
na ravni lokalne skupnosti.

Športna društva in njihova združenja ima-
jo pod enakimi pogoji prednosti pri izvaja-
nju programov športa v Občini Muta.

Posamezni izvajalci športnih programov
lahko s svojimi programi za proračunska
sredstva lokalne skupnosti, po posameznih
vsebinah kandidirajo na posameznemu raz-
pisu le enkrat.

3. Vrednost razpisanih sredstev za sofi-
nanciranje športnih programov na področju
športa je 6,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva mo-
rajo biti porabljena v letu 2003, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana

izključno na obrazcu, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. Prijava mora vsebo-
vati vse zahtevane priloge oziroma dokazi-
la, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna. Nepopolne prijave ne bodo obrav-
navane.

6. Rok in način prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati po poš-

ti kot priporočeno pošiljko ali oddati ose-
bno na naslov: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta, najkasneje do 24. 3. 2003 do
12. ure.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj - Javni razpis za sofi-
nanciranje športnih programov“.

Na hrbtni strani mora biti naveden na-
slov pošiljatelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno predložene. Neve-
ljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene pošiljatelju.

7. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 10 dni po

končanem razpisnem roku. Odpiranje vlog
ni javno. Komisija za vodenje javnega razpisa
bo odprla pravočasno prispele prijave in ugo-
tovila, ali prijave izpolnjujejo razpisane pogo-
je. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vlo-
ge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vlo-
ge pa bodo imeli na voljo dodatni pet-dnevni
rok. Kolikor kandidat v določenem roku ne
dopolni vloge bo le-ta zavržena.

Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi Pravilnika o merilih za sofinancira-
nje izvajanja letnega programa športa v Ob-
čini Muta, upoštevaje razpoložljiva proračun-
ska sredstva.

Komisija županu Občine Muta poda po-
ročilo o vrednotenju posameznih prijavlje-
nih športnih programov. Župan vse kandi-
date s sklepom obvesti o vrednotenju njiho-
vega športnega programa. Kandidati na jav-
nem razpisu lahko v roku 8 dni od prejema
posredujejo pisno pritožbo županu glede
ocenitve njihovih športnih programov. Po
preučitvi pritožb s strani komisije ali po pre-
teku pritožbenega roka (če ni bilo pritožb),
župan s sklepom potrdi poročilo o vredno-
tenju športnih programov za posamezno le-
to, ki je osnova za sklenitev pogodb med
izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci špor-
tnih programov. Sklep župana je dokončen.

8. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa

pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po
roku za oddajo prijave.

9. Razpisna dokumentacija
Interesenti lahko razpisno dokumentaci-

jo dvignejo v času uradnih ur v tajništvu Ob-
čine Muta od dneva objave do izteka prijav-
nega roka.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo zainteresirani v času uradnih ur
pri Sašu Pavliču ali na tel. 02/87-61-823 in
041/411-644.

Občina Muta

Javne dražbe

Št. 430-02-1/2003-2 Ob-89802

Javna dražba
za prodajo nepremičnin

Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/471-22-13, faks
01/471-27-87.

I. Predmet prodaje:
1.1. odprodaja zemljišča “Vražji kamen“
a) pozidano stavbno zemljišče parc. št.

555/2, v izmeri 5.380 m2, ZKV 53, k.o.
Vranoviči,

b) izklicna cena nepremičnine:
11,419.000 SIT;

1.2. odprodaja živilske trgovine v Ljub-
ljani

a) poslovni objekt, Prušnikova ul. 6, Ljub-
ljana, 176,79 m2; k.o. Šentvid,

b) objekt je v najemu za čas javne dra-
žbe,

c) izklicna cena nepremičnine:
26,910.000 SIT;

1.3. odprodaja zemljišča v Slovenski vasi
a) nezazidano stavbno zemljišče parc.

št. 2022 in 2023, v skupni izmeri 5.472 m2,
ZKV 1044, k.o. Nova vas,

b) izklicna cena nepremičnine:
31,631.000 SIT;

1.4. odprodaja zemljišča v Žirovnici (pri
Jesenicah)

a) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 917/1, 917/4 in 917/6, v skupni izmeri
3.390 m2; ZKV 617, k.o. Žirovnica,

b) izklicna cena nepremičnine:
40,811.000 SIT;

1.5. odprodaja bivše stražnice Sotina v
Prekmurju

a) parc. št. 894 – zazidano stavbno zem-
ljišče v izmeri 798 m2 in parc. št. 895 –
nezazidano stavbno zemljišče v izmeri
1610 m2; vse v ZKV 198, k.o. Sotina,

b) izklicna cena nepremičnine:
1,961.000 SIT;

1.6. odprodaja zemljišča Jeršice pri Po-
stojni

a) stavbno zemljišče parc. št. 2399/1 in
2399/2 v skupni izmeri 6074 m2, k.o. Po-
stojna, ZKV 1433,

b) izklicna cena nepremičnine:
6,160.000 SIT.

Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodnem naročilu na tel. 01/471-17-96.

II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnine se odprodajajo v celoti

po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec. Izklicne cene
so cene brez DDV.

2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,000.000 SIT do 10,000.000 SIT

za 200.000 SIT,
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– od 10,000.000 SIT do 20,000.000
SIT za 300.000 SIT,

– od 20,000.000 SIT do 40,000.000
SIT za 400.000 SIT.

3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.

4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
ra biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi.

5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklic-
ne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-0110000. Po opravlje-
ni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15
dni brez obresti.

6. Način in rok plačila: najugodnejši draži-
telj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od
podpisa pogodbe na transakcijski račun Mini-
strstva za obrambo RS: 01100-6370191114,
sklic 18 19119-7141998-0110000. Položena
kavcija se všteje v kupnino.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji

Dražitelji morajo najkasneje 1 uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udele-
žbo in predložiti (v originalu):

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (štev. banke in štev.
računa) za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponud-
nik fizična oseba,

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,

– matično, davčno in telefonsko šte-
vilko.

8. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Ured-

bo o pridobivanju, razpolaganju in upravlja-
nju s stvarnim premoženjem države in ob-
čin (Ur. l. RS, št. 12/03). Nadzor nad izved-
bo javne dražbe izvaja pristojna komisija.

9. Datum, čas in kraj javne dražbe:
a) objekti, zemljišča in stanovanja bodo

na javni dražbi dne 27. 3. 2003 ob 11. uri.
Sam potek javne dražbe se bo odvijal v

sejni sobi št. 327, III. nad., na naslovu:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obram-
bo RS, Služba za gospodarjenje z nepre-
mičninami, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo

Razpisi delovnih
mest

Št. 10310-1/03 Ob-89469
Na podlagi prvega odstavka 36. člena

Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur. l. RS, št. 69/02), 8. in 9. člena
odloka o ustanovitvi javnega zavoda: Zavod

za kulturo Delavski dom Trbovlje (Uradni ve-
stnik Zasavja, št. 10/96, 2/97, 3/98, 8/00
ter 8/01), razpisuje Občinski svet občine
Trbovlje kot izvajalec ustanoviteljskih pravic
Občine Trbovlje, delovno mesto

direktorja Zavoda za kulturo Delav-
ski dom Trbovlje.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– visoka ali višja izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in

poznavanje kulturne dejavnosti ter izkušnje
pri samostojni pripravi in organiziranju kul-
turnih projektov oziroma programov,

– zakonske pogoje iz drugega odstavka
zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02),

– predložiti morajo program dela za-
voda.

Direktor opravlja funkcijo poslovnega in
programskega direktorja. Mandat direktorja
traja pet let, z možnostjo ponovnega imeno-
vanja.

Kandidati naj prijavo z dokazili o izpol-
njevanju razpisnih pogojev pošljejo v pet-
najstih dneh po objavi tega razpisa, v zaprti
kuverti z označbo “razpis za direktorja Za-
voda za kulturo Delavski dom Trbovlje“, na
naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni v zakonitem roku.

Občinski svet
občine Trbovlje

Št. 136/03 Ob-89579
Na podlagi določb 24. in 51. člena Sta-

tuta in sklepa Sveta Kliničnega centra Ljub-
ljana z dne 21. 2. 2003, Klinični center
Ljubljana razpisuje delovna mesta:

– predstojnika Kliničnega oddelka za
kardiologijo, SPS Interna klinika,

– predstojnika Kliničnega oddelka za
kirurške infekcije, SPS Kirurška klinika,

– predstojnika Kliničnega inštituta za
medicino dela, prometa in športa,

– predstojnika Očesne klinike.
Za predstojnika lahko kandidira oseba,

ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medi-

cinske smeri,
– da ima naziv visokošolskega učitelja

medicinske fakultete,
– da predloži program dela in razvoja

kliničnega oddeka, inštituta oziroma kli-
nike.

Svet KC bo imenoval predstojnika posa-
mezne organizacijske enote na predlog
Strokovnega sveta KC in po pridobitvi mne-
nja strokovnega kolegija organizacijske eno-
te za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev s programom dela in razvoja
organizacijske enote, naj kandidati/kandi-
datke pošljejo v roku 15 dni po tej objavi na
naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska
služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljublja-
na – s pripisom “za razpisno komisijo” z
navedbo delovnega mesta za katerega kan-
didirajo.

O izbiri bodo kandidati/kandidatke ob-
veščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.

Klinični center
Ljubljana

Ob-89602
Svet zavoda Doma upokojencev Ptuj,

Volkmerjeva 10, Ptuj, razpisuje delovno
mesto

direktorja zavoda.
Poleg splošnih pogojev, določenih z za-

konom, mora kandidat izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– končano VII. ali VI. stopnjo strokovne
izobrazbe v skladu z 69. in 56. členom Za-
kona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92, 42/94 – odl. US, 1/99, 41/99,
36/00, 54/00 in 26/01),

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-
dročju socialnega varstva,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva,

– pripravi program dela.
Mandat traja štiri leta.
Pisne vloge z ustreznimi dokazili o izpol-

njevanju pogojev naj kandidati pošljejo v
osmih dneh po objavi razpisa na naslov:
Dom upokojencev Ptuj - za Svet zavoda –
razpis, Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj.

Dom upokojencev Ptuj

Ob-89645
Svet Dijaškega doma Črnomelj, Otona

Župančiča 7, 8340 Črnomelj, razpisuje de-
lovno mesto

ravnatelja.
Kandidat/ka mora za imenovanje na

funkcijo izpolnjevati splošne zakonske po-
goje in posebne pogoje skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter
43. členom Zakona o spremembah in do-
polnitvah Zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Ur. l.
RS, št. 64/01).

Od kandidatov pričakujemo organizacij-
ske sposobnosti ter najmanj 5 let delovne
dobe na področju vzgoje in izobraževanja.

Izbrani kandidat bo imenovan za petletni
mandat.

Predvideni začetek dela je 16. 6. 2003
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k ime-
novanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite najkasneje v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Oto-
na Župančiča 7, 8340 Črnomelj, z oznako
“Prijava za razpis ravnatelja“.

Obvestilo o izboru bodo kandidati prejeli
v zakonitem roku.

Dijaški dom Črnomelj

Druge objave

Št. 3265-1/2003-3 Ob-89519
Republika Slovenija, Ministrstvo za go-

spodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
na podlagi Proračuna RS za leto 2003 (Ur.
l. RS, št. 103/01), Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leto 2003 (Ur. l. RS, št.
103/01, 111/01, 30/02, 64/02 in 67/02),
15. in 81. člena Zakona o državni upravi
(Ur. l. RS, št. 52/02), Pravilnika o pregledu
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in preskušanju tlačnih posod (Ur. l. RS, št.
84/97), Pravilnika o varnostnih zahtevah za
premične, zaprte tlačne posode za stisnje-
ne, utekočinjene in pod tlakom raztopljene
pline (Ur. l. RS, št. 97/02) in sklepa št.
012-78/2002 z dne 14. 10. 2002 o začet-
ku postopka ugotavljanja usposobljenosti iz-
vajalcev, naslednje

javno povabilo
K sodelovanju vabimo podjetnike posa-

meznike in družbe, ustanovljene po Zako-
nu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 84/98,
6/99, 54/99, 36/00, 45/01 in 93/02 –
v nadaljevanju: izvajalce), ki izpolnjujejo
splošne, kadrovske, organizacijske in te-
hnične pogoje za izvajanje posameznih ak-
tivnosti in strokovnih del, določenih v pra-
vilniku o pregledu in preskušanju tlačnih
posod in pravilniku o varnostnih zahtevah
za premične, zaprte tlačne posode za stis-
njene, utekočinjene in pod tlakom razto-
pljene pline.

Ministrstvo za gospodarstvo bo preveri-
lo usposobljenost izvajalcev, ter jih poobla-
stilo za opravljanje posameznih ali vseh naš-
tetih aktivnostih oziroma strokovnih del:

1. preskušanje in pregledovanje eno-
stavnih tlačnih posod,

2. preskušanje in pregledovanje tlačne
opreme,

3. preskušanje in pregledovanje premič-
nih tlačnih posod.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
ki želijo opravljati posamezne aktivnosti in
strokovna dela iz prvega odstavka, so:

Splošni:
– ustrezna registracija izvajalca,
– vzpostavljen sistem zagotavljanja ka-

kovosti,
– izdelana metodologija izvajanja posa-

meznih dejanj in strokovnih del, za katera
se izvajalec prijavlja,

– predložitev veljavnega tehnično speci-
ficiranega cenika,

– urejenost odnosov s podizvajalci in
strankami,

– zavarovanje odgovornosti za opravlja-
nje predmetne dejavnosti.

Kadrovski:
– ustrezna izobrazba in delovne izkušnje

(triletna praksa na področju, za katerega se
prijavljajo).

– ustrezen sistem rednega usposab-
ljanja.

Organizacijski:
– dostopnost za vse zainteresirane

stranke,
– neodvisnost od stranke, za katero se

opravlja storitev,
– zagotavljanje zaupnosti podatkov.
Tehnični:
– ustrezen poslovni prostor,
– ustrezna oprema, potrebna za oprav-

ljanje storitev,
– ustrezno varovanje in hramba doku-

mentov.
Zaželena je akreditacija za področje, na

katerem želi izvajalec opravljati predvidene
aktivnosti.

V svoji vlogi mora izvajalec navesti vse
podizvajalce, s katerimi namerava sodelo-
vati pri opravljanju posameznih aktivnosti in
strokovnih del. Podizvajalci morajo za izva-

janje posameznih dejanj in strokovnih del
izpolnjevati enake pogoje kot izvajalci.

Povabilo k sodelovanju časovno ni ome-
jeno.

Vlogo je potrebno nasloviti na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospo-
darstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Dam-
jan Hočevar, svetovalec Vlade. Na vlogi naj
bo navedeno področje (1. do 3.) za katere-
ga želite dobiti pooblastilo.

Dodatne informacije so na voljo pri
Damjanu Hočevarju, tel. 01/478-32-65
oziroma po elektronski pošti Damjan.Ho-
cevar@gov.si.

Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-89526
Na podlagi 12. člena Zakona o Prešer-

novi nagradi (Ur. l. RS, št. 29/91) upravni
odbor Prešernovega sklada objavlja

vabilo
za predlaganje kandidatov za

Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada

1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi
dosežki ali s svojim življenjskim delom traj-
no obogatili slovensko kulturno zakladnico.

Nagrado Prešernovega sklada lahko
prejmejo ustvarjalci za pomembne umetni-
ške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni
v zadnjih dveh letih (od 10. 11. 2001 do
30. 9. 2003) in pomenijo obogatitev slo-
venske kulturne zakladnice.

Prešernovo nagrado oziroma nagrado
Prešernovega sklada lahko izjemoma dobi
tudi skupina ustvarjalcev, kadar gre za tako
celovito delo, da ni mogoče prepoznati ozi-
roma ločiti posameznikovega umetniškega
prispevka.

Vsako leto lahko podeli Prešernov sklad
največ dve Prešernovi nagradi in največ šest
nagrad Prešernovega sklada.

2. Kandidate za Prešernovo nagrado in
nagrado Prešernovega sklada lahko predla-
gajo posamezniki in pravne osebe.

3. Prijava s predlogom mora vsebovati:
– predlog za vrsto nagrade,
– podrobne podatke o delu oziroma živ-

ljenjskem opusu, predlaganem za nagrado,
z navedbo objave, razstave ali izvedbe,

– tehtno utemeljitev predloga, po mož-
nosti s priloženo dokumentacijo (knjiga, ka-
talog, kaseta.)

Upravni odbor Prešernovega sklada bo
sprejemal predloge za Prešernovo nagrado in
nagrado Prešernovega sklada do 30. 9. 2003
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Prešernov
sklad, Cankarjeva 5, Ljubljana. Prijave, ki bo-
do prišle po tem datumu, bodo obravnavane
v postopku za podelitev nagrad v letu 2005.

Ministrstvo za kulturo
Prešernov sklad

Št. 430-02-1/2003-2 Ob-89803
V skladu z Uredbo o pridobivanju, raz-

polaganju in upravljanju s stvarnim premo-
ženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
Ministrstvo za obrambo RS objavlja

javno ponudbo
prodaje stanovanj

I. Predmet prodaje so naslednja stano-
vanja:

1. Trisobno stanovanje št. 15 v pritličju
na Šolski ulici 13, v Brežicah (zasedeno), v
skupni površini 67,44 m2 (stanovanjska po-
vršina 64,49 m2 in pripadajoča klet
2,95 m2). Izhodiščna cena je 7,544.000
SIT.

2. Dvosobno stanovanje št. 6 v prvem
nadstropju na Stiplovškovi 10, v Brežicah
(prazno), v skupni površini 93,05 m2 (sta-
novanjska površina 85,41 m2 in shramba v
kleti 7,64 m2). Izhodiščna cena je
8,740.000 SIT.

3. Enosobno stanovanje št. 01S v pr-
vem nadstropju na Ulici 21. Oktobra 2A, v
Črnomlju (zasedeno), v stanovanjski površi-
ni 43,67 m2. Izhodiščna cena je 4,316.000
SIT.

4. Enosobno stanovanje s kabinetom št.
7 v drugem nadstropju na Ulici Pod smreko
8, v Črnomlju (zasedeno), v skupni površini
44,92 m2 (stanovanjska površina 43,22 m2

in klet 1,70 m2). Izhodiščna cena je
4,506.000 SIT.

5. Dvosobno stanovanje št. 11 v drugem
nadstropju na Gregorčičevi 3, v Ilirski Bistri-
ci (zasedeno), v skupni površini 61,47 m2

(stanovanjska površina 54,80 m2 in klet
6,67 m2). Izhodiščna cena je 5,297.000
SIT.

6. Dvosobno stanovanje št. 10 v tretjem
nadstropju na Postojnski cesti 9, v Pivki (praz-
no), v skupni površini 55,27 m2 (stanovanj-
ska površina 53,23 m2 in klet 2,04 m2). Iz-
hodiščna cena je 5,943.000 SIT.

7. Dvosobno stanovanje št. 6 v drugem
nadstropju v Kidričevem naselju 15, v Po-
stojni (zasedeno), v skupni površini
54,99 m2 (stanovanjska površina 53,11 m2

in klet 1,88 m2). Izhodiščna cena je
5,988.000 SIT.

8. Dvosobno stanovanje št. 2 v pritličju v
Kidričevem naselju 16, v Postojni (zasede-
no), v skupni površini 54,99 m2 (stanovanj-
ska površina 53,11 m2 in klet 1,88 m2). Iz-
hodiščna cena je 5,988.000 SIT.

9. Dvosobno stanovanje št. 5 v drugem
nadstropju na Kidričevem naselju 16, v Po-
stojni (prazno), v skupni površini 54,99 m2

(stanovanjska površina 53,11 m2 in klet
1,88 m2). Izhodiščna cena je 5,988.000 SIT.

10. Dvosobno stanovanje št. 9 v drugem
nadstropju na Stjenkovi 4, v Postojni (zase-
deno), v skupni površini 52,95 m2 (stano-
vanjska površina 50,91 m2 in klet 2,04 m2).
Izhodiščna cena je 6,504.000 SIT.

11. Dvosobno stanovanje št. 1 v pritličju
na Ulici prekomorskih brigad 8, v Postojni
(zasedeno), v skupni površini 61,32 m2 (sta-
novanjska površina 58,49 m2 in klet
2,83 m2). Izhodiščna cena je 7,384.000 SIT.

12. Dvosobno stanovanje št. 3 v prvem
nadstropju na Ulici Gradnikove brigade 1, v
Vipavi (zasedeno), v skupni površini
63,65 m2 (stanovanjska površina 62,15 m2

in klet 1,50 m2). Izhodiščna cena je
6,454.000 SIT.

13. Dvosobno stanovanje št. 3 v prvem
nadstropju na Ulici Gradnikove brigade 3, v
Vipavi (zasedeno), v skupni površini
63,65 m2 (stanovanjska površina 62,15 m2

in klet 1,50 m2). Izhodiščna cena je
6,454.000 SIT.

II. Pogoji prodaje:
1. Stanovanja se prodajajo v celoti po

sistemu videno-kupljeno.
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2. Posamezno stanovanje bo prodano
najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbra-
la komisija za odprodajo stvarnega premo-
ženja Ministrstva za obrambo RS.

3. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu
prodajne pogodbe (v 30 dneh po odpiranju
ponudb) pogodbo podpiše in po obojestran-
skem podpisu pogodbe plača kupnino v ro-
ku 8 dni na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, pri če-
mer se položena varščina všteje v kupnino.

4. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve in stroške v
zvezi s prenosom lastništva mora plačati
kupec.

5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 3. točki, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne
plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec
pravico odstopiti od pogodbe oziroma raz-
dreti že sklenjeno pogodbo brez dodatne-
ga roka za izpolnitev.

6. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.

III. Pogoji za udeležbo pri prodaji stano-
vanja na podlagi javne ponudbe:

1. Pri prodaji stanovanja na podlagi jav-
ne ponudbe lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe
izkažejo s plačilom varščine v višini 10%
od izhodiščne cene stanovanja na transak-
cijski račun Ministrstva za obrambo RS:
01100-6370191114. Varščina bo ponudni-
kom, s katerimi ne bo sklenjena kupopro-
dajna pogodba, vrnejna v roku 15 dni od
datuma izvedbe prodaje stanovanja na
podlagi javne ponudbe brez obresti.

2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov, navedbo sta-
novanja za katerega daje ponudbo (kraj, uli-
ca in hišna št., nadstropje in št. stanovanja)
in ponujeni znesek. Ponudniki morajo po-
nudbi priložiti:

– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. ra-
čuna) za primer vračila varščine,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– potrdilo o plačanih obveznostih iz na-
slova uporabe stanovanja (samo za uporab-
nika, ki zaseda stanovanje, ki se prodaja),

– potrdilo  o  državljanstvu  in  fotokopi-
jo identifikacijskega dokumenta (fizične
osebe),

– izpisek iz registra pravnih oseb ter po-
oblastilo za zastopanje pravne osebe (prav-
ne osebe),

– matično, davčno in telefonsko šte-
vilko.

IV. Postopek:
1. Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo

prispele na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, s pri-
pisom “Ponudba za SGN-27/03/2003 –
Ne odpiraj“, do 27. 3. 2003 do 12. ure.

2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo iz-
polnjevale vse razpisne in navedene po-
goje.

3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bo-
do upoštevane.

4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v 8 dneh po
izbiri.

5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnej-
šega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v osmih dneh po izboru najugodnej-
šega ponudnika.

6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.

V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in

ogledom stanovanj morebitni ponudniki do-
bijo na Ministrstvu za obrambo, Služba za
gospodarjenje z nepremičninami, tel.
01/471-17-96.

Ministrstvo za obrambo

Ob-89580
Skladno z določili 381. člena Zakona o

gospodarskih družbah in sklepom skupšči-
ne Gospodarsko interesnega združenja
Mednarodni mejni prehod Vrtojba, objav-
ljam v postopku redne likvidacije

poziv upnikom,
da prijavijo svoje terjatve do družbe Go-

spodarsko interesno združenje Mednarodni
mejni prehod Vrtojba – v likvidaciji, Medna-
rodni prehod 2a, Vrtojba, 5290 Šempeter
pri Gorici, vpisane v sodni register Okrož-
nega sodišča Nova Gorica pod vložno št.
1/00117/00, matična št. 5159113, v roku
trideset dni od objave tega poziva likvidacij-
skemu upravitelju na naslov združenja.

Prijavi je potrebno priložiti vsa dokazila,
ki utemeljujejo obstoj in višino terjatve.

Likvidacijski upravitelj
Dušan Volk

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 209-34/02 Ob-89468
Republika Slovenija, Upravna enota

Litija na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v
zadevi ugotavljanje dejanskega stalnega
prebivališča za Milenkovič Močnik Mitja,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Mi-
lenkovič Močnik Mitji, roj. 13. 12. 1977, s
prijavljenim stalnim prebivališčem na naslo-
vu Ribče 55, se postavi Marija Ljubi, delav-
ka Upravne enote Litija.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 86-2003 Ob-89523
Upravna enota Murska Sobota, Odde-

lek za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in po pooblastilu

načelnika Upravne enote Murska Sobota
št. 031-4/2002-0001 z dne 3. 10. 2002,
v upravni zadevi uvedbe komasacijskega po-
stopka Puconci, po uradni dolžnosti nasled-
nji sklep:

1. Za začasnega zastopnika komasacij-
ski udeleženki na obodu komasacije Pu-
conci, Moravec Šariki roj. Rituper, Avstrija,
se postavi Rituper Štefan, Vaneča 22.

2. Funkcija začasnega zastopnika pre-
neha po končanem komasacijskem postop-
ku oziroma ko se ugotovi prebivališče stran-
ke ali ko se pojavi stranka sama, njen zako-
niti zastopnik ali pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-2/2003-4 Ob-89473
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževa-

nja in kulture Slovenije v študentskih do-
movih v Ljubljani, sprejeta dne 5. 1. 2003,
se hranijo v Upravni enoti Ljubljana, Izosta-
va Vič Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 163 dne
20. 2. 2003.

Št. 028-3/2003-3 Ob-89474
Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 24. 2.
2003 sprejme v hrambo statut z nazivom
Pravila sindikata zavoda SVIZ in ga vpiše v
evidenco statutov sindikatov, pod zapore-
dno številko 285 za sindikat z imenom: SVIZ
Orkester SF Ljubljana, matično številko:
1160133 in sedežem: Kongresni trg 10,
Ljubljana.

Št. 028-3/2003-2 Ob-89475
Pravila Sindikata Interspar Vič - Kon-

federacija sindikatov 90 Slovenije, spre-
jeta dne 14. 1. 2003, se hranijo v Upravni
enoti Ljubljana, Izpostava Vič Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 164 dne
24. 2. 2003.

