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Ljubljana, petek

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. 519/03
Ob-99406
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nakup infuzijskih
črpalk in perfuzorjev s pripadajočimi seti.
4. Kraj dobave: Klinični center.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: november 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Komercialni sektor, Služba za javna naročila,
Klinični center Ljubljana, Bohoričeva 28,
1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2003.
Klinični center Ljubljana
Št. 08/03
Ob-99770
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: vročevod T.P. Melamin – Kidričeva in TZO – Podgorska.
4. Kraj dobave: Kočevje.
5. Ocenjeni datum, začetka javnega
naročila, če je določen: 8. 8. 2003.
6. Naslov sluzbe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje, Vladimir Bizjak.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
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8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Komunala Kočevje d.o.o.
Št. 07/03
Ob-99771
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja kotlovnice na lesno biomaso, s pokrito deponijo – gradbeni in elektro del.
4. Kraj dobave: Kočevje.
5. Ocenjeni datum, začetka javnega
naročila, če je določen: 8. 8. 2003.
6. Naslov sluzbe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje, Vladimir Bizjak.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Komunala Kočevje d.o.o.
Št. 06/03
Ob-99772
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: vročevodna povezava kotlovnica na lesno biomaso – toplotna postaja Melamin, oprema v kotlovnici in oprema v toplotni postaji
Melamin.
4. Kraj dobave: Kočevje.
5. Ocenjeni datum, začetka javnega
naročila, če je določen: 8. 8. 2003.
6. Naslov sluzbe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje, Vladimir Bizjak.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Komunala Kočevje d.o.o.
Št. 05/03
Ob-99773
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: toplovodni kotel na
lesno biomaso, zmogljivosti 4,5 MW z
opremo.
4. Kraj dobave: Kočevje.
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5. Ocenjeni datum, začetka javnega
naročila, če je določen: 8. 8. 2003.
6. Naslov sluzbe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje, Vladimir Bizjak.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Komunala Kočevje d.o.o.
Št. 17123-02-403-68/2003
Ob-99835
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvedba (dobava in
inštalacija) strukturiranega ožičenja.
4. Kraj dobave: lokacije naročnika na
območju celotne države.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 18. 8. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 110-1/03
Ob-99836
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
tel. 01/300-99-59, faks 01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: rekonstrukcija voziščne konstrukcije na AC A1/0016 odsek Lj. Vič–Kozarje km 0,600-0,880,
A1/0051 odsek Kozarje–Brezovica km
0,000-0,740 in A2/0615 odsek Brdo–
Kozarje km 1,260-2,400.
4. Kraj dobave: AC A1, A2.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2004.
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6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Breda Rok, tel. 206-82-49.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: rok za dokončanje del
junij 2004. Dela se bodo financirala iz lastnih sredstev DARS d.d.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Popravek
Ob-99468
V javnem razpisu za dobavo in montažo
notranje opreme za lekarno Sežana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 66-67 z dne
11. 7. 2003, Ob-97692, se zaradi podaljšanja roka za oddajo ponudb popravita točka 8. (a) in 9. in se pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 8. 2003 do
12. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 8. 2003 ob 14. uri na naslovu
Lekarna Postojna, Prečna ulica 2, Postojna.
Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Preklic
Ob-99797
Naročnik Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec–Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart, preklicuje javni razpis, objavljen v Uradnem listu RS, št. 59 z dne 20. 6. 2003,
Ob-96212, za izbiro dobavitelja po odprtem postopku za sukcesivno dobavo cigaretov, ker ni pridobil dveh pravilnih ponudb.
Naročnik bo postopek za dobavo cigaretov
ponovil.
Zavod Hrastovec-Trate
Št. 4/2003
Ob-99799
1. Naročnik: Zavod Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava cigaretov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora ponuditi vse artikle iz
naročila.
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4. Kraj dobave: Zavod Hrastovec-Trate,
Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih
Goricah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003, avgust 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart, faks
zavoda: 02/729-35-69, kontaktna oseba
je Marijana Bevk, tel. 02/729-35-34.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delovnik od 9. do 12. ure ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vključen), na TR Zavoda Hrastovec-Trate, št.
01100-6030300592. Ponudnik mora ob
dvigu razpisne dokumentacije predložiti kopijo potrdila o plačilu, davčno številko in
točen naslov ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 9. 2003 ob 13. uri, Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v vrednosti 5% pogodbene vrednosti za
dobro izvedbo posla ob podpisu pogodbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve je 5. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2003.