Št. 12100-0003/97-008 Ob-89590
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo

nova, spremenjena pravila Sindikata del-
niške družbe Alpetour potovalna agen-
cija Kranj, sedež sindikata je v Kranju, Mir-
ka Vadnova 8.

Spremenjena pravila Sindikata delniške
družbe Alpetour Potovalna agencija Kranj,
se z dnem izdaje te odločbe vpišejo v evi-
denco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 145.

Št. 028-1/2003 Ob-89591
1. Pravila Sindikata družbe Savske

elektrarne Ljubljana, Gorenjska cesta
36, Medvode, so vpisana v register sindi-
katov pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi
Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljublja-
na, dne 31. 1. 2003, pod zaporedno šte-
vilko 167.
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2. Zaradi spremembe imena in sedeža
sindikata “Sindikat podjetja Savske elektrar-
ne Ljubljana, p.o.“ Ljubljana, Hajdrihova 2,
so se spremenila pravila sindikata in so
spremenjena vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana, Izpo-
stavi Šiška.

Št. 029-1/2003 Ob-89592
Pravila Zveze svobodnih sindikatov

Slovenije – Sindikata komunale, varova-
nja in poslovanja z nepremičninami
(SKVNS), Sindikata družbe Varnost Po-
savje, Cesta krških žrtev 135c, Krško, z
matično številko 1167006, ki so bila spreje-
ta dne 14. 1. 2003, se vzamejo v hrambo
in vpišejo v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 79 pri Upravni enoti Krško.

Št. 013-13/96-5 Ob-89650
Zveza svobodnih sindikatov Slove-

nije, Sindikat delavcev finančnih or-
ganizacij Slovenije, Sindikat Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet,
Podružnica Nova Gorica, s sedežem
Nova Gorica, Gradnikove brigade 2,
katerega pravilnik sindikata podjetja je bil
sprejet v hrambo z odločbo upravnega
organa št. 013-13/96-7 dne 20. 11. 1996
in je bil vpisan v evidenco statutov sindika-
tov pod zaporedno št. 114 se z dnem
31. 12. 2002 izbriše iz evidence statutov
sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-75/02-10 Ob-89505
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 25. 2.
2003 na podlagi priglasitve koncentracije iz-
dal odločbo, s katero je na podlagi tretjega
odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentracija
družb Repro Ljubljana, podjetje za proiz-
vodnjo, trženje in servisiranje računalni-
ške in spremljajoče biro opreme, d.o.o.,
Šmartinska cesta 106, Ljubljana (v na-
daljevanju: Repro) in HPC, podjetje za
veletrgovino z računalniško in pisarniško
opremo, d.o.o., Šmartinska cesta 106,
Ljubljana (v nadaljevanju: HPC), skladna
s pravili konkurence.

Koncentracija se je izvedla na podlagi
Pogodbe o prodaji poslovnega deleža v
družbi HPC. Družba Repro je z nakupom
večinskega poslovnega deleža pridobila ne-
posreden nadzor nad družbo HPC.

Koncentracija se nanaša na področje in-
formacijske tehnologije. Urad je presojal
koncentracijo na trgu osebnih računalnikov,
trgu tiskalnikov in trgu potrošnega materia-
la. Urad je na podlagi preizkusa ugotovil, da
ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi
in delovanju upoštevnih trgov ni izkazan re-
sen sum, da bi bila koncentracija neskla-
dna s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-77/02-12 Ob-89506
Urad Republike Slovenije za varstvo

konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 25. 2.
2003 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, s katero je na podlagi tretje-
ga odstavka 38. člena Zakona o prepreče-
vanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je kon-
centracija družb Repro Ljubljana, podje-
tje za proizvodnjo, trženje in servisira-
nje računalniške in spremljajoče biro
opreme, d.o.o., Šmartinska cesta 106,
Ljubljana (v nadaljevanju: Repro) in
PCX Computers, računalniški inženi-
ring d.o.o., Stegne 15, Ljubljana (v na-
daljevanju: PCX), skladna s pravili konku-
rence.

Koncentracija se je izvedla na podlagi
Pogodbe o prodaji poslovnega deleža v
družbi PCX. Družba Repro je z nakupom
večinskega poslovnega deleža pridobila ne-
posreden nadzor nad družbo PCX.

Koncentracija se nanaša na področje in-
formacijske tehnologije. Urad je presojal
koncentracijo na trgu osebnih računalnikov,
trgu tiskalnikov in trgu potrošnega materia-
la. Urad je na podlagi preizkusa ugotovil, da
ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi
in delovanju upoštevnih trgov ni izkazan re-
sen sum, da je koncentracija neskladna s
pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-89465
Ime medija: Radio Ognjišče.
Izdajatelj: Radio Ognjišče d.o.o., Trg

Brolo 11, 6000 Koper, matična številka
5714621.

Lastniki z najmanj 5% deležem v kapita-
lu: Tiskovno društvo Ognjišče, Trg Brolo 11,
6000 Koper, matična številka 5453836.

Direktor izdajatelja: Franc Bole.

Ob-89478
1. Ime, priimek in stalno bivališče fizične

osebe oziroma firmo in sedež pravne ose-
be, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet
odstotni delež upravljalskih oziroma glaso-
valnih pravic:

– Leykam tiskarna d.o.o., Miklavška ce-
sta 61, 2311 Hoče,

– Zorko Božidar, Potrčeva 16, 2310 Slo-
venska Bistrica,

– Annawitt Alfred, Hart 30, Gratkorn
8101 Avstrija,

– Steinwidder Michael, Pfeifferhofweg
068A, Graz 8045, Avstrija,

– Ressel Hans-Joachim, Birkenweg 6,
Judendorf, Strassengel 8111 Avstrija.

2. Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdaja-
telja:

– Božidar Zorko,
– Janez Mlakar.

Ob-89479
Radio Sora d.o.o., Kapucinski trg 4,

4220 Škofja Loka objavlja naslednje po-
datke:

Imena in naslovi fizičnih in pravnih oseb,
ki imajo v premoženju družbe najmanj 5%
deleža kapitala:

– KD Holding d.d., Celovška 206, 1000
Ljubljana – 6,16%,

– FM – NET, podjetje za radijsko in tele-
vizijsko dejavnost, d.o.o., Celovška 206,
1000 Ljubljana – 20% (sprememba 14. 1.
2003),

– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka – 25,11%,

– Slovenska odškodninska družba d.d.,
Mala ulica 5/IV, 1000 Ljubljana – 6,15%.

Imena in naslovi organov upravljanja:
– poslovodstvo,
– Marjan Potočnik, Sveti Duh 100, 4220

Škofja Loka – direktor.

Ob-89480
EMZIN, Zavod za kreativno produkcijo,

Plevančeva 39, 1000 Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa

upravljanja in nadzornega organa izdajatelja:
direktor zavoda EMZIN: Rok Zavrtanik, stro-
kovni svet EMZIN: Metka Dariš, Tomaž Per-
me, Barbara Langerholz-Krnc, člani sveta
EMZIN: Diana Anđelić, Miljana Cunta, Sabi-
na Obranovič, Jasna Rackov, Rok Zavrtanik.

Ob-89486
Ime medija: Kamniški občan.
Izdajatelj: Bistrica d.o.o. Kamnik, Ljub-

ljanska cesta 3/a, 1241 Kamnik.
Lastništvo in upravljanje: Saša Mejač,

Pot v Rudnik 15, 1241 Kamnik, Anita Me-
jač, Pot v Rudnik 15, 1241 Kamnik.

Ob-89491
Ime medija: AB arhitektov bilten (ne-

profitna revija).
Izdajatelj: Društvo arhitektov Ljubljane,

Karlovška 3, Ljubljana.
Odgovorni urednik: Miha Dešman.
Imena  članov  organa  upravljanja:

Majda Cajnko, Miha Dešman, Andrej
Hrausky, Jurij Kobe, Janez Koželj, Aleš
Vodopivec.

Ob-89586
Ime medija: Ognjišče.
Izdajatelj: Tiskovno društvo Ognjišče, Trg

Brolo 11, 6000 Koper, matična številka:
5453836.

Lastnik z najmanj 5% deležem v kapita-
lu: Tiskovno društvo Ognjišče, Trg Brolo 11,
6000 Koper, matična številka: 5453836.

Odgovorni urednik Ognjišča: Božidar
Rustja, Trg Brolo 11, 6000 Koper.

Člani upravnega odbora Tiskovnega
društva Ognjišče: Franc Bole (predsednik),
Silvester Čuk (podpredsednik), Božidar
Rustja (tajnik), Franci Trstenjak, Miha Turk.

Člani nadzornega sveta Tiskovnega druš-
tva Ognjišče: Alojz Milharčič, Pavel Reberc,
Aleš Rupnik.

Ob-89587
Ime medija: Sončna pesem.
Izdajatelj: Tiskovno društvo Ognjišče, Trg

Brolo 11, 6000 Koper, matična številka:
5453836.
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Lastnik z najmanj 5% deležem v kapita-
lu: Tiskovno društvo Ognjišče, Trg Brolo 11,
6000 Koper, matična številka: 5453836.

Odgovorni urednik Sončne pesmi: Miha
Turk, Trg Brolo 11, 6000 Koper.

Člani upravnega odbora Tiskovnega
društva Ognjišče: Franc Bole (predsednik),
Silvester Čuk (podpredsednik), Boždar
Rustja (tajnik), Franci Trstenjak, Miha Turk.

Člani nadzornega sveta Tiskovnega druš-
tva Ognjišče: Alojz Milharčič, Pavel Reberc,
Aleš Rupnik.

Ob-89588
Ime medijev: Kmetovalec, strokovna

kmetijska revija, Drobnica, strokovna re-
vija za rejce in ljubitelje, Reja prašičev,
strokovna revija, Meso in mesnine, stro-
kovna revija za proizvodnjo, predelavo,
trženje, porabo in izobraževanje, V go-
steh na kmetiji, glasilo Združenja turi-
stičnih kmetij Slovenije, Trta & vino; stro-
kovna revija za vinogradnike in vinarje,
Gozd in obnovljivi viri, strokovna revija
za gospodarjenje z gozdom in drugimi
obnovljivimi viri.

Izdajatelj: Kmetijska založba, založništvo
in intelektualne storitve d.o.o., Stari trg 278,
2380 Slovenj Gradec.

Viri financiranja: mediji se financirajo z
naročninami in trženjem oglasnega pro-
stora.

Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic: Jerneja Golob,
Stari trg 278, 2380 Slovenj Gradec.

Uprava: direktor Andrej Golob.

Ob-89589
Ime medija: revija Pet zvezdic.
Naslov: Levinja d.o.o., Štihova ulica 17,

1000 Ljubljana.
Direktorica: Sinja Božičnik.
Prokuristka: Zdenka Božičnik.

Ob-89593
Ime glasila: Soboške novine.
Izdajatelj glasila je Mestna občina Mur-

ska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota.

Organ upravljanja je župan Anton Slavic,
Grajska ul. 11, 9000 Murska Sobota.

Člani nadzornega odbora Mestne obči-
ne Murska Sobota so:

– predsednik: Štefan Puhan, Zorana Vel-
narja 25, 9000 Murska Sobota,

– člani: Miran Jablanovec, Miklošičeva
12, 9000 Murska Sobota, Marija Lapoši,
Murska ul. 43, 9000 Krog, Branko Škafar,
Kocljeva 2, 9000 Murska Sobota, Vlasta
Veren, Miklošičeva 39.

Ob-89651
Društvo 2000, Križevniška 16, 1000

Ljubljana, objavlja člane izvršnega odbora:
– prof. dr. Janko Prunk, predsednik

društva,
– Peter Kovačič-Peršin, glavni in odgo-

vorni urednik,
– Dragomir Ljubojević, tajnik društva,
– doc. dr. Robert Kroflič,
– Leon Zakrajšek
in člane nadzornega odbora:
– dr. Neven Borak,
– dr. Marko Novak,
– prof. dr. Andrej Ule.

Ob-89652
Objava spremembe lastniške strukture

oziroma deleža glasovalnih pravic v premo-
ženju izdajatelja Delo, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana:

– Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28,
Laško, je pridobila nad 5% delež.

Ob-89653
Ime športnega glasila: Karizma.
Izdajatelj: Športno društvo Karizma, Kot-

lje 21/B, 2394 Kotlje.
Odgovorna oseba izdajatelja: Bojan

Breznik.
Zvrst: tiskani medij.
Časovni interval razširjanja: 10 številk na

leto.
Odgovorni urednik: Bojan Breznik.
Sedež uredništva: ŠD Karizma, Kotlje

21/B, 2394 Kotlje.
Način razširjanja programskih vsebin:

brezplačna razdelitev.
Predvideno območje razširjanja pro-

gramskih vsebin: Koroška.
Jezik: slovenski.
Viri in način financiranja: oglaševanje.

Ob-89654
Ime in sedež pravne osebe: Radio Šta-

jerski val d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Ašker-
čev trg 021, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Odgovorna oseba družbe: direktor,
Damjan Gobec.

Nadzorni organ organa upravljanja je
skupščina družbe.

Podatki o fizičnih in pravnih osebah, ki
imajo v premoženju podjetja Radio Štajer-
ski val najmanj 5% lastniški ali upravljalski
delež oziroma najmanj 5% delež glasoval-
nih pravic:

– Kmečka družba, Skupina Kmečka
družba, Finančna družba, d.d., Celovška
206, 1000 Ljubljana (47,21%),

– Slovenska odškodninska družba, Ma-
la ulica 5, 1000 Ljubljana (10,01%),

– Kapitalska družba, d.d., Dunajska 56,
1000 Ljubljana (10,01%),

– Marjan Cerjak, Pečica 1, 3241 Pod-
plat (5,30%),

– Darja Lojen, Zelena ulica 4, 3240
Šmarje pri Jelšah (5,30%).

Ob-89656
Podatki za Radio Sevnica d.o.o.: Obči-

na Sevnica, Radio Brežice d.o.o., Radio
Morje d.o.o.; direktor Peter Špiler.

Ob-89657
Podatki na Notranjski radio Logatec

d.o.o.: Občina Logatec, Radio Brežice
d.o.o., Radio Sevnica d.o.o., Dušan Černi-
goj; direktor Peter Špiler.

Ob-89658
Podatki za Radio Brežice d.o.o.: KD hol-

ding d.d., FM NET d.o.o., Kostak d.d., Ob-
čina Brežice, DZS d.d., Slovenska odško-
dninska družba, Štraus Edvard; direktor Da-
mijan Korošec.

Objave
gospodarskih družb

Ob-89728
Vipa Invest Pooblaščena investicijska

družba d.d., Erjavčeva ulica 2, Nova Gori-
ca, skladno z določbami prvega odstavka
533.f člena Zakona o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju: ZGD)

obvešča
I. Imetnike delnic družbe:
a) da je dne 4. 3. 2003 Okrožnemu so-

dišču v Novi Gorici, v zakonskem roku pred
zasedanjem skupščine, ki je sklicana za
10. 4. 2003 in ki bo odločala o delitvi
družbe na novi družbi Vipa Invest Delniška
investicijska družba d.d. in Vipa Holding
d.d., predložila delitveni načrt, skupaj s po-
ročilom nadzornega sveta družbe, ki je deli-
tveni načrt pred tem pregledal.

b) Opozarja jih na njihove pravice iz dru-
gega odstavka 533.f člena ZGD, in sicer,
da jim je na sedežu družbe, Erjavčeva ulica
2, Nova Gorica, omogočen vpogled v na-
slednje listine: delitveni načrt, letno poroči-
lo prenosne družbe oziroma njenih pravnih
predhodnic za zadnja tri poslovna leta, za-
ključno poročilo prenosne družbe, poročilo
uprave o delitvi, poročilo revizorja o pregle-
du delitve in poročilo nadzornega sveta o
pregledu delitve.

Vsakemu imetniku delnic družbe je za-
gotovljeno, da bo na njegovo zahtevo naj-
kasneje naslednji delovni dan brezplačno
posredovan prepis listin iz I. b. točke tega
obvestila.

II. Upnike družbe, po določbah iz pete-
ga odstavka 533.f člena ZGD obvešča, da
jim bo na njihovo zahtevo najkasneje na-
slednji delovni dan brezplačno posredovala
prepis delitvenega načrta.

III. Uprava družbe bo v skladu s šestim
odstavkom 533.f člena ZGD na zasedanju
skupščine, ki bo potekala 10. 4. 2003, del-
ničarjem predložila vse listine iz I. b. točke
tega obvestila, uvodoma ustno obrazložila
vsebino delitvenega načrta in predstavila
vse pomembne spremembe premoženja
prenosne družbe v obdobju od sestave de-
litvenega načrta do zasedanja skupščine.

Pravice iz tega obvestila lahko uveljavlja-
te na tel. 05/33-85-000 in poštnem naslo-
vu Vipa Invest Pooblaščena investicijska
družba d.d., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova
Gorica.

PID Vipa Invest d.d.,
direktor

Sklici skupščin

Ob-89487
Na podlagi 6.3. člena statuta družbe Al-

petour, Špedicija in transport d.d. ter skla-
dno z določili 283. člena Zakona o gospo-
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darskih družbah, sklicuje uprava družbe
Alpetour Špedicija in transport, d.d. Škofja
Loka

izredno skupščino delniške družbe
Alpetour, Špedicija in transport, d.d.

Škofja Loka,
ki bo v ponedeljek, dne 7. 4. 2003 ob

12. uri v sejni sobi družbe v Škofji Loki,
Kapucinski trg 8.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se po ugotovitvi
sklepčnosti potrdi imenovanega predse-
dnika skupščine in imenuje preštevalca
glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja.

2. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
zaradi pripojitve in zaradi uskladitve
dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti sprejme predlagana sprememba
dejavnosti družbe.

3. Sprememba in dopolnitev statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in dopol-
nitve statuta družbe.

Gradivo
Gradivo za skupščino, s predlagano

spremembo dejavnosti in statuta družbe in
z obrazloženimi predlogi sklepov je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe
vsak delovni dan od 7. do 15. ure v času od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi
Nasprotne predloge k posameznim

točkam dnevnega reda lahko delničarji
sporočijo v pisni obliki z razumno utemelji-
tvijo nasprotnega predloga v enem tednu
po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.

Udeležba na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine, to je do vključno 4. 4. 2003.
Prijavo je možno poslati s priporočeno poš-
to, s telegramom na naslov družbe ali po
telefaksu 04/511-18-10. Prijava mora vse-
bovati ime in priimek oziroma ime firme
delničarja, naslov oziroma sedež delničar-
ja ter število delnic, ki jih ima delničar. V
prijavi se lahko navede tudi ime in priimek
pooblaščenca ter njegov naslov. Poobla-
ščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko
pošljejo družbi seznam delničarjev, ki jih
zastopajo skupaj s predhodno navedenimi
podatki.

Pooblastila pooblaščencev in zastopni-
kov morajo biti pisna in predložena najka-
sneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju
skupščine družbe.

Ponovno zasedanje
Skupščina bo veljavno odločala, če bo

na seji prisotnih več kot 15% osnovnega
kapitala (prvi sklic). V primeru nesklepčno-
sti bo skupščina (drugi sklic) istega dne ob

13. uri na istem kraju, z istim dnevnim re-
dom in bo veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Alpetour Špedicija in transport d.d.
Škofja Loka

uprava družbe
Bojan Novak, univ. dipl. prav.

Ob-89525
Na podlagi 31. člena statuta delniške

družbe Iskra-Stikalni elementi d.d., Vi-
dem-Dobrepolje, sklicuje uprava družbe

6. skupščino
delniške družbe Iskra-Stikalni elementi

d.d.,
ki bo dne 7. 4. 2003 ob 15. uri na sede-

žu družbe v Vidmu-Dobrepolje, Predstruge
29, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev predlaganih organov skup-
ščine.

Predlog sklepa št. 2: za predsednika
skupščine se izvoli Branko Čavka, za preš-
tevalki glasov pa Jožica Bašelj in Marija Žni-
daršič.

3. Odločanje o poenostavljenem
zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi po-
krivanja izgube.

Predlog sklepa št. 3: osnovni kapital
družbe, ki znaša 489,858.000 SIT se zma-
njša za 105,499.000 SIT tako, da po izvr-
šenem zmanjšanju znaša 384,359.000
SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvrši
zaradi pokrivanja izgube družbe po bilanci
na dan 12. 9. 2002 v znesku 109,987.000
SIT, ki se v znesku 4,487.000 SIT pokrije v
breme rezerv iz dobička družbe, v znesku
1.000 SIT v breme kapitalskih rezerv družbe
in v znesku 105,499.000 SIT v breme
osnovnega kapitala družbe.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de z združevanjem delnic na presečni dan,
ki je osmi dan po vpisu sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala v sodni register v raz-
merju 0,784633506 nove delnice za vsako
1 dosedanjo delnico.

4. Odločanje o povečanju osnovnega
kapitala družbe.

Predlog sklepa št. 4: osnovni kapital
družbe Iskra-Stikalni elementi d.d. Dobre-
polje se poveča z novimi vložki za
53,613.000 SIT tako, da po izvršenem po-
večanju znaša 437,972.000 SIT.

Za povečani osnovni kapital v znesku
53,613.000 SIT se izda 53.613 novih red-
nih delnic družbe z nominalno vrednostjo
1.000 SIT vsake delnice.

Novo izdane delnice družbe so delnice, ki
dajejo njihovemu imetniku naslednje pravice:

– pravico do enega glasu v skupščini
družbe,

– pravico do sorazmerne dividende iz
dobička, namenjenega za izplačilo dividend,

– pravico do sorazmernega dela pre-
ostanka premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.

Novo izdane delnice se glasijo na ime in
so prosto prenosljive.

Dividende se izplačujejo v skladu z dolo-
čili statuta in vsakokratnimi sklepi skupšči-
ne družbe.

Prednostna pravica dosedanjih delničar-
jev do vpisa novih delnic se izključi.

Novo izdane delnice vpiše in vplača Slo-
venska razvojna družba d.d. – v likvidaciji,
Dunajska 160, Ljubljana. Slovenska razvoj-
na družba d.d. – v likvidaciji, Dunajska 160,
Ljubljana novo izdane delnice vplača tako,
da vloži kot stvarni vložek svojo terjatev v
znesku 53,613.837,29 SIT (preračunano
po stanju terjatve na dan 12. 9. 2002), ki jo
ima do družbe po posojilni pogodbi št.
051/01-11 z dne 23. 12. 2001 in dveh
Aneksih k navedeni pogodbi z dne 10. 7.
2002 in 12. 12. 2002 (odstop terjatve).

Rok za vpis in vplačilo delnic s strani
Slovenske razvojne družbe d.d. – v likvida-
ciji, Ljubljana, je 30 dni od dneva sprejema
tega sklepa.

Nominalna vrednost novih delnic je
53,613.000 SIT, cena za vplačilo delnic pa
je 53,613.837,29 SIT, kolikor znaša tudi
vrednost stvarnega vložka. Ker je vrednost
stvarnega vložka višja od nominalnega zne-
ska novih delnic, se razlika v znesku 837,29
SIT razporedi v kapitalske rezerve družbe
(vplačani presežek kapitala).

Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nemate-
rializiranih vrednostnih papirjev pri klirin-
ško depotni družbi. Nalog za vpis bo
družba izdala v roku 5 delovnih dni po vpi-
su povečanja osnovnega kapitala v sodni
register.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa št. 5: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta družbe kot
izhaja iz predloženega gradiva in čistopisa
statuta družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi po-
oblaščenci ali zastopniki, ki tri dni pred zase-
danjem skupščine v tajništvu uprave na se-
dežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skup-
ščini.

Nasprotni predlogi
Delničarji naj morebitne predloge k po-

sameznim točkam dnevnega reda, glede ka-
terih želijo, da so o njih pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji, pisno sporočijo v tajniš-
tvo uprave v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine. Predloženi nasprotni predlogi
morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem, z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

so na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, Predstruge 29, v tajništvu, vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro od dneva obja-
ve dnevnega reda do vključno dneva zase-
danja skupščine.

Iskra-Stikalni elementi d.d.
direktor

mag. Milan Klemenčič
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Št. 20061 Ob-89559
Na podlagi 11. člena statuta Garant po-

hištvena industrija d.d. Polzela, Polzela
176/a, 3313 Polzela, sklicujeta uprava in
nadzorni svet

9. sejo skupščine delničarjev,
ki bo v petek, dne 11. aprila 2003 s

pričetkom ob 11. uri v prostorih jedilnice
Garant-a.

Dnevni red:
1. Otvoritev in izvolitev organov skupšči-

ne ter poročilo verifikacijske komisije.
Predlog sklepa: potrdi se predlog za

imenovanje organov skupščine in notarja.
2. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina družbe spre-

jema na predlog uprave in nadzornega sve-
ta spremembe in dopolnitve statuta družbe
v predlaganem besedilu.

3. Seznanitev skupščine, da je nadzorni
svet potrdil letno poročilo za leto 2002.

Skupščina sprejme na znanje, da je nad-
zorni svet potrdil letno poročilo za leto
2002.

4. Odločanje o razdelitvi bilančnega do-
bička za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrdi na predlog uprave in nadzornega sve-
ta predlagano razdelitev bilančnega dobič-
ka za leto 2002.

Upravičenci do dividend so imetniki del-
nic na dan skupščine, rok za izplačilo divi-
dend v višini 90 SIT bruto na delnico pa je
60 dni po dnevu zasedanja skupščine.

5. Razrešnica upravi in nadzornemu sve-
tu za delo v letu 2002.

Predlog sklepa: skupščina daje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu
2002.

6. Volitve nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Zaradi poteka mandata obstoječemu

nadzornemu svetu, se imenuje v nadzorni
svet družbe naslednje člane, predstavnike
kapitala:

– Dolfeta Naraks, za namestnika Jožeta
Prislan,

– Jasno Baćac, za namestnico Simono
Kovačič;

vse za mandatno obdobje 4 let.
b) Skupščina je seznanjena, da je svet

delavcev imenoval v nadzorni svet družbe
Evgena Kos kot predstavnika delavcev in za
namestnika Jožeta Matko za mandatno ob-
dobje 4 let.

7. Določitev višine sejnin za nadzorni svet
družbe.

Predlog sklepa: skupščina določa višino
sejnin nadzornega sveta kot sledi:

Sejnine se spremenijo tako, da glasi:
a) predsednik nadzornega sveta 250

EUR,
b) član nadzornega sveta 200 EUR,
c) če je član zaposlen v delniški družbi

100 EUR (vse v neto tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
izplačila).

8. Sprejem sklepa o pridobivanju lastnih
delnic.

Predlog sklepa: skupščina družbe poo-
blašča upravo družbe Garant d.d. Polzela,
da lahko pridobiva lastne delnice do maksi-
malne višine 10% osnovnega kapitala.

Navodila za glasovanje

Vsak nov predlog sklepov je lahko le v
pisni obliki, obrazložen in vložen na sedež
delniške družbe v 7 dneh po sklicu skup-
ščine. Seje skupščine se lahko udeležijo
delničarji sami ali njihovi pooblaščenci ozi-
roma zastopniki, če predložijo pisno poo-
blastilo vsaj 3 dni pred sejo skupščine. Gla-
suje se na podlagi glasovnic, ki jih prejmete
ob vhodu v dvorano.

Gradivo
Delničarji prejmejo na svoje naslove

obrazložitev vsebine obravnavanih predlo-
gov sklepov.

Opozorilo
Če skupščina ne bo sklepčna ob zgoraj

navedenem času, velja ponovni sklic na isti
dan, v istem prostoru ob 12.15 z istim dnev-
nim redom. Skupščina bo takrat sklepčna,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Garant d.d. Polzela
predsednik uprave

Matjaž Rojnik
predsednik nadzornega sveta

Dolfe Naraks

Št. 92/2003 Ob-89578
Uprava delniške družbe ROG, proizvod-

nja in trgovina, d.d., Ljubljana, Letališka 29,
sklicuje

4. skupščino družbe
ROG, proizvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v četrtek, 10. 4. 2003 ob 9. uri na

sedežu družbe, Letališka 29 v Ljubljani, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev in ime-
novanje organov skupščine ter predstavitev
notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine in člane komisije za preštevanje gla-
sov se imenuje predlagane kandidate.

2. Seznanitev s pismenim poročilom
nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pismenim poročilom nadzornega sveta.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu družbe.

Predlog sklepov:
3.1. Skupščina družbe podeljuje razre-

šnico nadzornemu svetu.
3.2. Skupščina družbe podeljuje razre-

šnice upravi.
4. Sprememba firme in skrajšane firme.
Predlog sklepa: spremeni se ime

družbe, tako da se firma glasi: ELAN Bikes,
proizvodnja in trgovina, d.d. Skrajšana fir-
ma se glasi: ELAN Bikes, d.d.

5. Sprejem čistopisa statuta.
Predlog sklepa: sprejme se čistopis sta-

tuta, ki vsebuje spremenjeno firmo in skraj-
šano firmo družbe.

6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 2003 se imenuje revizijska
hiša Constancia MT& D.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani tri dni pred skupščino v delni-
ški knjigi.

Glasovalno pravico imajo delničarji, ki
najavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni
pred skupščino na sedežu uprave družbe v
registrirni pisarni.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z

osebnim dokumentom oziroma pisnim po-
oblastilom.

Skupščina je sklepčna, če so na zase-
danju navzoči delničarji, ki imajo najmanj
15% osnovnega kapitala družbe.

Kolikor na prvem sklicu skupščine ne
bo dosežena potrebna večina za sklepanje,
se ponovni sklic skupščine opravi istega
dne ob 9.30, v istih prostorih. V tem prime-
ru skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave in poročilom nadzornega
sveta, je po objavi sklica skupščine delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delavnik med 10. in 12. uro.

ROG, d.d.
predsednik uprave

Tomi Šefman

Ob-89595
Skladno določbam Zakona o gospodar-

skih družbah in 7.3 člena Statuta družbe
Lesonit d.d., Ilirska Bistrica, Ulica Nikola
Tesla 11, uprava družbe Lesonit d.d. skli-
cuje

X. skupščino družbe
Lesonit, Lesno kemična industrija, d.d.,

ki bo v torek, 8. aprila 2003 ob 10. uri v
sejni sobi družbe Lesonit, d.d., Ulica Nikola
Tesla 11, v Ilirski Bistrici, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje organov skupšči-
ne in potrditev dnevnega reda.

Sejo skupščine kot predsednik skupšči-
ne vodi Bernard Slavec, skupščina potrdi
predlagani dnevni red, skupščini prisostvu-
je vabljeni notar Aleksander Ternovec iz Ilir-
ske Bistrice.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsedujočega skupščini se
imenuje Bernard Slavec, za preštevalca gla-
sov se imenujeta Grahor Jože in God Lilja-
na, za sestavo notarskega zapisnika, Alek-
sander Ternovec iz Ilirske Bistrice. Potrjuje
se predlagani dnevni red.

2. Dokapitalizacija družbe v višini
573,016.000 SIT.

Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe se poveča z

novimi vložki za 573,016.000 SIT.
b) Za povečani kapital se izda 573.016

novih navadnih imenskih delnic z nominal-
no vrednostjo 1.000 SIT, ki dajejo njihovim
imetnikom enake pravice kot dosedanje del-
nice.

c) Dosedanji delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju
z njihovimi dosedanjimi deleži. Rok za uve-
ljavitev prednostne pravice in za vpis ter
vplačilo delnic na transakcijski račun družbe
Lesonit d.d., je 14 dni od objave poziva v
Uradnem listu Republike Slovenije. Če po-
samezni dosedanji delničar ne bo uveljavil
prednostne pravice v danem roku, ima upra-
va družbe ob soglasju nadzornega sveta
družbe pravico, da take delnice proda, v
nadaljnjem roku 7 dni od preteka 14-dnev-
nega roka.

d) Delnice bodo izdane v nematerializi-
rani obliki z vpisom v centralni register ne-
materializiranih vrednostnih papirjev pri Kli-
rinško depotni družbi.
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3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: statut družbe se po izvr-

šeni dokapitalizaciji uskladi s spremembo
osnovnega kapitala in se spremeni po pre-
dlogu uprave. Nadzorni svet je pooblaščen,
da vsebinsko uskladi besedilo statuta skla-
dno s skupščinskim sklepom o povečanju
osnovnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine skupaj
s predlogom sprememb statuta je na vpo-
gled na sedežu družbe v Ilirski Bistrici, Ul.
Nikola Tesla 11, vsak delovni dan med 10. in
12. uro v tajništvu.

Pravico udeležbe na skupščini imajo del-
ničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo ta-
ko, da uprava prejme prijavo najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine. Delničar,
ki je pravna oseba, izkaže istovetnost z naj-
več 30 dni starim izpisom iz sodnega re-
gistra. Pooblaščenci izkažejo upravičenost
za zastopanje s pisnim pooblastilom.

Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skup-
ščine dne 8. 4. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
družbe Lesonit d.d. Na ponovnem zaseda-
nju skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Lesonit d.d.
uprava družbe

Ob-89612
Na podlagi 9. in 10. člena Statuta družbe

Elektrotehna Interset d.d., Mengeš, Tr-
dinov trg 4, sklicuje uprava družbe

16. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 7. aprila 2003 ob

10. uri v prostorih družbe v Mengšu, Trdi-
nov trg 4, ter vabi delničarje k udeležbi.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skup-
ščine.

2. Obravanava in potrditev letnega poro-
čila za leto 2002.

3. Odločanje o pokritju izgube iz poslo-
vanja.

Predlog sklepov:
K točki 1: izvoli se predsednika skupšči-

ne in dva preštevalca glasov.
K točki 2: sprejme se poročilo o poslo-

vanju družbe za leto 2002, po predlogu
uprave in mnenju nadzornega sveta.

K točki 3: ugotovljeno izgubo iz poslova-
nja v letu 2002 se krije iz sredstev rezerv.

Opomba
Delničarji lahko v roku 7 dni od objave

sklica skupščine pošljejo pisne, razumno
utemeljene nasprotne predloge k posamez-
nim točkam dnevnega reda oziroma spre-
membo ali dopolnitev dnevnega reda.

Čas zasedanja skupščine
Skupščina je sklicana za 7. 4. 2003 ob

10. uri. Če ob prvem sklicu ne bo doseže-
na sklepčnost bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 10.30 v istih prostorih. Skupšči-
na bo veljavno sklepala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, v korist katerih so delnice vknjižene v
delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki.

Delničarji, zakoniti zastopniki in poobla-
ščenci naj svojo udeležbo na skupščini pri-

javijo najkasneje 15 minut pred zaseda-
njem.

Gradivo
K posameznim točkam dnevnega reda s

predlogom sklepov so delničarjem na vpo-
gled na upravi družbe vsak delovni dan od
9. do 13. ure.

Elektrotehna Interset d.d.
uprava družbe

Ob-89642
Na podlagi 25. člena Statuta Koroške

banke d.d., Slovenj Gradec, bančne skupi-
ne Nove Ljubljanske banke, uprava banke
sklicuje

3. skupščino delničarjev
Koroške banke d.d., Slovenj Gradec,

bančne skupine Nove Ljubljanske
banke,

ki bo v četrtek, 10. aprila 2003 ob
12. uri v sejni sobi na sedežu Koroške ban-
ke d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine
Nove Ljubljanske banke, Glavni trg 30, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: skupščina banke izvoli
delovna telesa skupščine v predlagani se-
stavi in imenuje notarko Sonjo Kralj za se-
stavo notarskega zapisnika.

2. Poročila nadzornega sveta banke o
preveritvi Letnega poročila Koroške banke
d.d., skupine NLB in stališče nadzornega
sveta banke k poročilu pooblaščenega revi-
zorja za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo nadzornega sveta banke o preveritvi
Letnega poročila banke za leto 2002 in po-
zitivno stališče k poročilu revizijske družbe
KPMG Slovenija d.o.o. za poslovno leto
2002.

3. Poročilo o notranjem revidiranju v letu
2002 z mnenjem nadzornega sveta Koro-
ške banke, skupine NLB.

Predlog sklepa: skupščina sprejme Let-
no poročilo o notranjem revidiranju v banki
za leto 2002 s pozitivnim mnenjem nadzor-
nega sveta banke.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2002 s predlogom razreš-
nice upravi in nadzornemu svetu za poslov-
no leto 2002.

Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček za leto 2002 v višini

1.793,471.294,57 SIT se uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem ban-

ke 1.258,566.210 SIT.
Do izplačila dividend so upravičeni del-

ničarji, ki so vpisani kot delničarji banke s
potekom dneva zaključka skupščine. Divi-
dende se delničarjem izplačajo do 31. 7.
2003.

– za nagrade nadzornemu svetu, upravi
banke, vodilnim in drugim ključnim delav-
cem banke 28,700.000 SIT.

Nagrade se lahko izplačajo v delnicah
Koroške banke d.d., skupine NLB po pov-
prečni znani tržni ceni v letu 2002.

– preostanek bilančnega dobička v vi-
šini 506,205.084,57 SIT ostane nerazpo-
rejen kot preneseni čisti dobiček iz prej-
šnjih let.

2. Skupščina Koroške banke d.d., sku-
pine NLB podeljuje razrešnico upravi in nad-

zornemu svetu banke za poslovno leto
2002.

5. Predlog sklepa o aktivnostih v zvezi z
uresničevanjem strategije širitve skupine
Nove Ljubljanske banke in Koroške banke
d.d., skupine NLB.

Predlog sklepa: skupščina Koroške ban-
ke d.d., skupine NLB sprejme sklep uprave
in nadzornega sveta banke o aktivnostih v
zvezi z uresničevanjem strategije širitve Ko-
roške banke d.d., skupine NLB v okviru Sku-
pine NLB v Sloveniji in na trge JV Evrope.

6. Spremembe in dopolnitve Statuta Ko-
roške banke d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke.

Predlog sklepa: skupščina Koroške ban-
ke d.d., skupine NLB sprejme spremembe
in dopolnitve Statuta Koroške banke d.d,.
skupine NLB v predlagani vsebini.

7. Predlog za imenovanje revizorja za re-
vidiranje računovodskih izkazov Koroške
banke d.d., skupine NLB za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: za izvedbo revizije let-
nih računovodskih izkazov za leto 2003 v
Koroški banki d.d., Slovenj Gradec, bančni
skupini Nove Ljubljanske banke se imenuje
tista revizijska družba, ki bo na skupščini
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
imenovana za opravljanje revizije letnih ra-
čunovodskih izkazov za leto 2003.

Skupščine banke se lahko udeležijo in
na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki svo-
jo udeležbo na skupščini pravočasno pisno
najavijo pri banki najmanj 3 delovne dni pred
zasedanjem skupščine. Najava se izvrši z
izpolnjeno prijavnico oziroma pooblastilom,
ki jo bodo delničarji prejeli skupaj z vabilom
po pošti.

Delničar mora ob prijavi svoje namere,
da bo na skupščini tudi glasoval, obvezno
sporočiti s kolikim paketom delnic bo gla-
soval. Glasovalno pravico imajo imetniki del-
nic, ki so vpisani v delniško knjigo banke, ki
jo vodi KDD, kot imetniki delnic z glasoval-
no pravico najmanj 3 delovne dni pred
dnem zasedanja skupščine banke in osta-
nejo vpisani do začetka njenega zasedanja.

Vsaka navadna delnica zagotavlja njene-
mu imetniku en glas. Delničarji lahko izvršu-
jejo svoje pravice na skupščini banke ose-
bno, po zakonitem zastopniku ali poobla-
ščencu. Skupni zastopnik ali pooblaščenec
več delničarjev ne more imeti več kot 10%
glasov vseh delničarjev.

Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo
delničarjem banke v Koroški banki d.d., Slo-
venj Gradec, bančni skupini Nove Ljubljan-
ske banke, Glavni trg 30, v tajništvu banke,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro od obja-
ve sklica skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 10. 4.
2003 ob 13. uri v istih prostorih, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Koroška banka, d.d., Slovenj
Gradec,

bančna skupina
Nove Ljubljanske banke

uprava banke
Božo Štor

predsednik uprave
Maksimiljan Jaš

član uprave
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Št. 145-3-2003 Ob-89643
Uprava Poštne banke Slovenije,d.d., v

skladu s 23. členom Statuta Poštne ban-
ke Slovenije, d.d., sklicuje

13. sejo skupščine
ki bo v sredo, 12. 3. 2003 ob 11. uri v

sejni sobi banke, Ul. Vita Kraigherja 5, Ma-
ribor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje predsednika skup-
ščine in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna.

Skupščina imenuje predsednika skup-
ščine.

Skupščina potrjuje notarko Bredo Hor-
vat iz Maribora za sestavo zapisnika skup-
ščine v notarski obliki.

2. Predlog sprememb in dopolnitev Sta-
tuta Poštne banke Slovenije, d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve Statuta Poštne banke
Slovenije, d.d., v predlagani obliki in vsebi-
ni ter na podlagi sprejetih sprememb in do-
polnitev Statuta izdelan čistopis Statuta v
predlagani obliki in vsebini.

3. Odpoklic članov nadzornega sveta
Poštne banke Slovenije,d.d.

Predlog sklepa: odpokličejo se člani
nadzornega sveta Poštne banke Slovenije,
d.d.

4. Izvolitev novih članov nadzornega sve-
ta Poštne banke Slovenije,d.d. po predlogu
delničarjev.

Predlog sklepa: izvolijo se novi člani nad-
zornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d.
po predlogu delničarjev.

Pogoji udeležbe
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Po-
oblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na se-
dežu banke.

Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov, vključno z besedilom sprememb
Statuta, je delničarjem na vpogled na sede-
žu banke vsak delovni dan od 8. do 14.
ure, od dneva objave do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Delničarji, njihovi zastopniki ali poobla-
ščenci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti tako, da prijava prispe na se-
dež banke najkasneje 3 dni pred sejo skup-
ščine.

Poštna banka Slovenije, d.d.
uprava banke

Ob-89694
Na podlagi 70. točke Statuta HYPO AL-

PE–ADRIA–BANK d.d., sklicuje uprava
banke

10. skupščino
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.,

ki bo dne 28. marca 2003 ob 10. uri v
poslovnih prostorih, na sedežu banke, Trg
Osvobodilne fronte 12, Ljubljana.

Za sejo skupščine uprava banke predla-
ga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovi-
tev sklepčnosti, imenovanje organov ter po-
trditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: izvoli se predlaganega
predsednika skupščine ter se potrdi predla-

gani dnevni red. Skupščini bo prisostvoval
notar Boris Lepša.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za poslovno leto 2002, revizorskim po-
ročilom in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.

Predlog sklepa: skupščina banke se sez-
nani z letnim poročilom za poslovno leto
2002, revizorskim poročilom revizijske
družbe Ernst & Young d.o.o., Ljubljana in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila za poslovno leto 2002.

3. Letno poročilo o notranjem revidira-
nju v letu 2002 z mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me letno poročilo o notranjem revidiranju v
letu 2002 z mnenjem nadzornega sveta
banke.

4. Povečanje osnovnega kapitala
Predlog sklepa:
4.1. Osnovni kapital banke v višini

4.760,000.000 SIT se poveča z novimi
vložki za 2.300,000.000 SIT, tako da po
povečanju znaša 7.060,000.000 SIT.

4.2. Povečanje osnovnega kapitala
HYPO ALPE–ADRIA–BANK d.d. se izvede
z izdajo 2.300.000 delnic druge emisije, ki
se vplačajo v denarju. Nominalna vrednost
ene delnice je 1.000 SIT.

4.3. Delnice so navadne/redne imen-
ske delnice, ki dajejo imetnikom pravice do-
ločene s statutom družbe.

4.4. Nove delnice bodo vpisali obstoječi
delničarji.

4.5. Nove delnice se vplačajo v celoti v
denarju na transakcijski račun HYPO AL-
PE–ADRIA–BANK d.d., Ljubljana. Cena ene
delnice je 1.000 SIT.

4.6. Delnice je potrebno v celoti vplača-
ti najkasneje do 28. 6. 2003.

4.7. Delnice bodo izdane v nemateriali-
zirani obliki po vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodni register.

4.8. Nadzorni svet se pooblašča, da po
izvedenem povečanju osnovnega kapitala,
glede višine in števila delnic uskladi besedi-
lo statuta z novo višino osnovnega kapitala
in številom delnic.

5. Spremembe in dopolnitve statuta.
5.1. Predlog sklepa: skupščina banke

sprejme spremembe in dopolnitve statuta v
besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.

5.2. Skupščina prenaša pooblastilo za
spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladi-
tev njegovega besedila z veljavno sprejetimi
odločitvami skupščine na nadzorni svet.

6. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

6.1. Predlog sklepa: bilančni dobiček v
višini 21,153.788,87 SIT se v celoti odvede
v druge rezerve iz dobička.

6.2. Predlog sklepa: skupščina podelju-
je razrešnico upravi, s katero potrdi in odo-
bri njeno delo v letu 2002.

6.3. Predlog sklepa: skupščina pode-
ljuje razrešnico nadzornemu svetu, s kate-
ro potrdi in odobri njegovo delo v letu
2002.

7. Imenovanje revizorja banke za poslov-
no leto 2003.

Predlog sklepa: za revizorja za poslov-
no leto 2003 se imenuje revizijska družba
Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljub-
ljana.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: Zaradi poteka mandata

se za člana nadzornega sveta HYPO AL-
PE-ADRIA-BANK d.d. za mandatno obdob-
je od 7. 6. 2003 do 6. 6. 2007 ponovno
imenujeta dr. Gerd Penkner in Dietmar Fal-
schlehner.

9. Razno
Skupščine banke se lahko udeležijo del-

ničarji oziroma njihovi pooblaščenci na pod-
lagi pisnega pooblastila.

Delničarji banke oziroma njihovi poobla-
ščenci morajo pisno prijaviti svojo udeležbo
na skupščini banke tako, da njihova prijava
prispe na sedež banke najkasneje tri dni
pred dnevom zasedanja skupščine.

Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti
dan v istih prostorih ob 17. uri. Na ponov-
nem zasedanju bo skupščina banke veljav-
no odločala, ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu HYPO ALPE–ADRIA–
BANK d.d., Trg Osvobodilne fronte 12, Ljub-
ljana, vsak delovni dan med 8. in 15. uro od
dneva objave sklica skupščine. Sestavni del
gradiva so tudi letno poročilo za poslovno
leto 2002, mnenje nadzornega sveta HYPO
ALPE–ADRIA–BANK d.d. k letnem poročilu
o notranjem revidiranju v letu 2002, pre-
dlog sprememb statuta in predlog prečišče-
nega besedila statuta. Navedeno gradivo
bo predloženo delničarjem tudi na samem
zasedanju skupščine.

HYPO ALPE–ADRIA–BANK d.d.
uprava

predsednik uprave
Božidar Špan

član uprave
mag. Harald Brunner

Izvršbe
in zavarovanja

Z 242/2002 IZ-1494
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 02/00242 z dne 30. 1. 2003, v
izvršilni zadevi upnice Banke Celje d.d., Ce-
lje, Vodnikova 2, zoper dolžnico Dašo Gre-
gorin Štifter, odvetnico, Ljubljanska 8, Ce-
lje, zaradi zavarovanja denarne terjatve upni-
ce do dolžnice v višini 11,320.000 SIT s
pogodbeno dogovorjenimi pripadki, z usta-
novitvijo zastavne pravice na nepremičnini,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
sporazuma strank po 251. členu ZIZ opravi-
lo rubež in popis nepremičnine, in sicer sta-
novanja v skupni izmeri 111,15 m2, ki se na-
haja v III. nadstropju poslovno-stanovanjske
stavbe Ljubljanska 8, v Celju in sobo v izme-
ri 19,19 m2, ki se nahaja v III. nadstropju
poslovno-stanovanjske stavbe Ljubljanska
8, v Celju in del samostojne stanovanjske
enote - trisobnega stanovanja, ki neposre-
dno meji na zgoraj omenjeno stanovanje in
ta soba ima samostojni vhod iz stopnišča in
je v uporabi kot sestavni del stanovanja, ki
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meri 111,15 m2, katere lastnik je dolžnik na
podlagi prodajne pogodbe z dne 31. 1.
2002 do celote.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 1. 2003

Z 132/2002 IZ-1481
Na podlagi sklepa opr. št. Z 132/2002

z dne 15. 7. 2002 Okrajnega sodišča na
Jesenicah, je stanovanje št. 13 v III. nad-
stropju stanovanjske stavbe na Koroški Be-
li, Svetinova 23, stoječi na parc. št. 139/6,
pripisani pri vl. št. 631 k.o. Koroška Bela, v
skupni izmeri 49,54 m2, solast zastaviteljev
Petra Grčarja, roj. 11. 1. 1978, Doslovče
22, Žirovnica in Sonje Grčar, roj. 5. 5.
1980, Doslovče 22, Žirovnica, pridobljeno
s kupoprodajno pogodbo z dne 11. 6.
2002, sklenjeno med prodajalko Dijano
Gerdej, Koroška Bela, Svetinova 23 in kup-
cema Petrom Grčarjem in Sonjo Grčar, je
na podlagi sklepa tega sodišča Z 132/2002
z dne 15. 7. 2002, zastavljeno v korist upni-
ce Raiffeisenbank Dobrla vas, Avstrija, do
višine neposredno izvršljive terjatve v zne-
sku 20.000 EUR, ki zapade v plačilo sku-
paj z obrestmi in pod drugimi pogoji in ob-
veznostmi, obročno in v 118. obrokih, pri-
čenjši z dnem 20. 8. 2002.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 3. 2. 2003

Z 399/2002 IZ-1452
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 339/2002 z dne 3. 1.
2003, je bila garsonjera v skupni izmeri
29,5 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
ske hiše - bloku, na naslovu Vrečkova 4,
Kranj, stoječa na parc. št. 162/2, k.o. Hu-
je, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi in ga je
zastavna dolžnica Tadeja Marko, roj. 9. 4.
1973, Zg. Brnik 125, Cerklje, pridobila po
kupoprodajni pogodbi z dne 23. 8. 2002,
ki jo je sklenila z Leonom Perdanom iz Kra-
nja, Vrečkova 4, Kranj, na naroku dne 23. 1.
2003 zarubljeno za zavarovanje denarne
terjatve po pogodbi o dolgoročnem tolar-
skem kreditu z valutno klavzulo št.
214539001, sklenjene dne 13. 8. 2002, v
višini 22.015 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju banke Slovenije s pri-
padki, v korist upnice Bank Austria Cre-
ditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska 140.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 1. 2003

Z 319/2002 IZ-1458
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 319/2002 z dne 3. 1.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 44 v
skupni izmeri 44,40 m2, ki se nahaja v VII.
nadstropju stanovanjskega objekta na naslo-
vu Ulica Tončka Dežmana 8, Kranj, stoječe-
ga na par. št. 177/3, vl. št. 269, k.o. Huje,
ki še ni vpisana v zemljiški knjigi in ga je
zastavna dolžnica Melita Žontar, roj. 25. 2.
1972, Sv. Duh 40, Škofja Loka, pridobila po
prodajni pogodbi z dne 12. 6. 2002, ki jo je
sklenila z Darinko Rehberger iz Kranja, Ul.
Tončka Dežmana 8, Kranj, na naroku dne
23. 1. 2003 zarubljeno za zavarovanje de-
narne terjatve po kreditni pogodbi št.
2081/0001147-00 z dne 11. 6. 2002 in

sporazumu o zavarovanju denarne terjatve z
dne 20. 6. 2002, v znesku 24.000 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije s pripadki, v korist upnika
Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružni-
ca v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 1. 2003

Z 2002/01981 IZ-1478
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01981, ki ga je dne 5. 2. 2003 izdalo
Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanov-
ljena na stanovanju št. 3, v stanovanjski hiši
Topniška 45, Ljubljana, stoječi na parc. št.
1603/1 in 1603/3, vl. št. 2506, k.o. Beži-
grad, v skupni izmeri 43,79 m2 in obsega
kuhinjo, sobo, sanitarije, balkon in druge pro-
store, skupaj z ustreznim solastniškim dele-
žem na skupnih objektih, delih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču,
ki je last dolžnice in zastavitelja, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 22. 9. 1997 s prodajalcem
Antonom Žagarjem, s prepovedjo odtujitve
in obremenitve, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg re-
publike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2003

Z 2001/00152 IZ-1484
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00152, ki ga je dne 29. 1. 2003 iz-
dalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 103, v skupni
izmeri ca. 43 m2, ki se nahaja v XIII. nad-
stropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, ho-
šiminhova uol. 3, vpisanega na parc. št.
479, 480, 834, 408/2 in 477/2, vse k.o.
Brinje, ki je last dolžnikov, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 26. 2. 1999, sklenje-
ne s prodajalcema Neffat Branko in Neffat
Milanom iz Ljubljane, s prepovedjo odtuji-
tve in nadaljnje obremenitve, zastavna pra-
vica v korist upnice Banke Celje d.d., Vo-
dnikova 2, Celje, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2003

Z 2002/00220 IZ-1486
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 23. 5. 2002, opr. št. In
2002/00216, je bil dne 11. 9. 2002 oprav-
ljen v korist upnika Stanovanjskega podjetja
Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljublja-
na, rubež stanovanja št. 5, v izmeri
81,39 m2, ki se nahaja v II. nadstropju več-
stanovanjske hiše Rojčeva 26 v Ljubljani, ki
stoji na parc. št. 985, k.o. Moste, last dol-
žnice.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 22. 1. 2003, opr. št. In 2002/00200,
ki se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 2002/00216 na predlog
istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2003

Z 02/00048 IZ-1482
Na podlagi pravnomočnega sklepa

Okrajnega sodišča v Radovljici, opr. št. Z

02/00048 z dne 20. 12. 2002, je bila ne-
premičnina, poslovni prostor oznake D.2.3.
v medetaži v površini 52 m2 in garažni boks
v pritličju oznake E.0 v izmeri 12 m2, v Po-
slovnem centru Lesce, na naslovu Alpska
37b, Lesce, objekt sam stoji na parc. št.
14/2 in 501/2, k.o. Hraše, zarubljena v
korist upnika Kärntner Sparkasse AG Celo-
vec, Podružnica v Ljubljani, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v znesku 650.000 ATS, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije s pp.