Zavod Hrastovec-Trate
Št. 518/03
Ob-99422
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 3 sklopi.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška c. 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
14, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje – tajništvo, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija je na voljo do
17. 9. 2003, faks 01/522-27-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila št. 01100-6030277894.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 17. 9. 2003
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor, Klinični
center Ljubljana, Zaloška 14, 1525 Ljubljana, 2. nadstropje – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 9. 2003, ob 12. uri v seminarju
2 – I. klet glavne stavbe Kliničnega centra
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, katera mora veljati do 20. 12. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 19. 12. 2003, predvideni datum odločitve – oktober 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima
možnost vpogleda razpisne dokumentacije,
nato pa se odloči za dvig in odkup le-te.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2003.
Klinični center Ljubljana
Ob-99471
1. Naročnik: Slovenska kinoteka.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva cesta
38, 1000 Ljubljana, marjan.rozman@kinoteka.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: avdiovizualna oprema za umetniški kino “Kinodvor”, Kolodvorska ulica 13, Ljubljana.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: I. sklop: video projektor s pripadajočo
opremo za dvorano Kinodvora; II. sklop: video projektor s pripadajočo opremo za
preddverje Kinodvora. Predmet javnega naročila je oblikovan v smiselno zaključene
celote tako, da jih je mogoče oddajati ločeno. Ponudnik se lahko poteguje za naročilo
v celoti ali pa za naročilo samo dela zahtevanega blaga: za I. sklop v celoti ali pa II.
sklop v celoti.
4. Kraj dobave: Umetniški kino “Kinodvor”, Kolodvorska ulica 13, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Umetniški kino “Kinodvor”, Kolodvorska ulica 13, 1000
Ljubljana, soba št. 3, Marjan Rozman.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
12. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Umetniški kino “Kinodvor”, Kolodvorska ulica 13, 1000 Ljubljana, soba št. 3.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 8. 2003 ob 12.30, v prostorih
Slovenske kinoteke, Miklošičeva cesta 38,
3. nadstropje, soba št. 58.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 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): /
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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do: 20. 10. 2003. Odločitev bo sprejeta
predvidoma: 10. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna cena za vsak posamični sklop.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumetacija je na voljo na internetu na naslovu http://www.praetor.si. Ponudniki lahko postavljajo vprašanja in pregledujejo odgovore na v ta namen postavljenem
informacijskem sistemu na istem naslovu.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2003.
Slovenska kinoteka

Št. 2/2003
Ob-99498
1. Naročnik: Komunalno podjetje Ptuj
d.d.
2. Naslov naročnika: Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, faks 02/771-36-01, tel.
02/787-03-11.
(a) Vrsta in količina blaga: specialna
komunalna vozila: samonakladalec (vozilo za prevoz kesonov), fekalec (vozilo
za praznjenje in odvoz grezničnih gošč)
in pometalni stroj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo tudi samo za eno izmed treh vozil.
4. Kraj dobave: Puhova ul., Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v petih mesecih po podpisu pogodbe za samonakladalca, v šestih mesecih po podpisu pogodbe za fekalca in v štirih mesecih po podpisu
pogodbe za pometalni stroj.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo v tajništvu podjetja, na Žnidaričevem nabrežju 3, Ptuj. Kontaktna oseba za
dodatne informacije za samonakladalca in
fekalca je mag. Jernej Šömen, univ. dipl.
inž., tel. 02/780-54-60, za pometalni stroj
pa Janko Bohak, univ. dipl. inž., tel.
02/787-51-11.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave dalje, vsak delovni dan med 8. in
12. uro. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo do dneva odpiranja ponudb v tajništvu podjetja.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na transakcijski račun podjetja št. 02150-0010743422, ali na blagajni podjetja, z navedbo namena nakazila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Ptuj d.d.,
Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj – tajništvo podjetja. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj
– ponudba za dobavo vozila”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 9. 2003 ob 12.30, v prostorih Komunalnega podjetja Ptuj v Puhovi ul. na Ptuju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
menica za resnost ponudbe, z menično izjavo, v višini 10% od ponudbene vrednosti.
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): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
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o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudb. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je največ 30 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, dobavni rok, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2003.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Št. 400-06-5/2003
Ob-99668
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniški potrošni material in pribor.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbe v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 20. 11.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, Sabina
Hajrič, univ. dipl. prav., I. nadstropje, soba
120, tel. 01/478-44-38.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 15. ure, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 9. 2003, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana, vložišče, pritličje, tel.