Okrajno sdoišče v Radovljici

dne 3. 2. 2003 IZ-89711
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova ulica 16, opr. št. SV 130/03
z dne 3. 3. 2003, so bile nevknjižene ne-
premičnine:

– lokal št. 4 v izmeri 56,55 m2, skladi-
šče št. 4 v izmeri 14,11 m2, prostor pred
lokalom v izmeri 16,99 m2 in parkirna me-
sta št. 96 in 97 in kleti Topniška 27-29, vse
v oziroma pred poslovnim objektom Topni-
ška 29/a, ležeče na parcelah št. 1257/1,
1257/2 in 1257/3, vse k.o. Bežigrad, pri-
dobljene po prodajni pogodbi št. 88/02-L,
Topniška 27-29 z dne 2. 4. 2002, med pro-
dajalcem SCT Stanovanjski inženiring d.o.o.
Ljubljana, Štihova 26 ter kupcem-zastavite-
ljem Panles trade d.o.o., zastavljene v koris
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
35,000.000 SIT s pripadki napram dolžni-
ku Panles trade d.o.o. Rogaška Slatina;

– stanovanje A 13 v izmeri 70,18 m2 in
stanovanje B-6 v izmeri 43,19 m2, v 2. ozi-
roma 1. nadstopju stanovanjskega objekta
“Vila Blok 5“, ležeče na parceli št. 374/8,
k.o. Slovenske Konjice, pridobljene na pod-
lagi prodajne pogodbe št. 01/02 z dne
19. 11. 2002 ter pogodbe št. 03/02 z dne
1. 8. 2002, med prodajalcem Ingrad VNG
d.d. Celje ter zastaviteljem Miranom Žlahti-
čem s.p., mizarstvo, Ptuj, zastavljene v ko-
rist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
25,000.000 SIT s pripadki napram dolžni-
ku Panles trade d.o.o. Rogaška Slatina.

IZ-89712
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žal-
ca, opr. št. SV 208/03 z dne 3. 3. 2002, je
bilo stanovanje št. 1, ki se nahaja v drugem
nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe v
Mariboru, Poštna ulica 6, s pripadajočo klet-
no shrambo v skupni izmeri 68,88 m2, ki
stoji na parc. št. 1557, k.o. Maribor Grad,
last dolžnice Oset Metke na podlagi prodaj-
ne pogodbe, sklenjene med dolžnico in pro-
dajalcem Turk Zmagom dne 7. 11. 1997, za-
stavljeno v korist upnika Preskar Danijela,
rojenega 27. 8. 1952, stanujočega Tehar-
ska cesta 30, pošta Celje, za zavarovanje
denarne terjatve dolžnice Oset Metke v zne-
sku 5.390 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju BS s pripadki.

IZ-89713
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Darka Jeršeta, opra-
vilna številka SV-33/03 z dne 28. 2. 2003,
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je bilo dvosobno stanovanje številka 18 v 4.
nadstropju stanovanjskega bloka, v izmeri
66,12 m2, na naslovu Postojnska 23, Ljub-
ljana, vključno s skupnimi prostori, deli in
napravami objekta, ki stoji na parcelni šte-
vilki 124/27 in parcelni številki 124/17, vl.
št. 790, katastrska občina Gradišče II., last
zastavitelja Tomaža Turka, ki je stanovanje
pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 17. 2. 2003, zastavljeno v korist Ban-
ke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pripadki in stroški. Zasta-
vitelju se prepoveduje odtujiti in obremeniti
zastavljeno nepremičnino.

IZ-89714
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bu-
čan iz Kranja, opr. št. SV 100/03 z dne
28. 2. 2003, je bilo stanovanje št. 10 v III.
nadstropju v izmeri 65,58 m2, v stanovanj-
skem bloku Tovarniška 22/B v Logatcu, ki
stoji na parc. št. 1627/1, vpisani v z.k. vl.št.
1269, k.o. Dol. Logatec, zastavljeno v ko-
rist upnice Probanke d.d., Gosposka 23,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 16,000.000 SIT s pripadki.

IZ-89715
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 137/03
z dne 27. 2. 2003, je bilo stanovanje št. 01
v izmeri 94,50 m2, v pritličju stanovanjske-
ga bloka na naslovu Trg Rivoli 8, 4000
Kranj, parc. št. 214/1, vl. št. 751, k.o. Kla-
nec, last zastaviteljev Klavdija in Milice Mu-
lič iz Kranja, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 7. 11. 1991 in aneksov k tej
pogodbi z dne 9. 4. 1992 in 25. 9. 1992
ter 14. 2. 2003, sklenjene s prodajalko
Iskra Terminali iz Kranja, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljublja-
ni, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 22.600 EUR, v SIT protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s pripadki.

IZ-89716
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 152/03
z dne 27. 2. 2003, je bilo enoinpolsobno
stanovanje št. 83 v izmeri 46,13 m2, ki ob-
sega predsobo 6,16 m2, kuhinjo 8,77 m2,
kopalnico in WC 3,60 m2, sobo 17,81 m2,
kabinet 6,85 m2, balkon 1,5 m2, garderobo
1,44 m2, in ki se nahaja v dvanajstem nad-
stropju stanovanjskega bloka na naslovu Na
Jami 5, s pripadajočo shrambo št. 83 v
kleti objekta v izmeri 0,68 m2, v stanovanj-
skem bloku, ki stoji na parc. št. 982/1 (stav-
bišče s stanovanjsko stavbo 451 m2), k.o.
Spodnja Šiška, last zastaviteljice Marflak Jo-
nike iz Ljubljane, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 17. 2. 2003 sklenjene z Kunej
Andrejo iz Ljubljane kot prodajalko, zastav-
ljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s se-
dežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 62.900 EUR,
v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-89717
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 209/03 z dne 27. 2.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje št. 3, v
skupni izmeri 63,95 m2, v 1. nadstropju sta-
novanjskega bloka na naslovu Vogelna uli-
ca 4 v Ljubljani, s pripadajočim kletnim pro-
storom in enosobno stanovanje v izmeri
45,10 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
ske hiše na naslovu Župančičeva 2, Kam-
nik, ki sta last zastaviteljice Metode Borc iz
Kamnika, Župančičeva ulica 2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 5. 2. 2003 in po-
godbe o dosmrtnem preživljanju z dne
16. 11. 1991. Stanovanji sta zastavljeni v
korist upnice Volksbank – Ljudske banke
d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
118.000 SIT s pripadki.

IZ-89718
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-110/03 z dne 27. 2.
2003, je bilo trisobno stanovanje v Novem
mestu, Kandijska cesta 48, ki stoji na parc.
št. 426, vl. št. 1128, k.o. Kandija, v skupni
izmeri 82,93m2 s pripadajočimi deli na sku-
pnih površinah, delih in napravah, last dol-
žnika in zastavitelja Sokač Dejana, roj.
13. 2. 1973, Kandijska cesta 48, Novo me-
sto, na podlagi darilne pogodbe z dne
19. 2. 2003, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pripadki.

IZ-89719
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kra-
nja, opr. št. SV 211/2003 z dne 27. 2.
2003, je enosobno stanovanje številka 6 v
pritličju večstanovanjskega objekta na Go-
galovi 5 v Kranju, ki stoji na parc. št. 186/2,
vl. št. 26, k.o. Huje, v skupni izmeri
43,30 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri
15,96 m2, sobo v izmeri 17,50 m2, kopalni-
co in WC v izmeri 3,78 m2, predsobo v
izmeri 4,20 m2 in klet v izmeri 1,92 m2, k
stanovanju pa pripada tudi solastniški delež
na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah v stanovanjskem objektu in na fun-
kcionalnem zemljišču stanovanjske hiše,
last dolžnika Hidajeta Kraka, Cesta 1. maja
63, Kranj, na temelju prodajne pogodbe z
dne 13. 2. 2002 in dodatka k prodajni po-
godbi z dne 17. 2. 2003, sklenjenih s pro-
dajalko Darinko Žarn, zastavljeno v korist
upnika Savatech d.o.o., Škofjeloška c. 6,
Kranj, za zavarovanje njegove denarne ter-
jatve v višini 2,000.000, SIT s pripadki.

IZ-89720
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 191/03 z dne 27. 2.
2003, je bil poslovni prostor št. 2.5.1. v
izmeri 24,47 m2, ki se nahaja v pritličju ob-
jekta “PC Pluton“, v Šempetru v Savinjski
dolini, ki stoji na parc. št. 221/4, k.o. Šem-
peter, last dolžnice Kuder Ljudmile s.p., na
podlagi kupoprodajne pogodbe za poslovni
prostor št. 2.5.1. v pritličju objekta PC Plu-
ton Šempeter z dne 16. 10. 2002, zastav-

ljen v korist upnice Banke Celje d.d., Vodni-
kova 2, Celje, za zavarovanje denarne terja-
tve v znesku 5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-89721
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 192/03 z dne 27. 2.
2003, je bilo stanovanje št. 13, ki se nahaja
v tretjem nadstropju stanovanjske hiše v Pre-
boldu, Na zelenici 18, v skupni izmeri
59,40 m2, ki stoji na parc. št. 318/17, vl.
št. 656, k.o. Prebold, last zastavitelja
Hamzić Senahida, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe sklenjene dne 11. 2. 2003 s
prodajalcem Medica Bojanom, zastavljeno
v korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova
2, Celje, za zavarovanje denarne terjatve
dolžnice Hamzić Ulfe v znesku 2,100.000
SIT s pripadki.

IZ-89722
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra,
pod opr. št. SV 110/2003 z dne 26. 2.
2003, se zaradi zavarovanja denarne terja-
tve upnice Slovenske zadružne kmetijske
banke d.d. Ljubljana, Kolodvorska 9, Ljub-
ljana, do dolžnice-zastaviteljice Mire Lazar
iz Kopra, Semedela 86, to je zavarovanje
kredita v v znesku 1,300.000 SIT z letno
obrestno mero TOM+6,20%, s pripadki in
vseh drugih stroškov, ki izhajajo iz tega prav-
nega posla, izvede z ustanovitvijo zastavne
pravice in z zaznambo izvršljivosti na nepre-
mičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer poslovni prostor v izmeri 36,40 m2, v
pritličju poslovnega objekta Beblerjeva 1 –
del Trgovsko poslovnega centra “Za gra-
dom“ v Kopru, stoječega na parceli št. 249,
261 in 262, k.o. Semedela, last dolžni-
ce-zastaviteljice do celote, vse v korist upni-
ce Slovenske zadružne kmetijske banke
d.d. Ljubljana, Kolodvorska 9.

IZ-89723
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 169/2003 z dne
24. 2. 2003, je enosobno stanovanje v
izmeri 31,43 m2, v stanovanjski hiši v Mari-
boru, Beograjska ul. 30, stoječi na parc. št.
2257, pripisani pri vl. št. 109, k.o. Tabor,
katerega lastnik je Komljenović Jozo, stan.
Maribor, Beograjska ul. 30, na temelju pro-
dajne pogodbe z dne 27. 9. 1994, zastav-
ljeno v korist upnice Nove KBM d.d., Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.

IZ-89724
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
187/03-1 z dne 26. 2. 2003, je bilo stano-
vanje številka 2 v prvem nadstropju, v izme-
ri 84,28 m2, ki se nahaja v stanovanjski stav-
bi v Slovenski Bistrici, Partizanska cesta 1,
zgrajeni na parceli številka 1451, pripisani
zemljiškoknjižnemu vložku številka 192, ka-
tastrska občina Slovenska Bistrica; last za-
stavitelja dr. Mirka Joviča, dr. med., do ce-
lote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
30. 12. 1998, sklenjene med njim kot kup-
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cem ter med Matjažem Finguštom kot pro-
dajalcem, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 15,000.000
SIT s pripadki.

IZ-89725
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
189/03-1 z dne 26. 2. 2003, je bilo štiri-
sobno stanovanje z oznako S5/1-2, v izme-
ri 91,88 m2, v 1. nadstropju, s pripadajočo
kletno shrambo v izmeri 6,71 m2 v prvi klet-
ni etaži ter parkirno mesto številka 50 v
izmeri 12,38 m2 v drugi podzemni etaži, kar
vse se nahaja v objektu v Mariboru, Can-
karjeva ulica 6E, v katastrski občini Maribor
– grad; last zastavitelja ŠOK 2002 d.o.o.
do celote, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 6. 9. 2001, sklenjene med njim
kot kupcem in med Komunaprojekt, družba
za projektiranje, urbanizem, inženiring in po-
sredovanje d.d. ter med Gradis Inženiring
d.d. kot prodajalcema, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 10,000.000 SIT s pripadki.

IZ-89727
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
193/03-1 z dne 27. 2. 2003, so bili po-
slovni prostori v I. nadstropju v izmeri
477,91 m2 in poslovni prostori v kleti v izme-
ri 45 m2, ki predstavljajo del poslovne stav-
be, na Ptujski cesti 95, v Mariboru, ki stoji
na parceli številka 422/2, katastrska obči-
na Tezno; last dolžnice – zastaviteljice Mez-
zanin d.o.o. do celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 31. 12. 2002, sklenjene
med njo kot kupcem ter med ISS Traffic
Service storitve in trgovina d.o.o. Maribor,
kot prodajalcem, zastavljeni v korist upnice
Banke Celje d.d., za zavarovanje denarnih
terjatev v višini 98,156.000 SIT s pripadki
in v višini 425.000 EUR v tolarski protivre-
dnosti, obračunani po prodajnem podjetni-
škem tečaju Banke Celje, d.d., Celje, na
dan plačila, s pripadki.

IZ-89808
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik,
opr. št. 251/03 z dne 27. 2. 2003, je bilo
zastavljeno trisobno stanovanje v pritličju juž-
nega dvojčka, z oznako S3, v izmeri
78,38 m2, pokritim balkonom v izmeri
21,83 m2, shrambo št. S3 v kleti v izmeri
5,04 m2, parkirnima garažnima mestoma
PM3 in PM4, v izmeri 15 m2 vsako in ograje-
nim atrijem, na severni strani objekta, vzdolž
celotnega stanovanja v izmeri ca. 60 m2, kar
vse se nahaja v stanovanjskem objektu na
naslovu Ljubljana, Mladinska ulica v Poduti-
ku v Ljubljani, stoječem na parc. št. 844/4
in 844/5, k.o. Glince, s pripadajočim sora-
zmernim solastniškim deležem na skupnih
delih, prostorih in napravah ter na funkcio-
nalnem zemljišču, last dolžnika in zastavitelja
na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu sta-
novanja S3 v južnem dvojčku stanovanjskih
vil v Podutiku – Ljubljana, sklenjeni dne
16. 10. 2002, s prodajalcem GANAMM

d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana ter sta-
novanje z oznako D.M.14, v izmeri 42,65 m2,
z galerijo v izmeri 35,41 m2, v mansardi ob-
jekta D, dveh garaž št. G-72 in G-77, vsaka
v izmeri 19 m2, kar vse se nahaja v stano-
vanjsko poslovnem objektu na naslovu Ljub-
ljana, Cesta na Brdo 79, stoječem na parc.
št. 1250/1, 1250/2 1251, 1252/1, 1252/2,
1252/6, 1253/2, 1254/6 – del, 1254/7,
1273/1, 1274/9, 1274/10, 1274/12,
1245/1, 1243/2, 1243/4, 1204/2,
1205/2, 1205/4, 1206/2, 1206/3,
2019/7, 2019/3, 2019/4, vse k.o. Vič, s
pripadajočim sorazmernim solastniškim de-
ležem na skupnih delih, prostorih in napra-
vah ter na funkcionalnem zemljišču, last dol-
žnika in zastavitelja na podlagi prodajne po-
godbe, sklenjene dne 29. 11. 2001, s pro-
dajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje
d.d., Emonska c. 8, Ljubljana, in sicer vse v
korist upnice Zveze bank, registrirane zadru-
ga z omejenim jamstvom, Bank und Revisi-
onsverband, registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, s sedežem Paulit-
schgasse 5-7, A-9010 Klagenfurt, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
262.000 CHF s pripadki.

IZ-89809
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 200/03 z dne 26. 2. 2003,
je bilo zastavljeno trisobno stanovanje št.
6/1-1, v velikosti 86,55 m2, z loggio v veli-
kosti 18,59 m2, shrambo K v izmeri 11 m2,
atrijem v izmeri 54,29 m2, v pritličju objekta
št. 6, ki je zgrajen na parc. št. 1858/13, vl.
št. 2564, k.o. Rudnik ter z nadstreškom po-
kritim parkirnim mestom št. 6/1-1, ki leži na
parc. št. 1859/6, vl. št. 2583, k.o. Rudnik,
last zastavitelja Darka Šajnovića, Ulica bratov
Kraljič 4, Ljubljana-Šentvid, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 4233-25/03 z dne 26. 2.
2003, sklenjene s Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, Javnim skladom, Ljub-
ljana, Poljanska 31. Stanovanje je zastavlje-
no v korist upnika Stanovanjskega sklada RS,
Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 12,067.263
SIT s pripadki.

IZ-89810
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 203/03 z dne 26. 2.
2003, je bilo zastavljeno trisobno stanova-
nje št. 20/1, v skupni izmeri 86,55 m2, ki
se nahaja v pritličju objekta št. 20, ki je
zgrajen na parcelni št. 1858/28, vpisani v
z.k. vložku št. 2729, k.o. Rudnik, z loggio v
velikosti 18,60 m2, s shrambo K v izmeri
10,90 m2 ter atrijem v izmeri 80,50 m2, vpi-
sano v z.k. podvložku št. 2729/1 in z enim
nadstreškom pokritim parkirnim mestom št.
20/1, ki leži na parcelni št. 1858/10, vpi-
sani v z.k. vložku št. 2564, k.o. Rudnik, ter
enim odkritim parkirnim mestom št. 20/1-O,
ki leži na parcelni št. 1858/22, vpisani v
z.k. vložku št. 2775, k.o. Rudnik, last za-
staviteljice Hleb Nadice, Robindvor 72, Dra-
vograd, na podlagi prodajne pogodbe št.
4233-33/03 z dne 26. 2. 2003, s Stano-
vanjskim skladom Republike Slovenije, jav-
nim skladom, Ljubljana, Poljanska 31. Sta-
novanje je zastavljeno v korist upnika Sta-

novanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljub-
ljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 29,370.484 SIT s pripadki.

IZ-89811
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 225/03 z dne 3. 3.
2003, je bilo zastavljeno trisobno stanova-
nje v 3. nadstropju, z oznako D-306 v izme-
ri 84,74 m2, z loggio 4,61 m2, shrambo z
oznako S-D-306 6,20 m2 in enim parkirnim
mestom v kleti z oznako K3 -GM 47, ki se
nahaja v poslovno-stanovanjskem objektu v
soseski Dravske terase, ki je zgrajena na
parc. št. 1979/1 in 1979/5, k.o. Koroška
vrata, last zastaviteljev Sama in Darje Virtič,
Borštnikova ulica 61, Maribor, na podlagi
prodajne pogodbe št. 4233-37/03 z dne
3. 3. 2003, sklenjene s Stanovanjskim skla-
dom Republike Slovenije, Javnim skladom,
Ljubljana, Poljanska 31. Stanovanje je za-
stavljeno v korist upnika Stanovanjskega
sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljan-
ska 31, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 17,985.860 SIT s pripadki.

IZ-89812
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 211/03 z dne 28. 2.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 4 v
prvem nadstropju v poslovno stanovanjskem
bloku, stoječem na parc. št. 81/30 in
81/19, oboje k.o. Lešje, v izmeri 39,80 m2,
pridobljeno s kupoprodajno pogodbo št.
85/3-87-BJ z dne 1. 8. 1988, sklenjeno
med prodajalko Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo občine Ptuj in kupcem MTT –
Tovarna volnenih izdelkov Majšperk, zastav-
ljeno v korist upnice Občine Majšperk, Maj-
šperk 32a, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 10,000.000 SIT s pripadki.

IZ-89817
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 132/02 z dne 5. 3.
2003, je bilo enosobno stavnovanje v pritli-
čju stanovanjske hiše Javornik 47, Ravne
na Koroškem, stoječe na parc. št. 100/1,
k.o. Ravne, ki obsega 50,18 m2, s pripada-
jočim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah v večsta-
novanjski hiši ter funkcionalnem zemljišču,
last do celote Krejan Sebastjana, pridoblje-
no na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
4. 2. 2003, med prodajalcema Legner Jur-
čkom in Natašo, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG Celovec, Podružni-
ca v Sloveniji, Ljubljana, Dunajska 63, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 24.000
EUR s pripadki napram dolnikoma Krejan
Sebastjanu in Šumer Tamari.

IZ-89818
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 355/03 z dne 4. 3. 2003,
je bilo stanovanje št. 6 v skupni izmeri
73,61 m2, ki se nahaja v mansardi stano-
vanjske hiše in kletni prostor v izmeri
8,28 m2, na Jesenicah, Cesta Franceta Pre-
šerna 29, parc. št. 895, vložek št. 962,
k.o. Jesenice, last dolžnice in zastaviteljice
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Marije Mohorič, zastavljeno v korist upnika
Škerjanc Jožeta, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 16.800 EUR s pripadki.

IZ-89819
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 210/03 z dne 27. 2.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stano-
vanje v 1. nadstropju z oznako B.1N.28 v
velikosti 56,73 m2 stanovanjskih površin,
3,36 m2 balkona in 5,07 m2 shrambe, ki se
nahaja v poslovno stanovanjskem objektu
Dolsko, ki stoji na zemljišču parc. št. 16/5,
vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 110,
k.o. Petelinje, last zastaviteljev Ličer Izidor-
ja, Pod Škabrijelom 13, Kromberk in Kovše
Antonije, Spodnje Gameljne 105, Ljublja-
na-Šmartno, na podlagi prodajne pogodbe
št. 4233-6/03 z dne 27. 2. 2003, sklenje-
ne s Stanovanjskim skladom Republike Slo-
venije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljan-
ska 31. Stanovanje je zastavljeno v korist
upnika Stanovanjskega sklada RS, Javni
sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 12,282.407 SIT
s pripadki.

IZ-89820
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr.št. SV 212/03 z dne 28. 2.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje z dve-
ma sobama in kabinetom v 1. nadstropju, z
oznako C-103, v velikosti 69,22 m2 stano-
vanjskih površin, s shrambo v velikosti 5 m2,
z oznako S-C-103 in enim parkirnim me-
stom v kleti z oznako K3-GM 87, v poslov-
no-stanovanjski stavbi, ki se nahaja v sose-
ski Dravske terase v Mariboru, zgrajeni na
parc. št. 1979/1 in 1979/5, k.o. Koroška
vrata, last zastavitelja Hleb Josipa, Robin-
dvor 41, Dravograd, na podlagi prodajne
pogodbe št. 4233-40/03 z dne 28. 2.
2003 s Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije, javnim skladom, Ljubljana, Po-
ljanska 31. Stanovanje je zastavljeno v ko-
rist upnika Stanovanjskega sklada RS, Jav-
ni sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 14,227.208
SIT s pripadki.

IZ-89821
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-621/2003 z dne
28. 2. 2003, je bilo štirisobno dvoetažno
stanovanje z oznako F v tretjem in četrtem
nadstropju v poslovnotrgovskem in stano-
vanjskem objektu Šmartinka, z neto kori-
stno površino stanovanja, terase in balkona
138,77 m2, kletno shrambo v izmeri
4,31 m2, ter dve parkirni mesti št. 91 in 92
v drugi kletni etaži s pripadajočim solastnin-
skim deležem na skupnih prostorih, napra-
vah in objektu ter funkcionalnem zemljišču,
ki pripadajo stavbi kot celoti, pri čemer stav-
ba stoji na parc. št. 748/1, 772/1, 771,
773/1, vse k.o. Brinje II v lasti zastaviteljice
Energomontaže d.o.o., Ježa 50, Ljubljana,
na podlagi pogodbe o prodaji nepremični-
ne z dne 23. 12. 2002, sklenjene z in MGV
d.o.o., Ljubljana, Cesta Ljubljanske briga-
de 23a, kot prodajalcem, zastavljeno v ko-
rist upnice Nove kreditne banke Maribor

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 71/2000 S-89492
To sodišče v stečajnem postopku ste-

čajnega dolžnika Zdravilišče Rogaška -
Grand hotel, Hotelirstvo d.o.o., Zdravili-
ški trg 11, Rogaška Slatina - v stečaju,
razpisuje narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev stečajne mase, ki bo dne
19. marca 2003 ob 8.30, v sobi št. 106/I
tega sodišča, Prešernova 22.

Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.

Osnutek glavne razdelitve stečajne ma-
se obsega v skladu z določili 163. člena
ZPPSL naslednje podatke:

1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 13,812.776,52 SIT.

2. Odstotek poplačila po tem osnutku
za glavno razdelitev glede na vse priznane
terjatve rednih upnikov znaša 42,30%.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve - I.
št. 107-109) na oglasni deski tega sodišča,
Prešernova 22, Celje.

Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 1. 2003

St 62/2002 S-89503
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 62/2002 z dne 26. 2. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dol-
žnikom Modno šiviljstvo “ZOOM“, Zlatica
Ostrogović s.p., Prešernova 2d, Postoj-
na, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ni zadoščalo niti za stroške stečajne-
ga postopka.

Premoženje stečajnega dolžnika (osnov-
na sredstva, terjatve in zaloge) razvidne iz
2. točke izreka sklepa se preda Občini Po-
stojna, brez prevzema obveznosti za terja-
tve do stečajnega dolžnika.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz registra samostojnih podjetnikov.

Upniki se lahko zoper sklep pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 2. 2003

St 22/90-424 S-89493
To sodišče je v stečajni zadevi nad dol-

žnikom Iskra Unitel, d.o.o., Blejska Do-
brava - v stečaju, razrešilo dolžnosti ste-
čajnega sodnika Janka Bilbana in za stečaj-
no sodnico z dne 1. 1. 2003 imenovalo
okrožno sodnico Renato Horvat.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 2. 2003

St 4/2003-13 S-89494
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 4/2003 dne 25. 2. 2003 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Projekt Inženi-
ring, podjetje za proizvodnjo vseh vrst
mesa, d.o.o., Kranj, Kolodvorska 2,
Kranj, matična številka 5308259, šifra de-
javnosti 29.320.

d.d. Maribor, Podružnica Ljubljana, Ljublja-
na, Slovenska cesta 27, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 80,000.000 SIT.

IZ-89822
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 150/2003 z dne
24. 2. 2003, so bile nepremičnine, ki pred-
stavljajo:

– dvosobno stanovanje številka 1 – Uli-
ca Črnkovih 001, Ruše, lega P, v izmeri
60,20 m2, ki leži na parceli številka 706,
pripisani pri vložni številki 1052, katastrska
občina Ruše;

– dvosobno stanovanje številka 24 – Uli-
ca Črnkovih 001, Ruše, lega IV, v izmeri
56,64 m2, ki leži na parceli številka 706,
pripisani pri vložni številki 1052, katastrska
občina Ruše;

– dvosobno stanovanje številka 17 – Uli-
ca Ruške čete 012, Ruše, lega II, v izmeri
64,27 m2, ki leži na parceli številka 604/4,
pripisani pri vložni številki 1019, katastrska
občina Ruše;

– trisobno stanovanje številka 13 – Ulica
Ruške čete 016, lega III, v izmeri 72,06 m2,
ki leži na parceli številka 594/2, pripisani
pri vložni številki 1019, katastrska občina
Ruše;

– dvosobno stanovanje številka 2 – Uli-
ca Ruške čete 002, Ruše, lega P, v izmeri
55,77 m2, ki leži na parceli številka 690/2,
pripisani pri vložni številki 1052, katastrska
občina Ruše;

– enosobno stanovanje številka 1 – Do-
brava 008, Ruše, lega P, v izmeri 36,81 m2,
ki leži na parceli številka 152, pripisani pri
vložni številki 1051, katastrska občina Ruše;

– enosobno stanovanje številka 1 – Ko-
pališka 005, Ruše, lega P, v izmeri
38,64 m2, ki leži na parceli številka 38/2,
pripisani pri vložni številki 1050, katastrska
občina Ruše;

– dvosobno stanovanje številka 8 – Uli-
ca Pohorskega bataljona 004, Ruše, lega
II, v izmeri 51,75 m2, ki leži na parceli števil-
ka 949, pripisani pri vložni številki 1052,
katastrska občina Ruše,

last dolžnika in zastavitelja Fibkomerc
d.o.o., Tržaška c. 065, Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 1. 8. 2001,
sklenjene s prodajalcem Fingušt Brankom,
stanujočim Hotinja vas, Lešnikova ul. 008
in kupoprodajne pogodbe za nakup stano-
vanj z dne 1. 4. 1997, sklenjene s prodajal-
cem Yuconta d.o.o. in Fingušt Brankom kot
kupcem

ter nepremičnina, ki predstavlja:
– trisobno stanovanje številka 2 – Ulica

Ruške čete 005, Ruše, lega P, v izmeri
71,57 m2, ki leži na parceli številka 608,
pripisani pri vložni številki 1019, katastrska
občina Ruše,

last zastavitelja Fingušt Branka, stanujo-
čega Hotinja vas, Lešnikova ul. 008, na
podlagi kupoprodajne pogodbe za nakup
stanovanj z dne 1. 4. 1997, sklenjene s pro-
dajalcem Yuconta d.o.o. in Fingušt Bran-
kom kot kupcem,

zastavljene v korist upnice Probanke d.d.
Maribor, Gosposka 023, Maribor, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 850.000
EUR s pripadki, oziroma limitom zadolžitve
maksimalno v znesku 1,100.000 EUR.
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Za stečajnega upravitelja je postavljen
Veljko Jan.

Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh iz-
vodih in dokazi prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dol-
žnika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 5.
2003 ob 8.45, v sobi 113 tukajšnjega so-
dišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 2. 2003

St 202/2002 S-89495
To sodišče obvešča upnike, da se zara-

di začetka stečajnega postopka nad dolžni-
kom Zadruga S z.b.o. - v stečaju, Gospo-
svetska 10, Ljubljana, prekliče narok za
preizkus terjatev v likvidacijskem postopku,
ki je bil razpisan za dne 12. 3. 2003 ob
10. uri v sobi 307/III. V stečajnem postop-
ku je bil razpisan nov narok za preizkus
terjatev za dne 15. 5. 2003 ob 10. uri v
konferenčni dvorani/II.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2003

St 16/2003 S-89496
To sodišče je s sklepom St 16/2003

dne 21. 2. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Lisac Mihael, s.p., Lesna
galanterija, Pirče 9, Vas pri Kočevju, ma-
tična številka 5107558, šifra dejavnosti
20.510, davčna številka 83736255.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ka-
tarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 16. 5. 2003 ob 10.15, na Slovenski 41
(bivša Gospodarska zbornica Slovenije) v
sejni sobi v 9. nadstopju.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2003

St 169/2001 S-89497
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad KORA-C d.o.o., Ljubljana -
v stečaju, za dne 9. 4. 2003 ob 10. uri v
sobi 307/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in pet-
ek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2003

St 233/2000 S-89498
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Lesnina zunanja
trgovina d.d. - v stečaju, Ljubljana, za
dne 9. 4. 2003 ob 10.45, v sobi 307/III
tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in pet-
ek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2003

St 30/2003 S-89499
To sodišče je s sklepom z dne 19. 2.

2003 pod opr. št. 30/2003 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom List
d.o.o., Brilejeva 3, Ljubljana, matična šte-
vilka: 45676208.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodi-
šča 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 so-
dno takso.

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 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 (19. 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 upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Boris Dolamič iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Hotel Lovec d.o.o., Bled, Ljubljanska
c. 6,

– RS, Davčna uprava RS, Davčni urad,
Ljubljana,

– Factor banka d.d., Tivolska 34, Ljub-
ljana,

– Hotel Slon d.d., Slovenska 34, Ljub-
ljana,

– Eva Ukmar (predstavnica delavcev),
Brilejeva 3, Ljubljana.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 19. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2003

St 21/2003-17 S-89500
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 21/2003 z dne 26. 2. 2003 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Borut Jagodič s.p. Avtotrgovina, avtome-
hanika, avtoodpad in komisijska proda-

ja, Vosek 6/d, Pernica, ter odredilo ime-
novanje upniškega odbora v sestavi:

1. Nova kreditna banka Maribor d.d.,
2. Republika Slovenija,
3. Jagodič d.o.o., Pernica,
4. Kozar Silva, Cenkova ul. 11, Cerkve-

njak,
5. Stanko Germanc, Zg. Duplek 107/b,

Sp. Duplek.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se

določi Gorazd Zemljarič, univ. dipl. ek., Fisk
d.o.o., Gosposvetska 84, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začet-
ku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilože-
nimi dokazi v 30 dneh po objavi tega izvleč-
ka oklica o pozivu za sklenitev prisilne po-
ravnave.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

V. Oklic upnikom je nabit na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča dne 26. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 2. 2003

St 4/2003-10 S-89501
1. Z dnem 24. 2. 2003 se začne stečaj-

ni postopek nad dolžnikom Rodema, inže-
niring, storitve in trgovina d.o.o., Bogoji-
na 77/a.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.

3. Upnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku dveh mesecev po obja-
vi tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj v vrednosti 1.900
SIT in največ v vrednosti 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se taksa za prijavo terjatev delav-
cev iz drugega odstavka 160. člena Zako-
na o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

Sodno takso morajo plačati pravne
osebe na račun sodnih taks št.
01100-1000339014, fizične osebe in za-
sebniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na št.
1142200-7110006-51100043.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 12. 5. 2003 ob 12. uri pri tem sodišču
v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 24. 2. 2003 nabit na oglasno
desko sodišča. Pravne posledice o začetku
stečajnega postopka nastanejo z dnem, ko
je bil oklic o začetku stečajnega postopka
nabit na oglasno desko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 2. 2003

St 5/2003-8 S-89502
1. Z dnem 25. 2. 2003 se začne stečaj-

ni postopek nad stečajnim dolžnikom Hujs
Drago s.p., Trgovina Trgoprom, Lendav-
ska 53/a, Murska Sobota.
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2. Stečajni postopek se ne izvede in se
z dnem 25. 2. 2003 zaključi.

3. Oklic o začetku in zaključku stečajne-
ga postopka je bil dne 25. 2. 2003 nabit na
oglasno desko tega sodišča.

4. Zoper sklep o začetku in zaključku
stečajnega postopka se lahko upniki prito-
žijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

5. Premoženje stečajnega dolžnika, in si-
cer parc. št. 8, vpisana v vl. št. 218, k.o.
Nemčavci ter osebni avtomobil znamke
BMW 320, reg. št. MS A2-012, letnik 1979,
veljavnost registracije je potekla 30. 6.
1993, se izroči Mestni občini Murska So-
bota, brez prevzema obveznosti.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 2. 2003

St 13/2002 S-89504
To sodišče je dne 27. 2. 2003 s sklepom

opr. št. St 13/2002 v smislu drugega od-
stavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Demus Design proiz-
vodno in trgovsko podjetje d.o.o., Povo-
dnova ulica 6, Ptuj - v stečaju.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Narok za preizkus terjatev, ki je bil dolo-
čen za 16. 4. 2003, ob 8.30, v sobi 26/II
tega sodišča, se preklicuje.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 2. 2003

St 46/2002-12 S-89611
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St

46/2002 z dne 28. 2. 2003 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Nordex DIV,
zastopanje in mednarodna trgovina,
d.o.o., Bobovek 13, Kranj, matična števil-
ka: 1227963, šifra dejavnosti: 51.380.

2. Za stečajnega upravitelja je določen
Grega Erman, Dunajska 106, Ljubljana.

3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka.

4. Narok za preizkus terjatev bo dne
6. 6. 2003 ob 13. uri v sobi št. 113/I tega
sodišča.

5. Dolžnike pozivamo, da brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.

6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 28. 2. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 2. 2003

St 54/90 S-89616
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

54/90 dne 20. 2. 2003 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom SOZ Trend d.o.o.,
Višnja gora – v stečaju.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2003

St 28/2003 S-89617
To sodišče je s sklepom z dne 19. 2.

2003 pod opr. št. St 28/2003 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom

Perne - Juliana, družba za proizvodnjo
pijač, d.d., Tržaška cesta 132, Ljublja-
na, matična števika 5294100, šifra dejav-
nosti: 15.980.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodi-
šča 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 so-
dno takso.

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 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 (19. 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 upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Igor Bončina iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Hranilnokreditna služba Sicura Ljublja-
na – v stečaju, Tavčarjeva 6, Ljubljana,

– Zadruga S z.b.o. – v likvidaciji, Go-
sposvetska 10, Ljubljana,

– POS Plastika d.o.o., Podgorska 30,
Sodražica,

– Investrust d.o.o., Gosposvetska 10,
Ljubljana,

– Jamar Nataša, Dovje 90, Mojstrana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 19. 2. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 2. 2003

St 172/2002 S-89618
To sodišče je s sklepom opr. št. St

172/2002 z dne 27. 2. 2003 zaradi umika
predloga ustavilo postopek prisilne porav-
nave nad podjetjem Gorice, Trgovsko po-
djetje d.o.o., Šentilj v Slovenskih gori-
cah, Šentilj v Slovenskih goricah 69a.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 2. 2003

St 10/2003 S-89619
1. Z dnem 28. 2. 2003 se začne stečaj-

ni postopek nad dolžnikom Kovinoplasti-
ka, Ketler Viktor s.p., Čentiba 426/a,
9220 Lendava.

2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53, 9000 Murska Sobota.

3. Upnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh pismenih izvodih in
potrebno dokumentacijo prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica o začetku

stečajnega postopka. S prijavo terjatve mo-
rajo predložiti tudi dokazilo o plačani taksi,
ki znaša 2% tolarske vrednosti od vsote pri-
javljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz II. odstavka
160. člena Zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji.

Sodno takso morajo plačati pravne
osebe na račun sodnih taks št.
01100-1000339014, fizične osebe in za-
sebniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na št. takse 11
42200-7110006-51100103.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 19. 5. 2003 ob 11. uri v razpravni
dvorani št. 12 tega sodišča.

6. Oklic o začetku postopka je bil dne
28. 2. 2003 nabit na oglasno desko tukaj-
šnjega sodišča, ko je izdana odločba o za-
četku stečajnega postopka. Tega dne na-
stopijo vse pravne posledice začetka ste-
čajnega postopka nad dolžnikom in prene-
hajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečaj-
nega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 2. 2003

St 44/2002-6 S-89620
To sodišče je na seji senata dne 27. 2.

2003 pod opr. št. St 44/2002 sprejelo na-
slednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Feniks
poslovno tehnične storitve d.o.o. Novo
mesto, K Roku 91, Novo mesto, matična
št. 5316413, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Fe-
niks poslovno tehnične storitve d.o.o. Novo
mesto, K Roku 91, Novo mesto, izbriše iz
sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 27. 2. 2003

St 35/2002-6 S-89621
To sodišče je na seji senata dne 27. 2.

2003 pod opr. št. St 35/2002 sprejelo na-
slednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Okrep-
čevalnica Rok, Sonja Kocjančič, s.p., Pa-
deršičeva 21, Novo mesto, matična števil-
ka 5075036, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Okrepčevalnica Rok, Sonja Kocjančič, s.p.,
Paderšičeva 21, Novo mesto, 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 27. 2. 2003

St 38/2002-6 S-89622
To sodišče je na seji senata dne 27. 2.

2003 pod opr. št. St 38/2002 sprejelo na-
slednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Zala
podjetje za avto šolo, trgovino, turizem
in gostinstvo Novo mesto d.o.o., Koštia-
lova ulica 40, Novo mesto, matična št.
5643317, se začne in zaključi.
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Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Za-
la podjetje za avto šolo, trgovino, turizem in
gostinstvo Novo mesto d.o.o., Koštialova
ulica 40, Novo mesto, izbriše iz sodnega
registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 27. 2. 2003

Oklici dedičem

D 97/2000 OD-18981
V zapuščinski zadevi po pok. Križman

Petru, roj. 24. 2. 1944, državljanu Republi-
ke Slovenije, razvezanem, umrlem 29. 2.
2000, s stalnim prebivališčem Zalog pod
Sveto trojico 13, bi prišel v poštev za dedo-
vanje tudi njegov sin Križman Anton, ki živi
na neznanem naslovu nekje v Švici.

Sodišče poziva dediča neznanega na-
slova, da se v roku enega leta po objavi
tega oklica prijavi sodišču kot dedič, ker bo

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 254/2001 SR-1416
Okrožno sodišče v Kranju je postavilo

začasno zastopnico Natašo Čarman Kore-
njak iz Kranja tožencu Jakovu Blažanu na
podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena ZPP. Začasna zastopnica bo za-
stopala toženca v pravdnem postopku pred
Okrožnim sodiščem v Kranju, opr. št. P
254/2001 vse dotlej, dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 11. 2002

VIII Pg 446/96 SR-371
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Magdi Teppey v gospodarskem
sporu tožeče stranke Sabod, Podjetje za
transport, mednarodno špedicijo in trgovi-
no d.o.o., Letališka 16, Ljubljana, proti to-
ženim strankam 1. Marini CO d.o.o., Engi-
neering, proizvodnja, trgovina, turizem, Ko-
prska 94, Ljubljana, 2. Igor Marini, Funtko-
va ulica 23, Ljubljana in 3. Jože Anžič,
Beblerjev trg 12, Ljubljana, zaradi plačila
12,052.933 SIT sklenilo:

v skladu z določbo 82. člena Zakona o
pravdnem postopku se drugotoženi stranki
Igorju Mariniju, Funtkova ulica 23, Ljublja-
na, v gospodarskem sporu opr. št. VIII Pg
446/96 kot začasni zastopnik postavi od-
vetnik Borut Kariž iz Ljubljane, vse dokler
ne bo sama ali njen pooblaščenec nastopil
pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2002

po poteku oklicnega roka sodišče nadalje-
valo zapuščinski postopek in zadevo zaklju-
čilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 10. 2002

I D 44/2003 OD-1510
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojnem Ignacu Ger-
minu, sinu Jožefa, rojenem 30. 6. 1937,
nazadnje stanujočem Sp. Duplek, Vinogra-
dniška 9, umrlem dne 2. 8. 2002.

Sodišče poziva dediče pokojnega in vse,
ki bi karkoli vedeli o njegovih dedičih, da to
sporočijo Okrajnemu sodišču v Mariboru.

Eno leto po veljavi oklica bo sodišče
odločilo na podlagi podatkov s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sdoišče v Mariboru
dne 3. 2. 2003

D 159/02 OD-2581
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v

zapuščinski zadevi po pok. Živojinu Čoliću,
roj. 25. 5. 1937, državljanu Republike Slo-
venije, poročenem, upokojencu, nazadnje
stalno stanujočem Imeno 23, Podčetrtek,
umrlem dne 23. 4. 2002, v skladu s 130/1
in 2 ter 131/1 členom Zakona o dedovanju
sklenilo:

tisti, ki imajo pravico do dediščine po
pok. Živojinu Čoliću, naj se priglasijo sodi-
šču v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na oglasni deski sodišča.

Za začasno skbnico neznanim dedičem
po pok. Živojinu Čoliću se postavi Irena
Peer, delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 27. 12. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KRANJ

Srg 149/2003 Rg-2562
Družba Sten, trgovina, proizvodnja, fi-

nančno svetovanje in posredovanje Go-
renja vas, d.o.o., s sedežem Laze 5, Go-
renja vas, vpisana na reg. vl. št.
1/4412/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Šin-
kovec Štefan, Laze 5, Gorenja vas.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 2. 2003

LJUBLJANA

Srg 06143/2002 Rg-14133
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Zlata Krona, storitve, d.o.o., Ljubljana, Ru-
sjanov trg 1, objavlja sklep:

Zlata Krona, storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Rusjanov trg 1, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
18. 6. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenik je Stojan Kojić, Vošnjakova
ulica 10, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenes v celoti na
ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2002

Srg 05663/2002 Rg-14138
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Inchem d.o.o., podjetje za zastopanje in
inženiring s področja kemije in drugih te-
hničnih in netehničnih panog, Ljubljana,
Pod vrbami 14, objavlja sklep:

Inchem, d.o.o., podjetje za zastopa-
nje in inženiring s področja kemije in
drugih tehničnih in netehničnih panog,
Ljubljana, Pod vrbami 14, reg. št. vl.
1/03831/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 6. 6.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Aleksander Boris Guzelj,
Ljubljana, Komanova 25, z ustanovitvenim
kapitalom 1,520.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002

Srg 04546/2002 Rg-14141
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
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Miem, Burja in Burja, d.n.o., podjetje za
zaključna dela v gradbeništvu, svetovanje,
šivanje in pletenje, trgovino, turizem in go-
stinstvo, ... Trubarjeva 3, Domžale, objavlja
sklep:

Miem, Burja in Burja, d.n.o., podjetje
za zaključna dela v gradbeništvu, sveto-
vanje, šivanje in pletenje, trgovino, turi-
zem in gostinstvo, ... Trubarjeva 3, Dom-
žale, reg. št. vl. 1/08446/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 7. 5. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja Milan in Ema Burja, Dom-
žale, Trubarejva ulica 3, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002

Srg 08943/2002 Rg-19569
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Teleimpuls, družba za telekomunikacije,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 134 b, objav-
lja sklep:

Teleimpuls, družba za telekomunika-
cije d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 134 b,
reg. št. vl. 1/33672/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 10. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenik je Mobilkom International
BMGH & CO KEG, Avstrija, Obere Donau-
strasse 29, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznsoti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2002

MARIBOR

Srg 2951/2002 Rg-2565
Družba Studium, podjetje za izobra-

ževanje in poslovne storitve d.o.o., Rad-
vanjska 74, Maribor, reg. št. vl.
1/3313-00, katere družbeniki so Kosi Ma-
rija, Kosi Pavel in Kosi Primož, vsi Rad-
vanjska 74, Maribor, po sklepu družbeni-

kov družbe z dne 24. 12. 2002 preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Kosi Mari-
ja, Kosi Pavel in Kosi Primož.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 2. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Dom-Art, d.o.o., Ljubljana, Rojčeva ul. 26,
preklicuje veljavnost štampiljke velikosti 35x22
mm, z napisom d.o.o., DOM-ART, LJUBLJANA
v dvojni elipsi. Ob-89701

Priglasitveni list

Andrejašič Jožef, Črnotiče 11, Črni Kal,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
01635/0117/00-27/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnq-112980

Avdić Redžep, Skrbinškova ulica 19, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-1342/94, mat. št. 5517158, izdan dne
19. 12. 1994. gnd-112868

Bezjak Silvo, Počehovska ul. 34, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-5963/99.
gng-113240

Binder Vasja, Pot na Brod 4, Radeče, pri-
glasitveni list, opravilna št. 20-733/02, izdan
dne 3. 6. 2002. gnr-112754

Bizjak Milan s.p., Bevško 44/a, Trbovlje,
priglasitveni list, opravilna št. 56-0131/94, iz-
dan dne 27. 5. 1994. gnl-113160

Čop Jože, Krnica 16, Zgornje Gorje, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
015020/3652/01-54 2002 z dne 14. 2.
2002 in ROD št. 0104418, izdala OZS.
gnn-112858

Đedović Zufro, Jakopičeva ulica 14, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št.
25-1078/00, izdan dne 9. 6. 2000.
gnp-112806

Fridl Anton, Dragomerška cesta 5, Vrhnika,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
009815/0641/00-70/1995 ter obrtno dovo-
ljenje, izdana dne 6. 3. 1995. gnu-112876

Kalčič Bruno s.p., Umetno kovaštvo, Blej-
ska Dobrava 62, Blejska Dobrava, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. 024099/0681/
00-24/1995, izdana dne 6. 3. 1995 pri OZS.
gnq-112705

Meolic Drago, Dokležovje, Severna 29, Bel-
tinci, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
000758/1505/00-46/1995, izdana dne 6. 3.
1995 pri OZS. gnp-112631

Neberle Valentin, Koprivnik 1, Bohinjska
Bistrica, priglasitveni list, opravilna št.
44-0229/94, izdan dne 20. 4. 1994.
gnm-112859

Pajić Radovan, Bartlova ulica 1, Šmartno
pri Litiji, priglasitveni list, opravilna št.