01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 9. 2003 13. uri, Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna
soba v IV. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev Proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo,
avansi niso možni.
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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): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci. V primeru
skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora
skupina ponudnikov – samo v primeru, da
bo izbrana na javnem razpisu – predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
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:
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 120 dni od odpiranja ponudb,
– da je finančno sposoben, in sicer, da
ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel neporavnanih obveznosti več kot 3 dni,
– da je naročniku ponudil ves računalniški potrošni material (vse artikle), ki je naveden v obrazcu ponudbe s predračunom (Priloga D k razpisni dokumentaciji),
– da ponudnik nudi rok za rešitev reklamacije najdalj 5 dni od prejema pisnega
obvestila o reklamaciji,
– da ponudnik nudi rok dobave najdalj
5 dni od prejema posamičnega naročila,
– da bo naročilo realizirano najkasneje
do 14. ure na delovni dan,
– da zagotavlja fiksnost cen za najmanj
6 mesecev od sklenitve pogodbe (po preteku te dobe se cene usklajujejo s ponudnikovim uradnim veljavnim cenikom, s tem da
se razmerje med ponujeno ceno in ceno v
uradnem veljavnem ponudnikovem ceniku
ne sme spremeniti).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 120 dni po javnem odpiranju ponudb; predvideni datum odločitve je 20 dni
po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena razpisanih del (90%), garancijska doba (10%).
Merila in način uporabe meril so natančno navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Agencija RS za okolje
Št. 1
Ob-99682
1. Naročnik: Centralna čistilna naprava
Domžale–Kamnik d.o.o., Domžale.
2. Naslov naročnika: Študljanska 91,
1230 Domžale, tel. 01/724-65-00, faks
01/722-04-90, info@ccn-domzale.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
analizatorja za on-line meritev TOC in
TN v odpadni vodi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora zajemati celotno dobavo do funkcionalnega obratovanja.
4. Kraj dobave: CČN Domžale Kamnik
– Domžale, objekt: dotok.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave: mogoč takoj po podpisu pogodbe.
Zaključek dobave: najkasneje 2 meseca po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Marjeta Stražar, vodja laboratorija (tel. 01/724-65-05).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
7. do 12. ure do vključno 19. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT s plačilom na
TR LB Domžale 18303-0010822985.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 8. 9.
2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Centralna čistilna naprava Domžale–Kamnik d.o.o., Študljanska 91, 1230
Domžale – poslovna stavba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 9. 2003 ob 11. uri na sedežu podjetja.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zaželjeno 50% vrednosti plačila po dobavi in
pričetku obratovanja.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 8. 12. 2003, odločitev o izboru ponudnika predvidoma do 19. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnična ustreznost in kvaliteta, 2 mesečno poskusno obratovanje, ponudbena cena in plačilni pogoji, garancija in pogarancijski servis, dobavni rok, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora zajemati dobavo,
montažo, zagon z dvomesečnim poskusnim
zagonom, obratovanje in servisiranje analizatorja TOC in TN v odpadni vodi. V primeru
pomankanja finančnih sredstev si naročnik
pridružuje pravico, da z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Centralna čistilna naprava
Domžale–Kamnik d.o.o., Domžale
Št. 037/2003-1
Ob-99687
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: lesni materiali, barve, laki, lepila, topli podi, plošče iz umetnih snovi, kovinski profili.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop A – lesni materiali,
– sklop B – barve in laki, lepila, topli
podi,
– sklop C – plošče iz umetnih snovi,
– sklop D – kovinski profili.
Sprejemljive so ponudbe za posamezne
sklope ali za vse sklope skupaj.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po razpisni
dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, pri Brigiti Majdič, tel.
01/475-21-91, faks 01/475-21-86 ali preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
Javno naročilo RTV 037/2003.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. 8. 2003
do dneva predložitve ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na na razpolago za 6.000
SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu pri Brigiti Majdič, Čufarjeva ul., tel. 01/475-21-91, faks
01/475-21-86. Razpisna dokumentacija je
brezplačno na voljo tudi na spletnem naslovu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25,
št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na št. 00-51-634-566, z oznako predmeta
plačila (št. razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 9. 2003 do
10. ure v vložišče RTV Slovenija.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Kolodvorska 2,1550 Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom “Ne odpiraj – za razpis – ponudba za
razpis št. RTV-037/2003-1L-ODP/B – Nakup scenskega materiala za TV ateljeje”.
Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 9. 2003 ob 11. uri v veliki sejni
sobi JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer v višini –
1,000.000 SIT za vse sklope, 300.000 SIT
za sklop A, 600.000 SIT za sklop B,
300.000 SIT za sklop C, 200.000 SIT za
sklop D.
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): podpis pogodbe.
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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: do podpisa pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ekonomska cena 94 točk,
– popust na cenik blaga 6 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2003.
JZ RTV Slovenija
Št. 32/2503/2003
Ob-99703
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02, tel.
01/474-27-01.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za primarno preizkušanje merilnih sklopov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sprejemljiva samo celovita ponudba.
4. Kraj dobave: RTP Kleče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 90 dni od dneva podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v GJS Upravljanje
prenosnega omrežja, III. nadstropje, Dejana Kneževič, dodatne informacije Kostja
Skok, tel. 01/474-27-50.
(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: 5.000 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
TRR št. 02924-0017900956. DDV je zajet
v ceni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 9. 2003 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 11. 9. 2003 ob 10. uri, v dvorani
B/IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti, z veljavnostjo 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po posameznih dobavah in montažah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodbe o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
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: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN izpolnjevati tudi pogoje, navedene v
razpisni dokumentaciji (navodila ponudniku
za izdelavo ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 11. 11. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 30. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), plačilni pogoji (5%),
potrjene reference proizvajalca tovrstne
opreme (20%). Merila so detajlno opisana v
navodilih ponudniku.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 55/03
Ob-99760
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; tel. +386/1/58-75-200;
faks +386/1/52-46-480.
3. (a) Vrsta in količina blaga: stroj za
preizkus armatur.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe v skladu s ponujenim dobavnim rokom.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Jasmin Rebselj,
Oddelek za javna naročila, I. nad., soba
28,
tel.
+386/1/58-75-247,
faks
+386/1/58-75-217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (z DDV), znesek je
potrebno
nakazati
na
račun
št.
02924-0017425656 s pripisom “JR – Dobava stroja za preizkus armatur”. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 5. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov, Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana, ali dostaviti v Oddelek za javna
naročila, I. nad., soba 28.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 5. 9. 2003 ob
12.30, v sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z menično izjavo v višini
2,000.000 SIT, ki bo veljavna do 30. 10.
2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik nudi 60-dnevni najkrajši plačilni rok po
izstavitvi računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
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: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu je 12. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 95 točk;
dobavni rok do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
1. Namen uporabe: za preizkus prirobničnih ventilov, varnostnih ventilov, regulacijskih.
2. Zahtevane karakteristike stroja:
– regulirana sila vpetja armatur do maks.
50 T (vertikalna izvedba),
– možnost preizkusa armatur nazivnih
mer NO15 – NO500,
– tlak preizkusa do 210 bar,
– možnost hitrega preklopa medija (zrak
– voda),
– cevovodi, armature in zbiralnik vode
naj bodo izdelani iz nerjavnega jekla,
– posebna enota (kompresor) za preizkus armatur z zrakom do 200 bar,
– digitalni prikazovalnik vrednosti tlaka.
3. Varnostne zahteve:
– certifikat preizkusa (preizkus z vodo –
tlak vode 120 bar, čas 30 min; preizkus z
zrakom – tlak zraka 8 bar, čas 30 min),
– sistem signalizacije, ko je naprava pod
tlakom.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 17123-04-403-662003
Ob-99764
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblasti-
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lu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 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: dobava
opreme za medomrežno povezovanje:
– Cisco 6509 – modularno stikalo,
– Cisco 3550 – stikalo,
– oprema za IP telefonijo,
– usposabljanje.
Specifikacija blaga in količine so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki morajo blago, ki je predmet
javnega razpisa, ponuditi v celoti oziroma
ne morejo ponuditi posameznih sklopov oziroma postavk iz celotnega naročila.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki variantnih ponudb ne morejo
predložiti. V primeru, da ponudnik ponudi
tudi variantno ponudbo, se le-ta ne bo
upoštevala.
6. Datum začetka in predvideni rok dobave: rok dobave in izvedbe usposabljanja
je 30 dni od podpisa pogodbe, vendar najkasneje do 31. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo 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 od 12. do
14. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije,
iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba
ali je davčni zavezanec ali ne), potrdilo o
registraciji s strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno
razviden točen naziv in naslov plačnika,
znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40306603.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do dne 3. 9. 2003, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 9.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko–varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
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: ponudniki 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 posamezni dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno 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 izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
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: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 8. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugodnejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 04/03
Ob-99774
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje tel. 01/895-03-40, faks
01/895-16-97.