23-0326/94, izdan dne 23. 9. 1994.
gns-113028

Pavlič Vlado s.p., Dupleška cesta 10, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št. 064-3807/95,
izdan dne 17. 5. 1995. gnu-112776

Pavšič Stanislava, Jelševnik 3, Črnomelj,
priglasitveni list, opravilna št. 05-0581/96.
gnh-112989

Penca Jože, Zatišje 15, Celje, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št.
020812/0118/00-13/1995 in obrtno dovole-
nje z isti številko, izdana dne 6. 3. 1995.
gnp-112856

Planinšek Marija, Podlipoglav 25, Ljublja-
na-Dobrunje, obrtno dovoljenje, št.
035753/0864/00-36/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnq-112734

Polak Ivan s.p., Zidarstvo Polak, Šentjanž
60, Rečica ob Savinji, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 057960/0795/01-45/1996, iz-
dana dne 30. 5. 1996. gnc-113044

Skubic Sandi, Sotelska cesta 5, Rogaška
Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
054-1444/2001, izdan dne 1. 10. 2001.
gnj-112662

Sokolič Sergij, Kajuhova 35, Izola - Isola,
priglasitveni list, opravilna št. 013-0456/94,
izdan dne 1. 9. 1994. gny-112772

Strmšek Franc, Ribnica na Pohorju 2, Ri-
bnica na Pohorju, priglasitveni list, opravilna št.
5543-1. gnz-112771

Šinik Rade s.p., Petrovče 47, Petrovče,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
023518/1119/00-72/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnh-112864

Škoberne Tomaž, Šolska ulica 10, Šempe-
ter v Savinjski dolini, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 020609/1177/00-69-1995 in obrt-
no dovolenje z isto številko, izdana dne 6. 3.
1995. gnc-112844

Štrucl Marija, Sodnice 3, Ptuj, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št.
045985/1225/00-52/1995 in reprezentativ-
no obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995
pri OZS. gno-113032

Trstenjak Terezija, Kvedrova 36, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 26-854/94, iz-
dan dne 1. 6. 1994. gnv-112775

Vrbnjak Tomaž, Trnovčeva ulica 7, Ljublja-
na-Šentvid, priglasitveni list, opravilna št.
057-0544/95, izdanega od DURS - izpostava
Trebnje, izdan dne 1. 1. 1995. gnz-113021

Zupančič Miran s.p., Gladež 18, Izlake, pri-
glasitveni list, opravilna št. 61-0649/00, izdan
dne 1. 2. 2000. gnd-113218

Potne listine

Baloh Anže, Podgorje 54, Kamnik, potni
list, št. P00026539. gnk-113011

Batistič Valerija, Cankarjeva ulica 82, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
105135, izdala UE Nova Gorica. gnx-112798

Bekić Božo, Stična 23, Ivančna Gorica, pot-
ni list, št. P00032907. gnm-112884

Besednjak Marija, Osek 9, Šempas, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 86055, izdala UE
Nova Gorica. gnh-113089

Bricelj Klavdija, Pečinska ulica 53, Ljublja-
na, potni list, št. P00040302. gnc-113194

Čebašek Primož, Hrastje 178, Kranj, potni
list, št. P00142901. gnk-113061

Ćulum Zdravko, Gradnikova 24, Kanal, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 155570, izdala
UE Nova Gorica. gnm-113209

Dečman Marjan, Polzela 205/a, Polzela,
potni list, št. P000202453. gnj-113062

Dvojmoč Alojz, Smednik 20, Raka, potni
list, št. P00760189. gnt-112727

Gazvoda Jože, Pečke 4, Makole, potni list,
št. P 79698. gnx-112898
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Gec Božica, Hrvatini 36/a, Koper - Capo-
distria, maloobmejno prepustnico, št. AI
89178, izdala UE Koper. gnw-113099

Grašič Hana, Rezke Dragarjeve 1, Ljublja-
na, potni list, št. P00535399. gnj-112937

Grašič Luka, Rezke Dragarjeve 1, Ljublja-
na, potni list, št. P00484206. gnl-112935

Grašič Stanka, Rezke Dragarjeve 1, Ljublja-
na, potni list, št. P00535398. gnk-112936

Horvat Vesna, Gregorčičeva 55, Murska
Sobota, potni list, št. P00969505. gnc-112919

Hrvatin Srečko, Vena Pilona 12, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 55367, izdala
UE Koper. gnr-112929

Jesse Rok, Kremžarjeva 24, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00610434. gnu-112926

Knežević Darjana, Vodenska cesta 30, Tr-
bovlje, potni list, št. P00488845. gnq-112780

Kovačič Lidija, Drama 14, Šentjernej, potni
list, št. P00239129. gnm-113084

Krajzel Gregor, Hrušica 122, Hrušica, potni
list, št. 3. letnika Srednje gostinske šole.
gnc-112644

Lajbaher Tomaž, Hubadova 7, Celje, potni
list, št. P00791859. gnn-113187

Lašič Zavadlav Aleš, Zg. Korena 33, Zgor-
nja Korena, potni list, št. P00679665.
gnp-112906

Lisac Brigita, Vandotova 7, Ljubljana, potni
list, št. P00661885. gnm-113034

Lisac Katja, Vandotova 7, Ljubljana, potni
list, št. P00661887. gnl-113035

Maček Vasilija, Ljubljanska 15, Vrhnika, pot-
ni list, št. P00305694. gnb-112995

Majhenič Peter, Šemnik 41/b, Izlake, potni
list, št. CA 29108. gnz-112946

Papuga Petar, Sadarjeva 13, Komenda, pot-
ni list, št. P00204953. gnj-113112

Pavlin Lobnikar Alenka, Kuzmičeva 5, Ljub-
ljana, potni list, št. P00282434. gnu-113176

Pečanin Željko, Kurilniška 14, Ljubljana,
potni list, št. P00769410. gnv-113250

Peljhan Jožef, Col 68/a, Col, potni list, št.
P00319896. gne-112917

Petraševič Mladen, Zidanškova 2, Velenje,
potni list, št. P00519329. gnk-112940

Rupena Tatjana, Strunjan 68, Portorož -
Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI
149998, izdala UE Piran. gne-113067

Seljak Vida, J. Mihevca 7, Nova Gorica,
potni list, št. P00044905. gns-112928

Spasojević Borkica, Ulica heroja Šlandra
11/a, Maribor, potni list, št. P00668054.
gno-112682

Šušulić Igor, Nad Vrbino 2, Brežice, potni
list, št. P00720637. gnq-112630

Švab Alojzij, Križevec 13, Stranice, potni
list, št. P00972915. gnc-112869

Ušaj Milka, Malija 19/c, Izola - Isola, potni
list, št. P00111022. gnq-113255

Ušaj Miran, Pod anteno 6, Portorož - Porto-
rose, potni list, št. P00082300. gnp-113256

Zaletelj Justina, Obirska 25/a, Ljubljana,
potni list, št. P00777100. gnb-112799

Osebne izkaznice

Abramovič Anja, Župančičeva 4, Velenje,
osebno izkaznico, št. 967019. gnb-112945

Arh Terezija, Stara Fužina 251, Bohinjsko
Jezero, osebno izkaznico, št. 755199.
gnf-112695

Ažman Franc, Sp. Lipnica 13, Kamna Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 1556010. gny-112797

Babič Gregor, Ptujska cesta 91, Prager-
sko, osebno izkaznico, št. 1439304.
gno-112832

Balanč Mojca, Sorška št. 4, Kranj, osebno
izkaznico, št. 441524. gns-112728

Bauman Robert, Janežičeva 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 770344. gnq-113184

Beer Marija, Sp. Izlake 5, Izlake, osebno
izkaznico, št. 924585. gnd-113068

Beganović Safet, Brilejeva 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 811039. gnt-113027

Belak Lidija, Zoisova 22, Domžale, osebno
izkaznico, št. 336419. gnd-112743

Berlak Boštjan, Martjanci 26/a, Martjanci,
osebno izkaznico, št. 717979. gnv-112925

Bertok Irena, Markova 13, Koper - Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 264569.
gno-113207

Beznik Slavko, Trnovski pristan 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1021400.
gnd-113143

Bjelivuk Nina, Seča 70/a, Portorož - Porto-
rose, osebno izkaznico, št. 1534028.
gnt-113202

Bobek Peter, Šlandrova 2, Rogaška Slati-
na, osebno izkaznico, št. 222611. gni-113063

Božiček Kaja, Šlandrov trg 28, Žalec, ose-
bno izkaznico, št. 1077841. gnz-112896

Božnik Aleš, Kurirska pot 23, Vrhnika, ose-
bno izkaznico, št. 767081. gnl-112960

Brdar Hasib, Ulica talcev 10, Deskle, ose-
bno izkaznico, št. 576300. gnx-113098

Bregar Terezija, Cerov log 29, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 217233. gny-112697

Breznik Valerija, Šmartno 146/a, Šmartno
pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št. 278213.
gni-113088

Brulc Marijan, Šmihel 86, Novo mesto, ose-
bno izkaznico, št. 998828. gnn-112908

Cerovšek Andreja, Dole 27, Dole pri Litiji,
osebno izkaznico, št. 768054. gne-112717

Cesar Anton Alojzij, Prečna 49, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 830661. gnl-113085

Colnarič Mirko, Sp. Negonje 6, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 617811.
gnf-112841

Demšar Jakob, Brode 4, Škofja Loka, ose-
bno izkaznico, št. 704157. gny-113072

Djurić Dane, Konec 4, Novo mesto, ose-
bno izkaznico, št. 3068. gnu-113080

Dobovišek Vesna, Dolomitska ulica 7, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 303593.
gns-112778

Dolinar Vera, Kosova ulica 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 904992. gnh-113039

Drinić Vaso, Spodnje Gameljne 2/b, Ljub-
ljana Šmartno, osebno izkaznico, št. 180283.
gnr-112879

Drinovec Peter, Zoisova ulica 15, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1068451. gnd-112718

Drobnič Jožefa, Kranjska cesta 17, Tržič,
osebno izkaznico, št. 292655. gnu-113051

Dukarić Andrija, Prešernova ulica 11, Ore-
hova vas, osebno izkaznico, št. 762374.
gnn-112683

Elkasović Ferhad, Stremeckijeva 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 330740.
gni-113038

Farkaš Štefan, Hotiza, Srednja ulica 33,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
1167336. gnl-112710

Gaal Jaka, Žetale 12/a, Žetale, osebno iz-
kaznico, št. 1097375. gni-112913

Gale Zlatko, Moše 3, Smlednik, osebno
izkaznico, št. 402962. gng-112890

Gjerkeš Štefan, Mala Polana 101, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 1469715.
gnw-112899

Globočnik Silvestra, Letališka 18, Šenčur,
osebno izkaznico, št. 1070758. gnw-112674

Godec Vincenc, Župančičeva 13, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 761999.
gnr-113054

Gradišnik Drago, Logarska dolina 18, Solča-
va, osebno izkaznico, št. 1032760. gnq-113230

Gutenberger Danica, Rogovila 1, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 803626. gnk-112686

Habjan Jana, Vegova 22, Koper - Capodis-
tria, osebno izkaznico, št. 937514. gnm-112909

Hajdinjak Josip, Ulica 25. maja 8, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 912501. gnr-112904

Halilović Muharem, Šalara 58/a, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 7784.
gnq-113055

Herblan Gostiša Milena, Dešce 6, Logatec,
osebno izkaznico, št. 1400928. gne-113242

Hočevar Franc, Peruzzijeva 35, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 179113. gnk-113161

Hozjan Polona, Dolnja Bistrica 48, Čren-
šovci, osebno izkaznico, št. 1360204.
gnl-112910

Hribar Janez Marko, Jenkova ulica 6, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 383334.
gnu-112651

Hrovat Marija Selma, Celovška 287, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 114543.
gnj-112962

Ivanek Damjan, Levec 35/a, Petrovče, ose-
bno izkaznico, št. 114625. gng-112815

Jakimovska Rodić Svetlana, Polje, Cesta
XII/4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 165309.
gnn-112808

Jelčič Sonja, Smrekarjeva 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1036177. gnv-112950

Jerina Ljubojevič Lina, Čevka 18, Logatec,
osebno izkaznico, št. 1380395. gnr-112979

Jeromel Marinka, Mislinjska Dobrava 100,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, osebno izkazni-
co, št. 1448266. gnx-112698

Jerovšek Erika, Ješenca 16/a, Rače, ose-
bno izkaznico, št. 1535134. gnh-113139

Jovanovič Irena, Prelovškova 13, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 606186. gnx-112923

Jugovic Jurij, Puciharjeva 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 899148. gnq-113180

Jurman Milka, Kettejeva 10, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 1533859. gnu-113201

Kacin Aljaž, Stara gora 16, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 893587. gnr-112804

Kacin Jakob, Stara gora 16, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 893639. gnt-112802

Kacin Tjaša, Stara gora 16, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 893603. gns-112803

Kariž Aleksander, Gabrk 7, Obrov, osebno
izkaznico, št. 166088. gny-112722

Kelhar Stanislav, Gosposvetska 30, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 90386. gnc-113069

Klemenc Jelka, Šentlenart 28, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 254945. gns-113078

Kmetič Tamara, Loška cesta 11, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 1249144. gny-112897

Knez Jaka, Zgornje Gameljne 79, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 145349.
gnz-112671

Kobal Teodora, Ulica OF 12, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 5072. gnr-113204

Kokl Jan, Mihalovci 15, Ivanjkovci, osebno
izkaznico, št. 286283. gng-112915

Kolar Metka, Dravska ulica 6, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 259372. gnx-112748

Koren Alojz, Zvezna 6, Murska Sobota, ose-
bno izkaznico, št. 1283081. gnf-112691

Koren Marko, Zvezna 6, Murska Sobota,
osebno izkaznico, št. 1283096. gne-112692

Koren Petra, Zvezna 6, Murska Sobota,
osebno izkaznico, št. 1283090. gnd-112693

Korunović Tomaž, Puhova 3, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 797352. gnw-113249

Kostanjevec Martin, Kidričeva 4, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 964379. gnx-112723

Kovač Jožefa, Lokovica 115, Šoštanj, ose-
bno izkaznico, št. 105942. gni-113138

Kovačič Lidija, Drama 14, Šentjernej, ose-
bno izkaznico, št. 254513. gnn-113083

Kovačič Marijana, Črnci 44/b, Apače, ose-
bno izkaznico, št. 1327446. gnh-112689

Kraljevič Zrinka, Brodarjev trg 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 231738. gnd-112968

Kramžar Marija, Preloge 65, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 1429660.
gnh-113214

Krušec Valter, Ljubljanska 54, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 847606. gny-113047

Kukovič Franc, Soussenska ulica 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 110830. gno-112732
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Kurtović Senijal, Pivka 16, Naklo, osebno
izkaznico, št. 1019019. gnt-112877

Kuzma Darko, Gestrinova ulica 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1451698.
gng-113040

Lah Marija, Kočevarjeva ulica 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1108484. gnw-112724

Lajbaher Tomaž, Hubadova 7, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 1486300. gni-113188

Leben Alojz, Podgorci 135, Podgorci, ose-
bno izkaznico, št. 1218611. gnk-112911

Lenič Jernej, Ljubljanska cesta 12/a, Trzin,
osebno izkaznico, št. 372229. gnd-112943

Leskovar Andrej, Čopova 6, Brežice, ose-
bno izkaznico, št. 1184510. gny-112947

Leskovar Romana, Čadrah 21, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 742516. gng-113190

Lučovnik Magdalena Alojzija, Matjaževa 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 326215.
gnw-113049

Markač Adi, Flisova 15, Muta, osebno iz-
kaznico, št. 1499563. gnb-112895

Marković Marjan, Robindvor 39, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 262898. gnt-112627

Marolt Milan, Rašiške čete 15, Trzin, ose-
bno izkaznico, št. 125230. gnz-113271

Matijašec Jadranka, Studenec 48, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1240. gnk-113236

Maurič Dajana, Vače 24, Vače, osebno iz-
kaznico, št. 273615. gnc-112794

Mauser Franc, Cesta Ceneta Štuparja 130,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 926054.
gne-112817

Mazrek Sebastijan, Ulica kneza Koclja 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 324092.
gnj-112712

Mejač Roman, Vojkova 3, Celje, osebno
izkaznico, št. 1231363. gnz-112821

Mencigar Slava, Kvedrova 7, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 583627. gns-113178

Merklin Gizela, Bodonci 40, Bodonci, ose-
bno izkaznico, št. 250686. gnt-112902

Miklošič Dora, Prekomorskih brigad 1, Izo-
la - Isola, osebno izkaznico, št. 131685.
gnu-113076

Milovac Andrej, Obrov 39, Obrov, osebno
izkaznico, št. 1040615. gnw-112749

Mirtič Špela, Jama pri Dvoru 29/a, Dvor,
osebno izkaznico, št. 1355965. gny-112922

Mlinarič Vladimir, Kraigherjeva 1, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 359965.
gnk-113086

Mohorič Borut, Dolenja vas 66, Selca, ose-
bno izkaznico, št. 398716. gnu-112801

Možina Erik, Cankarjeva 40, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 783586. gnc-112694

Natlačen Janez, Trnovski pristan 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1257633.
gnr-112733

Nemeček Matjaž, Hrušica 58/c, Hrušica,
osebno izkaznico, št. 1322746. gnt-112831

Nikolić Mičo, Krtina 75, Dob, osebno iz-
kaznico, št. 571139. gnp-113081

Nikolić Zoran, Ulica 25. maja 20/a, Prestra-
nek, osebno izkaznico, št. 913744. gnk-112711

Novak Darinka, Obirska 1/b, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 82590. gnf-112666

Ogrizek Leopoldina, Celjska 28, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 370777.
gnz-112721

Oman Jaka, Srednje Bitnje 55, Žabnica,
osebno izkaznico, št. 800923. gnh-113189

Orel Uroš, Klanska 19, Medvode, osebno
izkaznico, št. 1441753. gnb-112795

Paličko Agron, Betnavska cesta 8, Maribor,
osebno izkaznico, št. 132827. gnk-113211

Pečjak Saša, Šentvid pri Stični 49/c, Šen-
tvid pri Stični, osebno izkaznico, št. 899838.
gnv-112650

Pekolj Ana, Pekel 9, Trebnje, osebno izkaz-
nico, št. 75130. gnt-112702

Peteh Planin Jasna, Adamičeva 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1575346.
gng-112740

Petek Rudolf, Knafelčeva 34, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 1554309. gnn-112833

Pevec Silvo, Prožinska vas 6, Štore, ose-
bno izkaznico, št. 1246371. gny-113197

Pirc Rok, Krožna pot 50, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 74829. gnf-113066

Pirnat Ivana, Velike Poljane 11, Ortnek, ose-
bno izkaznico, št. 381857. gnv-113175

Pleša Ester, Cankarjeva 32, Murska Sobo-
ta, osebno izkaznico, št. 1422994.
gng-112690

Podvodnik Simon, Sodinova ulica 10, 3202
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 39741.
gnq-112830

Porić Asmir, Preglov trg 3, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 472323. gnx-113048

Progar Matjaž, Pot k Savi 41, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 32690. gno-112632

Rabuzin Nada, Debro 3, Laško, osebno iz-
kaznico, št. 765498. gnb-112820

Radaković Mirko, Pod kostanji 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 1028870. gnr-112829

Radovanovič Luka, Dobrova 7, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 1434243. gnm-113059

Rajter Emil, Drvanja 39, Benedikt, osebno
izkaznico, št. 114366. gnb-113070

Ramšak Jožef, Gregorčičeva ulica 6, Ža-
lec, osebno izkaznico, št. 986590.
gny-112822

Rataj Monika, Naselje heroja Maroka 26,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 435840.
gnw-113124

Rezelj Urša, Bratovševa ploščad 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1545970.
gnu-113251

Rogelj Katja, Milje 34, Visoko, osebno iz-
kaznico, št. 1410902. gnz-112846

Rosulnik Jože, Zgornje Gameljne 51, Ljub-
ljana Šmartno, osebno izkaznico, št. 80346.
gnv-112675

Rupnik Luka, Senožeti 73, Dol pri Ljubljani,
osebno izkaznico, št. 657235. gni-113263

Sedmak Vinko, Alme Vivoda 2, Piran -
Pirano, osebno izkaznico, št. 124331.
gnz-113096

Seljak Vida, J. Mihevca 7, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 861801. gnt-112927

Sešel Boštjan, Petelinškova 5, Vojnik, ose-
bno izkaznico, št. 142406. gnc-112719

Skornšek Drago, Aškerčeva 5/c, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 290434. gno-113232

Skrbinek Nevenka, Planinska cesta 19/a,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 1436979.
gnv-112750

Sokolič Julij, Gosposvetska cesta 31, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 138949.
gnh-113064

Sporn Andrej, Topniška 14, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 105235. gnb-112670

Srebotnjak Dušanka, Dobrova 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 1355567. gnn-113058

Starešinčić Stjepan, Jakčeva 35, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 41240. gnw-112974

Strehovec Nada, Trg padlih 7, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 1426162. gnt-113206

Suljanović Zlatko, Ulica Iga Grudna 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 332006.
gnm-112784

Šaver Darjo, Žnidarčičeva 22, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 1123024.
gnd-112793

Šemrov Ana, Grajska pot 15, Logatec, ose-
bno izkaznico, št. 81961. gnf-113091

Šemrov Janez, Grajska pot 15, Logatec,
osebno izkaznico, št. 144414. gne-113092

Šimec Ivan, Viška 40, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 333708. gnv-112875

Škvorc Angela, Hajdrihova 28/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 657646. gnj-113037

Šolar Ivica, Kamna Gorica 101, Kamna
Gorica, osebno izkaznico, št. 1502393.
gnb-113095

Šoštar Andreja, Derčeva 39, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 89699. gnm-113259

Špoljar Tatjana, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 556168. gnk-112736

Šterk Marjan, Adamičeva 39, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 1170933. gnv-112900

Štern Luka, Belska cesta 50, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 1068372. gnx-112823

Teropšič Jure, Hafnerjevo naselje 80, Ško-
fja Loka, osebno izkaznico, št. 41233.
gno-112807

Tibaut Simon, Lepa pot 11, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 991761. gnp-113056

Turk Dušan, Gradišče 5, Videm pri Ptuju,
osebno izkaznico, št. 1006296. gnf-112916

Umer Valter, Krožna cesta 71, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 133135.
gnq-113205

Valenčič Keše Bruna, Rožna dolina, Cesta
VIII/27, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
810673. gni-112713

Valentić Boris, Pokljukarjeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 684463. gni-112788

Vanon Barbara, Ošlje 1/a, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 922757.
gng-113090

Vasić Ruža, Šmartno ob Paki 84, Šmartno
ob Paki, osebno izkaznico, št. 276249.
gnf-112716

Veber Bojan, Savudrijska 25, Piran - Pira-
no, osebno izkaznico, št. 99039. gnx-112848

Veber Ivan, Skoke, Uskoška 30, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
1007481. gne-113192

Vehovar Miroslava, Ponikve 79/b, Vi-
dem-Dobrepolje, osebno izkaznico, št.
1160757. gnt-112952

Veteršek Danilo, Cesta zmage 43, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 46850.
gnr-112679

Vintar Ivan, Spodnji stari grad 10, Krško,
osebno izkaznico, št. 1253150. gnc-112894

Vodep Silvestra, Trg borcev 13, Dol pri Hra-
stniku, osebno izkaznico, št. 459315.
gnq-112805

Volf Martina, Jerčin 4, Pristava pri Mestinju,
osebno izkaznico, št. 859828. gnx-112673

Vozelj Žarko, Pohorskega bataljona 213,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 614310.
gnj-112887

Vrhovnik Straka Tone, Jakopičeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1471040.
gnf-113141

Zagorc Ivan, Spodnji Hotič 18, Litija, ose-
bno izkaznico, št. 814086. gnp-112881

Zajc Marta, Breg pri Kočevju 27, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 1240158. gng-112715

Zalokar Janez, Zg. Lipnica 2, Kamna Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 1298850. gnj-113087

Zlatnik Aleksandra, Pušenci 17, Ormož,
osebno izkaznico, št. 959704. gnj-112687

Zmrzlak Helena, Kešetovo 3, Trbovlje, ose-
bno izkaznico, št. 611856. gnz-112696

Zorko Eva, Slatina 91, Šmartno v Rožni do-
lini, osebno izkaznico, št. 394031. gnh-112814

Zrimšek Petra, Koširjeva cesta 11, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 1141236.
gnl-112635

Zver Mira, Nedelica 151/a, Turnišče, ose-
bno izkaznico, št. 955252. gnu-112901

Zver Uroš, Nedelica 151/a, Turnišče, ose-
bno izkaznico, št. 955226. gns-112903

Žučko Anita, Škofja riža 16, Trbovlje, ose-
bno izkaznico, št. 1418112. gnx-113223

Vozniška dovoljenja

Antolin Marjan, Ivanci 61, Bogojina, vozni-
ško dovoljenje, št. 16927. gns-112853

Bajrović Daniela, Vodnikova cesta 224,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
137140, reg. št. 235683, izdala UE Ljubljana.
gnx-113273
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Balanč Mojca, Sorška ulica 4, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1464314, reg.
št. 53935, izdala UE Kranj. gny-112647

Banovič Marko, Kasaze 68/b, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1211446,
izdala UE Žalec. gnf-112941

Baša Manica, Ulica 7. maja 12, Ilirska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001513842, reg. št. 6929, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnz-113196

Beer Marija, Spodnje Izlake 5, Izlake, voz-
niško dovoljenje, št. S 384626. gnm-112834

Beganović Hajro, Gunceljska 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 480649,
reg. št. 164446, izdala UE Ljubljana.
gni-112738

Beznik Slavko, Trnovski pristan 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251363, reg. št. 108143, izdala UE Ljublja-
na. gne-113142

Bitenc Marko, Kersnikova ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1613330, reg. št. 10142, izdala UE Ljubljana.
gnc-113144

Blatnik Aleš, Goriška cesta 51, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. A - 50km/h BGH, št. S
1682321, reg. št. 27759. gnc-112819

Bogataj Gregor, Ob jezu 2, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26409, iz-
dala UE Škofja Loka. gnm-113009

Borovič Darjan, Krog, Brodarska ulica 25,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
29856. gny-113147

Božiček Kaja, Šlandrov trg 28, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1563184,
izdala UE Žalec. gnm-112709

Božnik Aleš, Kurirska pot 23, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11719, izdala
UE Vrhnika. gnm-112959

Breznikar Ljudmila, Jagnjenica 13/č, Ra-
deče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
570812. gnf-112966

Brložnik Matjaž, Brdinje 102, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16905, izdala UE Ravne na Koroškem.
gne-112992

Brodarič Igor, Cankarjeva cesta 25, Metli-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1133088, izdala UE Metlika. gns-113253

Brodnjak Marija, Kerenčičev trg 8, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9050,
izdala UE Ormož. gnb-113020

Bulatović Matija, Krekov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1458573,
reg. št. 200475, izdala UE Ljubljana.
gnq-112730

Cimerman Daniel, Škapinova ulica 10, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001186243, reg. št. 44070. gnx-112773

Čebron Janko, Batuje 67, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1598049, reg. št.
15848, izdala UE Ajdovščina. gnu-112930

Dimitrijević Milunka, Brodarjeva 28, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 620708,
reg. št. 29390. gnu-113226

Dobovišek Vesna, Dolomitska ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1234322, reg. št. 160719, izdala UE Ljublja-
na. gnt-112777

Doler Peter, Galicija 53/c, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1442610, izdala
UE Žalec. gno-113057

Draškovič Štefan, Gomilica 3, Turnišče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6727, izdala
UE Lendava. gnp-112706

Erbežnik Gregor, Vegova 6, Trzin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1146848, reg. št.
31832, izdala UE Domžale. gnm-112684

Erman Livija, Mladinska 5, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1534850, reg.
št. 120767. gns-112678

Fajan Andi, Toma Zupana 24, Naklo, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 805886, reg.
št. 37118, izdala UE Kranj. gnt-112981

Fišer Jožef, Čermožiše 92, Žetale, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 11166, iz-
dala UE Ptuj. gnc-112769

Galun Marija, Lancova vas 89/e, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6772, izdala UE Ptuj. gnh-112639

Gašperlin Žiga, Sajovčevo naselje 2, Šen-
čur, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. ABGH,
št. S 1464311, reg. št. 45074, izdala UE Kranj.
gno-112857

Gjuran Darko, Tenetiše 44, Golnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 735708, reg.
št. 15649, izdala UE Kranj. gnv-113025

Gorkič Valter, Vrtojba, Cesta na Čuklje 12,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 31225. gnu-113001

Gračner Stanislav, Zabukovica 117, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BCEF, št. S 793160,
izdala UE Žalec. gnu-112626

Grahek Gregor, Na Obrh 35, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 11330, reg.
št. 5211, izdala UE Metlika. gnu-112851

Gramc Alenka, Jablance 1, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8708.
gnz-112971

Grbič Hasan, Trg Rivoli 3, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1641797, reg.
št. 23327. gnx-113148

Gregori Martina, Ulica bratov Učakar 108,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433881, reg. št. 219126, izdala UE Ljublja-
na. gnl-112760

Grmek Franica, Branik 33/R, Branik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 37269, izda-
la UE Nova Gorica. gng-112640

Herblan Gostiša Milena, Dešce 6, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4566,
izdala UE Logatec. gnd-113243

Hodža Barbara, Česnikova ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1327974, reg. št. 227694, izdala UE Ljublja-
na. gnb-112745

Hribar Janez Marko, Jenkova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1453252, reg. št. 22544, izdala UE Ljubljana.
gnt-112652

Hudobivnik Tibor, Kovorska cesta 31, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1246685,
reg. št. 9285, izdala UE Tržič. gng-112665

Igličar Lidija, Stanežiče 25, Ljubljana-Šen-
tvid, preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 18/2003. gns-112753

Ivanov Zoran, Bratov Greifov 36, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 911374,
reg. št. 88061. gnk-112986

Janežič Božidar, Zabreznica 28/a, Žirovni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
302452, izdala UE Jesenice. gnt-113002

Jerič Tadej, Zupančičeva ulica 14, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 22209, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnm-112638

Ježovnik Tamara, Gorkega 57, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 874248, reg.
št. 86627. gnq-112680

Jovanovič Irena, Prelovškova 13, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1481342,
reg. št. 36603, izdala UE Domžale.
gnz-112921

Justinek Jakob, Visole 93, Slovenska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13182, izdala UE Slovenska Bistrica.
gno-112757

Kariž Andrej, Komen 122, Komen, vozni-
ško dovoljenje, št. 14327, izdala UE Sežana.
gnw-112849

Kastelic Drago, Veliko Mlačevo 33, Grosu-
plje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
336218, reg. št. 6409, izdala UE Grosuplje.
gni-112963

Kavčič Anton, Cesta v Mestni log 40, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1617115, reg. št. 202143, izdala UE Ljubljana.
gnd-113093

Keglević Matjaž, Ulica Veljka Vlahoviča 37,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
802820, reg. št. 75444. gnl-112685

Kepnik Roman, Ulica Staneta Severja, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
912637, reg. št. 39299. gno-112707

Klemenc Jelka, Šentlenart 28, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15821,
izdala UE Slovenj Gradec. gnl-112985

Kline Franc, Lovrenc na Dravskem polju
8/e, Lovrenc na Dravskem polju, vozniško do-
voljenje, kat. BCDEFGH, reg. št. 17316, izdala
UE Ptuj. gno-113007

Knap Jožica, Apače 111, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7464, izdala UE
Gornja Radgona. gnf-112766

Knez Marko, Trg 41, Prevalje, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, reg. št. 12916, izdala UE
Ravne na Koroškem. gns-112653

Kobale Vojko, Sp. Jakobski dol 55, Jakob-
ski Dol, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1639081, reg. št. 12497, izdala UE Pesnica.
m-241

Komerički Mario, Rakeževa ulica 1, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17152, izdala UE Šmarje pri jelšah. gnr-112629

Kosi Aleksandra, Zrinjskega 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1560327,
reg. št. 121408. gne-112892

Kragelj Polona, Dergomaška ulica 37, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
888732, reg. št. 163137, izdala UE Ljubljana.
gng-112965

Krapše Robert, Kamniška 50, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 876896, reg.
št. 102725. gnj-113137

Krevh Zorec Helena, Cesta k Dravi 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
577140, reg. št. 75221. gni-112813

Krivec Bojan, Modrej 53, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S 1081487, izdala UE
Tolmin. gnn-113008

Krstić Miomir, Titova 47, Jesenice, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1101831.
gno-112657

Krušec Valter, Ljubljanska 54, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 782479, reg.
št. 14544. gnz-113046

Kulić Abdurahman, Žabnica 48, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1401408,
reg. št. 52536, izdala UE Kranj. gnl-112660

Lašič Zavadlav Aleš, Zg. Korena 33, Zgor-
nja Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001331282, reg. št. 109691. gno-112907

Lavrič Marjanca, Gregorčičeva 17, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 606615,
reg. št. 5113. gng-112990

Lenič Jernej, Ljubljanska cesta 12/a, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 700283,
reg. št. 11535, izdala UE Domžale.
gne-112942

Lukač Silva, Poljska pot 5, Domžale, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGh, št. S 2317915, reg.
št. 19007, izdala UE Domžale. gnh-112789

Majerle Irena, Sotla 10, Mirna Peč, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 906292, reg.
št. 6215, izdala UE Trebnje. gnl-112885

Makovec Franc, Sotina 21, Rogašovci, voz-
niško dovoljenje, št. 40240. gnr-112854

Marič Danica, Mijavčeva ulica 32, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 934936,
reg. št. 60451, izdala UE Ljubljana.
gnh-113264

Matijašec Jadranka, Studenec 48, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1296806, reg. št. 210867, izdala UE Ljublja-
na. gnj-113237

Mauser Franc, Cesta Ceneta Štuparja 130,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1525936, reg. št. 96096, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-112816

Medja Vida, Sv. Florijan 81, Rogaška Slati-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4295, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gne-112842
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Mihojlik Ivan, Trg Franca Kozarja 14/a, Hra-
stnik, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
4039, izdala UE Hrastnik. gny-113101

Mitrovič Aleksander, Begunjska 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1354390,
reg. št. 51957, izdala UE Kranj. gne-112767

Možina Erik, Cankarjeva 40, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1633945,
reg. št. 28837. gnz-112646

Nikolić Ivana, Glinškova ploščad 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1267068, reg. št. 181659, izdala UE Ljublja-
na. gnb-113274

Pečjak Silvester, Bučarjeva ulica 6, Škoflji-
ca, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 18/2003. gnt-113152

Pekolj Ana, Pekel 9, Trebnje, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 213417, reg. št. 2784,
izdala UE Trebnje. gns-112703

Pesan Matic, Lopata 47/a, Celje, vozniško
dovoljenje, št. S 1555188, reg. št. 49206.
gnj-112812

Peterca Dina, Trzinska cesta 16, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1481459,
reg. št. 36526, izdala UE Domžale.
gne-113042

Peteršič Frančiška, Dornava 87/a, Dorna-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6387, izdala UE Ptuj. gnb-112770

Pevec Silvo, Prožinska vas 6, Štore, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1561823,
reg. št. 7596. gnx-113198

Planinšek Ljubo, Trniče 74, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1493982, reg.
št. 120390, izdala UE Maribor. gnv-112825

Radaković Mirko, Pod kostanji 6, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 881922, reg. št. 22099.
gns-112828

Radić Jovan, Kozlovičeva 27, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
7552, izdala UE Koper. gnn-112958

Rahten Marija, Primož pri Šentjurju 34/b,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4865, izdala UE Šentjur pri Celju. gnl-112835

Rajter Emil, Drvanja 39, Lenart v Slov.gori-
cah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052742, reg. št. 9899. gnv-113100

Razman Miroslav, Delavska ulica 9, Moj-
strana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1642516, izdala UE Jesenice. gnf-112641

Recer Urška, Ljubljanska ulica 102, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1073055, reg. št. 108976, izdala UE Maribor.
gnf-112741

Resnik Robert, Kokošnje 7, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1068924,
reg. št. 21294, izdala UE Domžale.
gnv-112800

Ribič Amir, Titova 39, Jesenice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001046537, izdala
UE Jesenice. gnp-112656

Rogelj Katja, Milje 34, Visoko, vozniško do-
voljenje, kat. ABGH, št. S 1641834, reg. št.
57104, izdala UE Kranj. gny-112847

Rogič Aleksandra, Ukmarjeva 22, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8396, izdala UE Piran. gnq-112755

Rojc Damir, Košnica pri Celju 13, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1160769,
reg. št. 39559. gnl-113210

Rojc Pečnik Vesna, Na brežini 38, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971129, reg. št. 154143, izdala UE Ljubljana.
gnp-113181

Rozman Zdenka, Mestna ulica 1, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1034938.
gnj-112987

Savić Radojka, Hafnerjeva ulica 4/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1342534, reg. št. 38070, izdala UE Ljubljana.
gnr-113179

Semijalac Mirko, Ograje 64, Logatec, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 20/2003. gnz-112871

Sešel Boštjan, Petelinškova 5, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1555230, reg. št. 31655. gnb-112720

Sintič Sandi, Gabernik 2, Škocjan, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 32867,
izdala UE Novo mesto. gni-112663

Skornšek Drago, Aškerčeva 5/c, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1682808, reg. št. 9733, izdala UE Velenje.
gnp-113231

Srdar Ana, Preglov trg 12, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 168613,
reg. št. 146684, izdala UE Ljubljana.
gnk-112786

Srebotnjak Dušanka, Dobrova 7, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1741468,
reg. št. 50561. gnl-113185

Stanković Zdenka, Povšetova ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026560, reg. št. 148344, izdala UE Ljublja-
na. gnj-112837

Subotič Jovan, II. Prekomorske brigade
39/d, Koper - Capodistria, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, reg. št. 6845. gnn-112758

Svjetlanović Dragan, Kettejeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298509, reg. št. 225990, izdala UE Ljublja-
na. gnb-113170

Šantel Ivana, Kameno 12, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 11570.
gnd-112893

Šmid Darja, Štajerska vas 2, Loče pri Po-
ljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10412. gnq-112855

Šorn Peter, Prelog, Krožna pot 11, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
600016, reg. št. 10994, izdala UE Domžale.
gnf-112791

Štefin Anita, Vojkova cesta 91, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1370874,
reg. št. 219858, izdala UE Ljubljana.
gnu-112826

Štrajhar Simon, Poreber 2/a, Kamnik, potr-
dilo o opravljenem CPP, št. 20756, izdala UE
Kamnik. gnf-113041

Šuštaršič Marija, Podpeč 13, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 766718,
reg. št. 83229, izdala UE Ljubljana.
gnl-113260

Tajnik Dejan, Prešernova cesta 22/e, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1085405, reg. št. 26396, izdala UE Velenje.
gnr-112729

Tekavec Zdravko, Vodovodna cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 885802, reg. št. 51077, izdala UE Ljublja-
na. gnl-113235

Thorbauer Darinka, Platinovec 5/a, Grobel-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
67065, reg. št. 8458, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnx-113073

Toplak Daniel, Renkovci 58/b, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13174,
izdala UE Lendava. gnk-112836

Urh Jaka, Zasip, Reber 3, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1163127, reg. št.
25298, izdala UE Radovljica. gnz-112746

Vanon Barbara, Oslje 1/a, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 39704, izdala UE Nova Gorica.
gnx-112998

Veber Ivan, Skoke, Uskoška 30, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1560829, reg. št. 30941.
gnf-113191

Vehovar Miroslava, Ponikve 79/b, Vi-
dem-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 415575, reg. št. 4806, izdala UE
Grosuplje. gnu-112951

Vidlinovič Marijan, Košenice 45, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
43111. gng-112765

Vrhovnik Straka Tone, Jakopičeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 1104758, reg. št. 194517, izdala UE Ljublja-
na. gng-113140

Vuga Andrej, Na zelenici 10, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1648404,
izdala UE Novo mesto. gnr-112704

Zafred Simon, Lucija, Podvozna 2, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 12123, izdala UE Piran. gnw-112824

Zajc Marta, Breg pri Kočevju 27, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7485,
izdala UE Kočevje. gnh-112714

Zakrajšek Gregor, Cesta Toneta Tomšiča
52, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1080023. gnt-112852

Zalokar Janez, Zg. Lipnica 2, Kamna Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
S 1247387, reg. št. 15452. gnc-113094

Zrimšek Petra, Koširjeva cesta 11, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16782, izdala UE Škofja Loka. gnm-112634

Zupanič Jelka, Vošnjakova ulica 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
320516, reg. št. 187367, izdala UE Ljubljana.
gnl-112810

Žakelj Blaž, Levstikova 13, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 26736, izdala UE Ško-
fja Loka. gnz-113146

Žibert Damjana, Bučka 40/a, Škocjan, voz-
niško dovoljenje, št. S 1515196, reg. št.
12897. gns-113053

Živko Zvonko, Zimica 48, Zgornja Korena,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 99290,
reg. št. 32259. gng-113065

Žižek Milan, Borštnikova 21, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 910367, reg.
št. 34647, izdala UE Maribor. gnv-113225

Žučko Anita, Škofja riža 16, Trbovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11071, izda-
la UE Trbovlje. gny-113222

Žužek Anton, Gornje Retje 6, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1504874, reg. št. 104275, izdala UE Ljublja-
na. gnm-113234

Zavarovalne police

Agnič Domen, Dolenjska cesta 369, Ško-
fljica, zavarovalno polico, št. 707198, izdala
zavarovalnica Tilia. gnk-113186

Brumec Tomislav, Sp. Laže 28/b, Loče pri
Poljčanah, zavarovalno polico, št.
00101488895 in kasko polico št. AK 163300,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-251

CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 08722835, izdala
zavarovalnica Tilia. gnp-112781

Drobež Jožefa, Ulica talcev 26, Zagorje ob
Savi, zavarovalno polico, št. 476835, izdala
zavarovalnica Slovenica. gni-113238

Golob Božidara, Trg svobode 32, Tržič, za-
varovalno polico, št. 896658, izdala zavaroval-
nica Tilia. gnd-112768

Gosnik Mihaela, Breg 24, Mežica, zavaro-
valno polico, št. 461988, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnz-112625

Jagodič Marko, Ulica Cankarjeve brigade
62, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 435810,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnc-113173

Kerin Tatjana, Ardro 24, Raka, zavarovalno
polico, št. 910828, izdala zavarovalnica Tilia.
gnr-112654

Kilar Rok, Gimnazijska 22, Trbovlje, zavaro-
valno polico, št. 0146121 in 0879565, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gne-113167

Kotnik Angelina, Majeričeva 10, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 469289 in kasko
polico št. 58329, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. m-245

Krajnc Iztok, Prisojna ulica 7, Bled, zavaro-
valno polico, št. 40301001352, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnb-112645
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Malnar Suzana, Kot pri Semiču 76/b, Se-
mič, zavarovalno polico, št. 763688, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gnj-113162

Muršec Primož, Vitomarci 30/a, Vitomarci,
zavarovalno polico, št. 511704, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnd-113018

Premelč Janja, Hudovernikova 2, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 844320, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnn-113258

Račič Matjaž, Brege 59, Leskovec pri Kr-
škem, zavarovalno polico, št. 497702, izdala
zavarovalnica Slovenica. gni-113013

Rosič Milenko, Beblerjev trg 11, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101513996, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnw-112774

Rus Nežka, Moste 68, Komenda, zavaro-
valno polico, št. AO 00101543514, izdala za-
varovalnica Slovenica. gne-112642

Slovenica, Zavarovalniška hiša, d.d., Filiala
Nova Gorica, 5000 Nova Gorica, preklicuje
izgubljene police: zelena karta št. 390562, AO
št. 505419, pobotnica št. 69980, začasno kri-
tje št. 3013146, začasno kritje št. 3013145,
začasno kritje št. 3013151, zavarov. preizku-
snih tablic št. 1005, odpoved potovanj št.
1359-1379, odpoved potovanj št. 4577, vin-
kulacija št. 14976, začasno kritje št. 3012131-
3012133, začasno kritje št. 3012150, zača-
sno kritje št. 3012181-3012185, začasno kri-
tje št. 3012199, začasno kritje št. 3013072-
3013076, začasno kritje št. 3013132, avto
kasko št. 60221-60225, avto kasko št. 67429,
nezgoda št. 32119, bela polica št. 133946,
avto kasko št. 56629-56630. Ob-89585

Šlajmer Smilja, Pod akacijami 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 874305, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. gno-113082

Šmigoc Liljana, Osojnikova cesta 26, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 501909, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d.. gnr-113004

Vuk Darinka, Langusova ulica 14/a, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 502749, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d. gnb-113224

Spričevala

Ambrožič Majda, Dolga Poljana 2/k, Vipa-
va, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu, izdano leta 1975, 1976, iz-
dano na ime Stopar Majda. gnu-113151

Andoljšek Gregor, Na zelenici 5, Celje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje strokovne in poklicne
šole Celje, smer avtomehanik, izdano leta
2001. m-243

Babich Balanzin Lorena, Ob stolpu 10, Izo-
la - Isola, spričevalo Ekonomske šole z italijan-
skim učnim jezikom v Izoli, izdano leta 1981.
gnw-113024

Bačič Melita Kuzmič, Sotina 86, Rogašov-
ci, zaključno spričevalo SSTŠ Murska Sobota,
šolsko leto 1992/93. gnk-112661

Bahor Miran, Dragovanja vas 7, Dragatuš,
spričevalo 3. letnika Poklicne in tehnično stroj-
ne šole v Novem mestu, izdano leta 1999.
gnn-112633

Bajt Anja, Zapuže 4/a, Begunje na Gorenj-
skem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Jesenice - zdravstveni tehnik - duplikat,
izdano leta 1997. gnw-112999

Bele Andreja, Lendavska 53, Murska So-
bota, spričevalo 4. letnika Šole za oblikovanje
Ljubljana, izdano leta 1975. gno-113157

Bele Andreja, Lendavska 53, Murska So-
bota, maturitetno spričevalo Šole za oblikova-
nje Ljubljana, izdano leta 1975. gnn-113158

Belič Suzana, Babiči 41/a, Marezige, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje vzgojiteljske šo-
le v Kopru, izdano leta 1988 in 1989.
gnx-113123

Bitević Siniša, Kajuhova cesta 14, Bled,
spričevalo poklicne mature, izdala Srednja šola

za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, leta
2000. gne-113171

Božjak Tina, Dolsko 66, Dol pri Ljubljani,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3 in
4. letnika SŠTP v Ljubljani, izdano leta 1998,
1999 in 2001. gno-112882

Bradač Urška, Ambrus 20, Zagradec, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje šole Josip Jurčič Ivančna Gori-
ca, izdano leta 1993, 1994, izdano na ime
Šinkovec Urška. gny-112972

Brezovar Marjan, Flandrova ulica 17, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo Gimnazije Ljubljana-Šentvid, izdano
leta 1979 in 1982. gng-113215

Bržan Boris, Baredi 24/a, Izola - Isola, di-
plomo Srednje kovinarske in prometne šole Ko-
per, 1/79, izdana 21. 11. 1985. gnq-113155

Bukovec Nataša, Adamičeva 1/c, Grosu-
plje, spričevalo Upravno administrativne šole -
Šolski center Josip Jurčič Ivančna Gorica, iz-
dano leta 1987, izdano na ime Šetinc Nataša.
gnt-112681

Cankar Bogdan, Podreber 3, Polhov Gra-
dec, spričevalo o zaključnem izpitu in spričeva-
lo 3. in 4. letnika Srednje gradbene tehnične
šole v Ljubljani, izdano leta 1976 in 1977.
gnh-112739

Cepak Damjan, Hrvatinova ulica 14, Anka-
ran - Ankarano, indeks, Srednje ekonomske in
družboslovne šole v Kopru leto izdaje 1985.
gnc-112994

Cerkvenik Tatjana, Dolnje Vreme 40/a,
Vremski Britof, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske in družboslovne šole Koper - dislo-
ciran oddelek v Sežani, izdano leta 1981, izda-
no na ime Skok Tatjana. gni-112763

Cimperman Samo, Fabianijeva ulica 33,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za elektroenergetiko v Ljubljani, št. 15,
izdano leta 1990. gnx-112973

Cirej Nataša, Cesta 27. aprila 8, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravstvene
šole in gimnazija, izdano leta 1991 in 1992.
gny-113172

Cokan Ivo, Spodnje Roje 1, Šempeter v
Savinjski dolini, spričevalo Srednje kmetijske in
vrtnarske šole Šentjur, izdano leta 1984.
gnm-113159

Čotar Andrej, Gorjansko 31, Komen, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske
in trgovske šole Nova Gorica, trgovec-prodaja-
lec, izdano leta 1995. gns-113153

Di Batista Martin, Jakominova ulica 12,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole tehničnih strok v Šiški, izda-
no leta 2002. gnj-113212

Dimec Aleš, Lopata 34/b, Celje, indeks,
št. 29012509, izdala EPF-FG. m-237

Divjak Drejc, Spodnja Slivnica 136, Grosu-
plje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1998 in 1999.
gnk-113261

Dolenc Uroš, Za jezom 16, Tržič, spričeva-
lo 4. letnika Srednje kovinarske in cestno pro-
metne šole Škofja Loka, izdano leta 1999.
gno-113036

Drekonja Emiljana, Nemški rovt 12, Bo-
hinjska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpi-
tu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
zdravstvo in družboslovje Nova Gorica.
gnf-112991

Dvanajščak Boris, Gotovlje 35, Žalec, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske
in metalurške šole Štore, izdano leta 1982.
gnw-113199

Flisar Alenka, Tešanovci 30, Moravske To-
plice, zaključno spričevalo Srednješolskega
centra Murska sobota - konfekcijski tehnik, iz-
dano leta 1984. gns-113003

Fliser Anita, Mlinska pot 21, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene
šole Juga Polak Maribor, izdano leta 1984.
m-252

Gajzer Valter, Nazorjeva 9, Izola - Isola, spri-
čevalo 1. letnika Srednje frizerske šole Koper,
izdano leta 1999. gne-112996

Golob Simona, Ul. Janka Ulriha 44, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdrav-
stvene šole - zdravstveni tehnik, izdano leta
1991, izdano na ime Tofant Simona. gnu-112751

Grbac Darja, Sv. Anton, Kortina 10, Pobe-
gi, maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, iz-
dano leta 1975. gnu-112655

Gregorič Roman, Golo 39, Ig, spričevalo o
končani OŠ Ig, izdano leta 1983. gnh-113014

Gričar Sonja, Novi log 19/e, Hrastnik, spri-
čevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno spričeva-
lo Gimnazije v Trbovljah, izdano leta 1978,
1979 in 1980, izdano na ime Kirič Sonja.
gnv-113150

Gričnik Majda, Fala 62, Fala, spričevalo 3.
letnika TESTŠ, tkalska smer, št. 302, izdano
leta 1979. m-253

Hajd Leonida, Cven 4/a, Ljutomer, spriče-
valo 3. letnika SŠC Ptuj - upravni tehnik, izdano
leta 1999. gny-113022

Hlastec Vodlan Martina, Podgorje 59/c,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Kamnik, izdano leta 1992,
izdano na ime Hlastec Martina. gnr-112954

Horvat Darko, Cankarjeva 2, Murska Sobo-
ta, spričevalo 2. letnika Srednje kovinarske šo-
le - Srednješolski center Ptuj, izdano leta 1985.
gnq-113005

Hrovat Andreja, Trebinjska ulica 14, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina, iz-
dano leta 1995. gno-113136

Jagodic Peter, Streliška ulica 16/a, Kam-
nik, spričevalo 3. letnika Gradbene tehniške
šole v Ljubljani, izdano leta 1982. gne-113217

Jakljič Anton, Župančičeva 2, Metlika, spri-
čevalo o končani OŠ Katja Rupena Novo me-
sto, izdano leta 1977. gnm-112759

Jančar Mateja, Novo polje, Cesta XII/6b,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani, izda-
no leta 1997 in 1998, izdano na ime Mejač
Mateja. gnp-113006

Jarni Dejan, Preglov trg 10, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole,
izdano leta 1992 in 1994. gnn-113233

Jeraj Kristina, Praprotnikova 18, Mozirje,
diplomo Pedagoške fakultete v Mariboru - vzgo-
jiteljica predšolskih otrok, št. 5956, izdana leta
1994. gnw-112624

Jeraj Sergeja, Zgornje Pirniče 3/a, Medvo-
de, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1980 in 1981, izda-
no na ime Trampuš Sergeja. gny-112672

Jereb Lucija, Želimlje 7/a, Škofljica, diplo-
mo Center za dopisno izobraževanje Univer-
zum Ljubljana, izdana leta 1991, št. 26 -90/91.
gne-113246

Jereb Lucija, Želimlje 7/a, Škofljica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje upravno ad-
mistrativne šole, izdano leta 1982, izdano na
ime Kranjec Lucija. gnb-113245

Jereb Lucija, Želimlje 7/a, Škofljica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehnič-
ni strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1992. gny-113247

Jerič Katja, Cesta 46, Grosuplje, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje vzgojiteljske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 2001. gnu-112976

Kandorfer Miha, Ljubljanska 60, Celje, in-
deks, št. 81610246, izdala EPF Maribor. m-239

Karlin Mitja, Tuji Grm 25, Ljubljana, spriče-
valo o končani OŠ Majde Vrhovnik v Ljubljani,
izdano leta 1998. gno-113182

Kastelic Damjan, Velika Štanga 7, Šmartno
pri Litiji, potrdilo o opravljenem tečaju za delo z
zgibnimi in adaptiranimi gozdnimi traktorji št.
4/439, izdano 23. 12. 1997 na ime Zupančič
Franc, Dvor, Šmartno. gnk-112861

Kastelic Damjan, Velika Štanga 7, Šmartno
pri Litiji, potrdilo o opravljenem tečaju za varno
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delo z motorno žago št. 2/279, izdano 12. 12.
1997 na ime Kastelic Rajko. Dolgo brdo, Pol-
šnik. gnj-112862

Kavazović Zlatka, Litostrojska cesta 4, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 2000. gny-113272

Klenovšek Renata, Valantičevo 9, Novo me-
sto, maturitetno spričevalo Gimnazije Novo me-
sto, izdano leta 1978, izdano na ime Lužar
Renata. gnc-113219

Kocjančič Darja, Jakšičeva ulica 2, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ivan Cankar, št. 1/II, izdano 3. 10. 1983.
gnr-113079

Kočar Natalija, Brdnikova ulica 37, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje uprav-
no-administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1987 in 1988, izdano na ime Murgelj Natalija.
gne-112967

Kodrič Ladislav, Dolenji Leskovec 53, Bre-
stanica, potrdilo o uspešno končanem uspo-
sabljanju z delom za kvalificiranega zidarja, št.
30867, izdano v Ljubljani dne 23. 4. 1993 pri
Centru za graditeljstvo Ljubljana. gnh-112889

Kolšek Filip, Uršičev štradon 42, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene
šole Ivana Kavčiča, izdano leta 1990 in 1991.
gns-112978

Komlanc Viktor, Celjska 40/a, Slovenj Gra-
dec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje go-
stinske šole Zagorje ob Savi, izdano leta 1982.
gnc-113248

Kos Urška, Zalog pod Sv. Trojico 3, Dob,
indeks, št. 81495652, izdala Ekonomska po-
slovna fakulteta v Mariboru. gnl-113010

Kostanjevec Matej, Frasova 3/a, Ptuj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SŠC - Poklicna in
tehniška elektro šola smer elektrotehnik - elek-
tronik, izdano leta 1997. gni-113017

Kramžar Julija, Kompolje 90, Videm-Dobre-
polje, indeks, št. 466, izdala Srednja zdrav-
stvena šola v Ljubljani. gnj-113016

Kranjc Anton, Rakitna 135, Preserje, spri-
čevalo 3. letnika Gradbene tehniške šole v
Ljubljani, izdano leta 1980. gnz-112796

Krašovec Božo, Sp. Tinsko 43, Loka pri
Žusmu, spričevalo o zaključnem izpitu Šolske-
ga centra za blagovni promet, smer prodajalec,
trgovec, izdano leta 1981. m-242

Kresnik Peter, Bukovska vas 3, Šentjanž pri
Dravogradu, indeks, št. 62000711, izdala Vi-
soka šola za turizem Portorož, Turistica.
gnu-112701

Krmac Goran, Trg Brolo 2, Koper - Capo-
distria, indeks, št. 43200186, izdala Akademi-
ja za glasbo v Ljubljani. gnw-113203

Krmelj Dejan, Trg Prešernove brigade 6,
Kranj, spričevalo 3. letnika SESŠ Kranj.
gni-113163

Krmelj Dejan, Trg Prešernove brigade 6,
Kranj, spričevalo 4. letnika SESŠ Kranj.
gnh-113164

Krstič Domen, Trdinova 7/a, Maribor, spri-
čevalo 4. letnika SERŠ v Mariboru, izdano leta
1995. m-246

Lakovšek Rojc Marinka, Gosposvetska 3,
Slovenj Gradec, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje ekonomske šole v Slovenj Gradcu, izdano
na ime Lakovšek Marinka. gnm-112984

Lelić Edin, Cesta železarjev 7, Jesenice, spri-
čevalo o končani OŠ Tone Čufar. gnv-113000

Ličen Janez, Kamna Gorica 40/b, Cerkni-
ca, spričevalo o končani OŠ Cerknica, izdano
leta 1974. gnj-112737

Lunder Zoran, Škrilje 20, Idrija, spričevalo
o končani OŠ Ig, izdano leta 1985. gng-113015

Lušić Mirjan, Črnogorska 29/a, Maribor,
spričevalo 1. in 3. letnika Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše, kemijski tehnik, izdano le-
ta 1996 in 1999. m-227

Maksimović Aleš, Ulica 26. maja 18/a, Pre-
stranek, diplomo Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev v Ljubljani, izdana leta 1989.
gnf-113266

Marcius Mitja, Čopova uliva 25, Celje, spri-
čevalo 4. letnika Srednje tehnične šole v Celju,
izdano leta 1994. gnc-112944

Marušič Sonja, Stara cesta 49, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega zdrav-
stvenega centra - Šola za sanitarne tehnike,
izdano leta 1979, izdano na ime Kržič Sonja.
gng-112840

Matajec Judnič Jasna, Ulica Cankarjeve bri-
gade 24, Ljubljana, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 1968 in 1970, izdano na ime Mata-
jec Jasna. gnk-112961

Maver Boštjan, Dol. Nemška vas 54, Treb-
nje, spričevalo 5. letnika Poklicne in tehniške
šole Novo mesto, izdano leta 2001.
gnp-113156

Medič Marijan, Vrzdenec 67, Horjul, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike mo-
tornih vozil na Ježici, št. SP II 476, izdano leta
1974. gnj-112787

Mesarič Dragica, Metava 43, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole Mari-
bor, izdano leta 1978. m-231

Mijanovič Mark, Merče 35, Sežana, spriče-
valo 3. letnika NŠC Nova Gorica, smer živi-
lec-mesar, izdano leta 1991/92. gng-113165

Mimović Vlasta, Cesta v Staro vas 5, Po-
stojna, spričevalo 3. letnika Zdravstvene šole
Gorica, Šempeter pri Gorici, izdano leta 1980,
izdano na ime Kraševec Vlasta. gno-112957

Mizerit Danica, Šmarska cesta 68, Koper -
Capodistria, maturitetno spričevalo in spričeva-
lo 3. in 4. letnika Gimnazije Koper, izdano leta
1975 in 1976. gnp-112756

Močan Tjaša, Kamniška cesta 50, Radom-
lje, spričevalo 1. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdano leta 2000. gnt-112977

Mori Rajko, Brezno 78, Podvelka, spriče-
valo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za gostin-
stvo in turizem Maribor, izdano leta 1988/89,
1989/90 in 1990/91. gnl-113060

Muslić Mirela, Cesta na Markovec 3, Koper
- Capodistria, spričevalo o končani OŠ Janka
Premrla Vojka, izdano leta 1998, izdano na ime
Imširović Mirela. gnj-112637

Oblak Luka, Gospodinjska ulica 17, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za elek-
triko in računalništvo v Ljubljani, izdano leta
1997. gnb-112870

Ogulin Lucija, Kavčičeva 15, Ljubljana, spri-
čevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Je-
senice, izdano leta 1983. gne-112667

Orel Tanja, Kolomban 4/a, Ankaran - Anka-
rano, spričevalo Gimnazije Koper, št. I-G/149,
izdano leta 1992/93. gnr-113154

Osredkar Petra, Jakšičeva ulica 12, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2002. gnk-112761

Oven Iztok, Linhartova cesta 68, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika ŠCPET v Ljubljani, izdano
leta 1997. gnn-112883

Pavlič Zvonko, Pameče 181, Slovenj Gra-
dec, maturitetno spričevalo Gimnazije Ravne
na Koroškem, izdano leta 1996. gny-113097

Pek Ivana, Javornik 34, Ravne na Koro-
škem, spričevalo 3. letnika in maturitetno spri-
čevalo Srednje kemijske šole v Rušah, izdano
leta 1978/79. m-244

Perhavec Vesna, Kajuhova 6, Nova Gorica,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu SSTSOS Ljubljana, izdano leta 1992/93,
izdano na ime Hučič Vesna Bahrija. gnd-113168

Petek Milica, Kardeljeva 80, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1976/77. m-248

Petrović Dušan, Ulica Cara Lazara 8,
78220 Kotor Varoš, zaključno spričevalo Grad-
bene šole v Ajdovščini, št. 220/79 - poklic
tesar. gnv-112700

Pintar Marjan, Meglenik 10, Trebnje, spri-
čevalo o končani šoli za voznike motornih vozil,
izdal Šolski center Novo mesto, št. 2493 z dne
7. 2. 1976 - duplikat. gnd-112818

Pisanec Gregor, Murkova 3, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Ma-
ribor, izdano leta 1998/99. m-249

Pišorn Gorazd, Titova cesta 13, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
v Mariboru, izdano leta 1999. m-233

Popović Barbara, Sp. Gorje 202, Zgornje
Gorje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in upravno administrativne šole v
Kranju, št. 19/97, izdano leta 1997. gnr-113108

Popović Saša, Preglov trg 7, Ljubljana, ob-
vestilo o ocenah na maturi Gimnazije Moste,
izdano leta 2001. gnx-112873

Potočnik Olga, Vuhred 118, Vuhred, spri-
čevalo 3. letnika SEŠ Slovenj Gradec, št. 628,
izdano leta 1977. gnh-112914

Potokar Andreja, Lastovče 33, Novo me-
sto, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Družbo-
slovne in ekonomske srednje šole Novo me-
sto, program poslovno-finančna dejavnost, eko-
nomski tehnik, izdano leta 1984/85, 1985/86,
1986/87 in 1987/88, izdano na ime Vukšinič
Andreja. gnh-112964

Požar Milan, Rateče 129, Rateče-Planica,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene tehni-
ške šole Ljubljana, Odsek za visoke gradnje,
št. 162, izdano 23. 6. 1982 v Ljubljani.
gnl-112735

Primc Andreja, Ulica Zofke Kvedrove 8,
Ljubljana, indeks, št. 18960452, izdala FF v
Ljubljani. gnd-113268

Primc Drago, Hruševje 45, Hruševje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. let-
nika GŠC Postojna - gozdarski tehnik, izdano
leta 1992 in 1995. gnb-113270

Pšeničnik Vlasta, Slogonsko 31, Kapele,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Breži-
ce - smer naravoslovo, matematični tehnik, iz-
dano leta 1993. gnn-113033

Pungerčar Franc, Drenov grič 71, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole za
prodajalce v Ljubljani, št. 9, izdano leta 1983.
gnl-113135

Rajner Ajda, Stopce 2, Laško, spričevalo
4. letnika SŠOF v Ljubljani, izdano leta 2002,
izdano na ime Bezgovšek Ajda. gnv-113050

Regina Tomaž, Celovška cesta 177, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
tehniške šole, izdano leta 1981. gne-112742

Renko Vitko, Nad Miklavžem 7, Žužemberk,
spričevalo o končani OŠ Staneta Rozmana,
Šmartno pri Litiji. gnf-113241

Resmen Darko, Šuštarjeva kol. 35, Trbov-
lje, spričevalo o končani OŠ Tončke Čeč, izda-
no leta 1975. gnd-112993

Ristovič Stanka, Cesta 1. maja 45, Hra-
stnik, spričevalo 4. letnika Srednje medicinske
šole v Ljubljani, izdano leta 1979, izdano na
ime Ocvirk Stanka. gno-112782

Rogelj Petja, Veliki štradon 1, Ljubljana, in-
deks, št. 19346613, izdala Ekonomska fakul-
teta. gns-112878

Rogina Bojana, Polana 15, Hoče, spričeva-
lo 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 1982. m-238

Rous Boštjan, Kocljevo naselje 13, Beltin-
ci, spričevalo 3. letnika Srednje elektro-raču-
nalniške šole Maribor, izdano leta 1992.
gnw-113149

Rožič Daniel, Petrovičeva ulica 1, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje trgovske šole Maribor,
izdano leta 1992 in 1993. m-254

Rožmarin Brigita, Taborska 2/a, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole te-
hniške in zdravstvene usmeritve v Novem me-
stu, št. I/ZV-V/435, izdano leta 1992.
gnl-112860

Saje Darko, Nova ulica 31, Maribor, spriče-
valo Srednje šole tiska in papirja - stavec, izda-
no leta 1972. gnx-113023

Sedej Prosenc Marija, Senožeti 55, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu izdal
Zavod za izobraževanje in kulturo Litija, izdala
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Delavska univerza Litija, izdano leta 2000.
gnb-113195

Semolič Mirjam, Cesta v Staje 78, Ljubljana
Šmartno, spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Ce-
lju, izdano leta 1974, izdano na ime Sore Mir-
jam. gnf-112891

Sinanović Mesud, Papirniška ulica 13, Kr-
ško, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1982.
gni-112838

Slana Matej, Bakovci, Vrtna 10, Murska So-
bota, letno spričevalo Srednje poklicne in tehni-
ške šole Murska Sobota, izdano leta 2001.
gng-112865

Sopko Štefan, Rovški štradon 21/b, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za vozni-
ke motornih votzil na Ježici, izdano leta 1985.
gnk-112811

Soss Nikolaj, V Murglah 155, Ljubljana, di-
plomo Srednje komercialne šole v Ljubljani, iz-
dana leta 1986. gnw-113174

Stračkovski Jožica, Viška cesta 55, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano
leta 1974 in 1975, izdano na ime Anželak Joži-
ca. gnt-112677

Strel Ana, Veliki kamen 8, Koprivnica, in-
deks, št. 144, izdan 24. 6. 1983 v Sevnici, izdal
Šolski center Sevnica, Srednja tekstilna šola na
ime Strel Anica. gnh-112939

Strniša Luka, Ulica I. brigade VDV/14, Do-
lenjske Toplice, spričevalo 3. in 4. letnika Šol-
skega centra v Novem mestu, izdano leta 2001
in 2002. gnz-113029

Šantak Boris, Polje, Cesta XX/11 f, Ljublja-
na-Polje, spričevalo 7. razreda OŠ Boris Ziherl v
Ljubljani. gnd-112918

Šikanić Vlado, Titova 94, Jesenice, spriče-
valo 1. letnika Poklicne gradbene šole Ivana Kav-
čiča v Ljubljani, izdano leta 1981. gnn-112783

Šinkec Robi, Levstikova 20, Moravske Topli-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Raden-
ci - goszinska dela kuhar natakar, izdano leta
1998 in 1999. gnw-112649

Škerjanec Alenka, Škrjančevo 22, Radom-
lje, spričevalo 3. letnika Ekonomske srednje šo-
le Domžale, izdano leta 1982. gne-113267

Štesl Štefanec Marija, Tropovci, Kolesarska
91, Tišina, diplomo Univerze v Mariboru, št.
2843, izdana leta 1981. gnc-112648

Štravs Tadeja, Linhartova cesta 104, Ljublja-
na, diplomo Srednje ekonomske šole v Ljublja-
ni, št. I/1432, izdana leta 1989, na ime Kastelic
Tadeja. gnq-113030

Tajana Peteh, Maistrova ulica 2, Trebnje, in-
deks, št. 20202254, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gng-113265

Tepeš Marija, Donačka gora 12, Rogatec,
spričevalo o končani OŠ Rogatec, izdano leta
1963, izdano na ime Galun Marija. gne-112792

Testen Aleš, Jana Husa 39, Ljubljana, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 1999 in 2000. gnp-113031

Todorovič Borut, Tolsti vrh 105, Dravograd,
diplomo OMS-31/88, Ravne na Koroškem,
7/6-1988. gnt-113052

Tominc Andrej, Sele 15/b, Slovenj Gradec,
diplomo Srednje lesarske šole v Mariboru, št.
742 - lesarski tehnik. gni-112988

Trabos Drago, Bevkova 3, Maribor, spriče-
valo 3. letnika Tehniške srednje šole Maribor,
izdano leta 1962. m-240

Trček Samo, Industrijska ulica 5, Žiri, spriče-
valo 4. letnika SKOGŠ v Kranju, izdano leta
1998. gnm-112934

Trstenjak Ana, Gibina 53/a, Ljutomer, spri-
čevalo SKŠ Rakičan, št. 17/24, izdano leta
1984. gnd-112643

Turek Barbara, Žabrše 39, Hotedršica, spri-
čevalo 2. letnika Srednje frizerske šole v Ljublja-
ni, izdano leta 2000. gnw-112874

Ulanec Metka, Briše 19, Izlake, spričevalo
3. in 4. letnika Srednje medicinske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1977 in 1978, izdano na ime
Mošnik Metka. gnm-112809

Ulanec Metka, Briše 19, Izlake, maturitetno
spričevalo Srednje medicinske šole v Ljubljani,
izdano leta 1978, izdano na ime Mošnik Met-
ka. gnb-113220

Uršič Anja, Pot v Zapuže 25, Ajdovščina,
spričevalo 3. letnika gimnazije, izdala SŠ Vena
Pilona v Ajdovščini, izdano leta 2002.
gny-112997

Verbošt Branko, Zg. Velka 19/a, Zgornja
Velka, spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, iz-
dano leta 1993/94. m-232

Verovšek Marjeta, Breg 163, Žirovnica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole Je-
senice, izdano leta 1979, izdano na ime Renier
Marjeta. gnh-112764

Vodeničar Nataša, Nad Mlinščico 14, Ra-
deče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Zagorje, smer kuhar, izdano leta 1997/98.
gnf-113166

Volovšek Janez, Brezje pri Lekmarju 5, Sveti
Štefan, spričevalo o zaključnem izpitu Kmetij-
ske in gospodinjske šole Šentjur, izdano leta
1995. gnt-112752

Vraz Marko, Kremžarjeva ulica 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠT. 447/A, izda-
la Srednja trgovska šola v Ljubljani, izdano leta
1993. gnc-112969

Vrhovnik Primož, Mala vas 25, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole v
Ljubljani, izdano leta 1990. gnv-113200

Vrtačnik Boštjan, Slavina 6, Dole pri Litiji,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje šole za elektrotehniko
in računalništvo, izdano leta 1997, 1998 in
1999. gnv-112975

Wolčicky Anamarija, Klanc 17, Bovec, ma-
turitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Gim-
nazije Tolmin, izdano leta 1979, izdano na ime
Žbogar. gnj-112762

Zoran Mojca, Pod Trško goro 28, Novo
mesto, diplomo in spričevalo 3. in 4. letnika
Ekonomske šole, izdano leta 1985, 1986.
gnh-112664

Zornada Branko, Partizanska ulica 1, Loga-
tec, maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani - duplikat, izdano leta 1969.
gnf-113045

Zupan Branko, Stranska vas 132, Novo me-
sto, spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje eko-
nomske šole Novo mesto, izdano leta 1975,
1976, 1977 in 1978. gny-112872

Zupan Gabrijela, Knezdol 4, Trbovlje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1.3 in
4. letnika Gimnazije Trbovlje, izdano leta 1960,
1962 in 1963. gnq-112880

Zupan Jasna, Vojkova cesta 85, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Šolskega zdravstvenega
centra - Šola za sanitarne tehnike, izdano leta
1974, izdano na ime Filipčič Jasna. gny-112747

Zupanc Aleš, Zvodno 35, Štore, spričevalo
o zaključnem izpitu Šolskega centra v Celju -
gradbena tehniška šola, izdano leta 1994.
gnl-112785

Žagar Tomaž, Smareglieva 8, Izola - Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Polja-
ne, izdano leta 1999. gnv-113075

Železnik Gašper, Ločica ob Savinji 54/e,
Polzela, maturitetno spričevalo in obvestilo o
uspehu pri maturi Gimnazije Celje, izdano leta
1999. gns-112953

Žgajnar Uroš, Dominkuševa ulica 14, Mari-
bor, indeks, št. 29010781, izdala EPF-FS.
m-234

Župevec Vojislav, Aškerčeva 18, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinar-
ske šole Domžale, izdano leta 1976. gni-112938

Ostali preklici

Arčon Milovan s.p., Avtoprevozništvo, Žigo-
ni 101, Renče, maloobmejno italijansko dovo-
lilnico za prevoz tovora št. 003943-D002595,

izdala Obrtna Zbornica Slovenije dne 28. 12.
2002. gns-112628

Barlič Ivan, Partizanski vrh 3, Trbovlje, hra-
nilno knjižico, št. 0280, izdala Zasavska HKS
Zagorje. gnd-112843

Berčič Linda, Kamnogoriška cesta 43,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 71112502.
m-236

Bogataj Gregor, Ob jezu 2, Gorenja vas,
študentsko izkaznico, št. 12130080329, izdal
ŠC za pošto, ekonomijo in telekomunikacije -
Višja strokovna šola v Ljubljani. gnp-112731

Bračko Petra, Drobinsko 4, Gorica pri Sliv-
nici, študentsko izkaznico, št. 19377490, izda-
la Ekonomska fakulteta. gnd-113043

Bušič Tomislav, Liminjanska 93, Luče, de-
lovno knjižico. gnb-112845

Ceglar Avguštin, Mekinje nad Stično 12/a,
Ivančna Gorica, preklic diplome, objavljen v Ur.
l. RS, št. 11/2003. gni-112888

Cerkovnik Ana Marija, Por rebrom 7, Bo-
hinjska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
18000005, izdala Filozofska fakulteta v Ljub-
ljani. gnd-112668

Čuk Darko, Nova vas 4, Logatec, delovno
knjižico. gnc-112669

Djukić Miloš, Šarhova ulica 30, Ljubljana,
delovno knjižico. gnj-113262

Dobrajc Darja, Pohorska 6, Celje, vpisni list
za čoln, št. označba IZ 2137, SI 0000156.
gnu-112676

Erzetič Robert, Plešivo 11, Dobrovo v Br-
dih, kmetijski vložek št. 2508, izdala UE Nova
Gorica. gnb-112920

Fras Mojca, Srednje 17, Bresternica, de-
lovno knjižico št. 6262, izdana leta 1986 v
Mariboru. m-250

Frece Saša, Poženelova 5, Laško, študent-
sko izkaznico, št. 61195152. m-247

Gašperšič Gorazd, Jakčeva 21, Ljubljana,
delovno knjižico. gnk-112886

Geršak Ana, Žabji kraj 28, Solkan, študent-
sko izkaznico, št. 18020300, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnq-112955

Grahovac Mihael, Preglov trg 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19833482, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnd-113193

Gržinič Neda, Omahnova ulica 22, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnr-112779

HORIZONT TRANS d.o.o., Gradnikove bri-
gade 43, Nova Gorica, dovolilnica za medna-
rodni cestni promet z Italijo (bilateralno) št.
N.2003/001712, šifra države in dovolilnice
380/02. gnn-112708

INTEREUROPA TRANSPORT D.O.O., Voj-
kovo nabrežje 32, Koper - Capodistria, 1 kom.
nemške zelene dovolilnice št. 328. gni-112688

Jadanič Katarina, Sivkina 8, Vrhnika, štu-
dentsko izkaznico, št. 21505, izdala Visoka
upravna šola. gny-113122

Jaušovec Uroš, Sp. Kamenščak 42/a, Lju-
tomer, študentsko izkaznico, št. 61133482.
m-235

Jovanovič Irena, Prelovškova 13, Mengeš,
študentsko izkaznico, št. 18960176, izdala Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani. gnf-112924

Jusič Jože, Ulica bratov Učakar 11/a, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gng-112790

Kamenik Jernej, Gospejna ulica 14, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 28010218, izda-
la FMF, Oddelek za fiziko. gno-112982

Kegl Gabrijela, Stantetova ulica 22, Mari-
bor, delovno knjižico, reg. št. 2949, izdana
leta 1993 v Mariboru. m-229

Klinc Klavdija, Podlog 8/B, Šempeter v Sa-
vinjski dolini, delovno knjižico. gnj-112912

KOVINOTEHNA, d.o.o., CELJE, Maribor-
ska 7, Celje-Kovinotehna, licenco, št.
0000054 z dne 16. 9. 1997 ter vse izdane
izvode za vozila. gnw-112949

Krajnčič Dušan, Ulica 28. maja 59, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnc-113269

Kristan Andrej, Zagorje 124, Pivka, študent-
sko izkaznico, št. 64980077, izdala Fakulteta
za elektrotehniko. gnc-113169
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Krmac Rajko, Lucija, Ulica borcev 14, Por-
torož - Portorose, delovno knjižico. gnn-112983

Makarovič Iztok s.p., Avtoprevozništvo,
Šempas 33/a, Šempas, dovolilnico št. 13799,
oznaka 380/02, koda C058293, izdala OZS.
gnx-112948

Mav Franc, Kamniška cesta 13, Domžale,
delovno knjižico. gnt-113252

Mavsar Marija, Gosposvetska 11, Maribor,
potrdilo o statusu vojnega invalida št. 2686.
m-230

Međedović Mesrina, Trg prekomorskih bri-
gad 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
18981198, izdala Filozofska fakulteta v Ljublja-
ni. gnf-113216

Miklavž Mojca, Vodovodna 65, Ljubljana,
preklic diplome, objavljen v Ur. l. RS, št.
18/2003. gnb-113145

Mramor Minca, Lampetova ulica 8, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 41960067, izdala
Medicinsks fakulteta v Ljubljani. gnn-112933

Perc Andrej, Ukmarjeva 18, Portorož - Por-
torose, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2405/00 VČ - 2464.
gnk-112636

Planinšič Franc, Primož 29, Vuzenica, de-
lovno knjižico. gnh-112839

Podobnik Mojca, Iztokova 6, Medvode, štu-
dentsko izkaznico, št. 18990064, izdala Filo-
zofska fakulteta v Ljubljani. gnt-112827

Potokar Marjan, Selo pri Žirovnici 10, Žirov-
nica, delovno knjižico. gnn-112658

Prevozništvo Klaut d.o.o., Vrtojba, Šempe-
ter pri Gorici, bilateralno dovolilnico, št.
033620/2002 za republiko Italijo in maloob-

mejno dovolilnico za prevoz blaga v mednaro-
dnem cestnem prometu, št. 012286/2002 za
republiko Italijo, izdalo Ministrstvo za promet
RS. gne-112867

Prijatelj Janko, Spomeniška ulica 10, Mir-
na, delovno knjižico, zap. št. 11306, reg. št.
381088, izdana 3. 9. 1984. gns-113228

Prosenjak Rudi, Tinjska gora 36, Zgornja
Ložnica, delovno knjižico. gnf-112866

Prušek Irena, Ter 40, Ljubno ob Savinji,
delovno knjižico, ser. št. 0084283, reg. št.
11565, izdana 24. 9. 1986. gnz-113221

Rašl Maja, Kicar 2, Ptuj, študentsko izkaz-
nico, št. 18990012, izdala Filozofska fakulteta
v Ljubljani. gnc-113019

Renko Vitko, Nad Miklavžem 7, Žužemberk,
delovno knjižico. gnh-113239

Rojko Vika, Andrenci 28, Cerkvenjak, delov-
no knjižico, reg. št. 13479, ser. št. 0523757,
izdana 23. 3. 1994 v Lenartu. m-228

Rozman Uroš, Oljčna pot 33/e, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnm-112659

Selko Bojan, Njiverce, Cesta na Hajdino
32, Kidričevo, ADR certifikat št. 018396, za
prevoz nevarnih snovi v cestnem prometu, iz-
dan 24. 11. 2002 pri MNZ. gnu-113026

SET trgovina d.o.o., Vevška cesta 52, Ljub-
ljana, licenco za prevoze v cestnem podjetju,
št. 0001581/30 z dne 16. 2. 1998 za vozila z
reg. št. LJ 35-78A, LJ 39-27R, LJ 41-11A.
gnp-112931

SET trgovina d.o.o., Vevška cesta 52, Ljub-
ljana, licenco za prevoze v cestnem podjetju,
št. 0001581/30 z dne 16. 2. 1998 za vozili z
reg. št. LJ 95-43V in LJ D5-34D. gno-112932

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni  list RS,
d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o. – Tisk Tiskarna  SET, d.d., Vevče – Internet
http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

Sintec d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo
mesto, vpisni list za čoln, št.
01/03-720/2002. gnp-112956

Sylaj Bujar, Tržaška 83, Logatec, delovno
knjižico. gnr-113254

TRANSPORTI DRAGANOVIĆ ENES s.p.,
Tkalska 3/b, Celje, slovaško dovolilnico - zele-
na, 703/07, št. 1753311, koda CD63057,
ukrajinsko - univerzalna, 804/01, št. 1227039,
koda C122689 in dovolinico ruske federacije -
univerzalna, 643/01, št. 307954, koda
C138068. gnv-112850

TrgoA PSC d.o.o., Istrska cesta 12, Koper
- Capodistria, carinsko deklaracijo za vozilo Ra-
nault Thalia 1,4 16V, št. šasije
VF1LBOPC527823539, carinjeno po KV
11.024 z dne 28. 11. 2002. gnc-113244

Tršelič Aleš, Gubčeva ulica 8, Krško, delov-
no knjižico. gnz-113071

Tuvič Milorad, Čopova 15, Celje, delovno
knjižico, št. 610, izdana leta 1997. gnq-112905

Uršič Marko, Ulica talcev 1, Sežana, vpisni
list za čoln, št. 02/03-9723/99, reg. št. čolna
KP-4206, izdan 26. 7. 1999. gni-112863

Vovk Boris s.p., TRANSTEX Avtoprevozniš-
tvo, Varpolje 87, Rečica ob Savinji, tri avstrij-
ske maloobmejne dovolilnice št. 005519,
005521, 005463 in tri bilateralne avstrijske
dovolilnice št. 3538, 12415 in 12416.
gni-113213

Vrbnjak Stanko, Logovorci 20/a, Križevci
pri Ljutomeru, delovno knjižico, št. 3089, seri-
ja C št. 680679s. gnw-113074

Zalar Žarko, Laze pri Borovnici 4, Borovni-
ca, delovno knjižico. gnt-113177
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