3. (a) Vrsta in količina blaga: lesna biomasa – žagovina, lubje, skoblanci, sekanci – 15.000 m3.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2004 do 31. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Kočevje, pri Vladimirju Bizjaku ali Urši Butala.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na TR
03113-1000088572 pri SKB d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 12. 9. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 9. 2003 ob 10. uri na Komunali
Kočevje, d.o.o.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik; plačilo bo v skladu s
ponudbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba bo
podpisana samo z enim dobaviteljem.
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 podpisa pogodbe; odločitev o sprejemu
bo predvidoma v desetih dneh.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80 točk, plačilni rok 20 točk; skupno je
možnih največ 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Št. 69
Ob-99776
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
02/449-23-05 in telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
namestitev, selitev in premontaža sistemskih omar.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: oprema: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor,
storitve: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, 2000 Maribor, in PE Celje, PE Novo
mesto, PE Kranj, PE Koper in PE Nova
Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni od
podpisa pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za investicije in nabavo –Alenka Mihurko – tel.
02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025 sklic 00 0000-17.
Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu
odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila, številko telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o. Sektor
za investicije in nabavo – nabavna služba,
Slomškov trg 10 v Mariboru, če odda ponudnik ponudbo osebno oziroma Pošta Slovenije, d.o.o. Sektor za investicije in nabavo – nabavna služba, 2500 Maribor, če ponudnik ponudbo pošlje po pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 9. 2003 ob 10. 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: garancije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti registriran pri pristojenem državnem organu
za dejavnost, ki je predmet razpisa; proti
ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni smela biti izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ponudnik mora
predložiti lastno izjavo, s katero potrjuje svojo nekaznovanost; ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
spredpisi v RS; ponudnik v zadnjih šestih
mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran
račun več kot 10 dni (skupaj s partnerji);
ponudnik v letu 2001, 2002 ni smel imeti
promet manjši od mnogokratnika 5 ponudbene vrednosti za vsako leto posebej (skupaj s partnerji); potrjen vzorec pogodbe;
ponudba mora biti veljavna najmanj 75 dni
od dneva odpiranja ponudb; ponudnik ne
sme dati zavajajočih podatkov, glede za-

htev iz te točke; ponudnik mora priložiti vse
dokumente, ki jih naročnik zahteva zase,
svoje partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe); ponudnik mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije. Ponudnik mora imeti status pooblaščenega prodajalca za opremo, ki jo ponuja v ponudbi, ponudnik mora imeti status
pooblaščenega serviserja za opremo, ki jo
ponuja, ponudnik mora imeti vsaj dva redno
zaposlena delavca s certificiranim tehničnim znanjem na področju implementacije in
načrtovanja za opremo, ki jo ponuja, oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 75 dni od dneva odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve
2. 6. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, konfiguracijsko orodje 10%, višina
5%, “U” označitve 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 7/03
Ob-99779
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: strokovna literatura – dobava tuje periodike.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možna prijava na posamezen sklop.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Prevzem
razpisne dokumentacije: osebno pri skupini
za javna naročila (zgradba oskrbe in vzdrževanja) ali po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o vplačilu, faks 02/331-15-33. Dodatne informacije: Marija Žlender, univ. dipl.
ek., tel. 02/321-25-56.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 17. 9. 2003,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko,
na podračun EZR št. 01100-6030278185,
s pripisom za razpisno dokumentacijo: Strokovna literatura.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 17. 9. 2003,
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 9. 2003 ob 8.30 v pisarni nabave nemedicinskega materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl. ek., zgradba »Uprave«.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev ponudbe;
3. izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da mu v
zadnjih petih letih pred objavo tega naročila
ni bila izdana pravnomočna sodna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila;
4. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata
4.1 pristojni davčni urad in
4.2 carinska uprava;
Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni
na dan določen za predložitev ponudbe;
5. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb.
Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
ponudnik:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2,
enako 0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
6. da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin blaga;
7. da nudi 60-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
8. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 31. 12.
2003, odločitev o sprejemu 26. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost predračuna v tuji valuti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
27,355.000 SIT z DDV.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 10/2003
Ob-99783
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža pisarniškega pohištva.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: se ne odda po sklopih.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Dravograd,
Ormož, Domžale, Celje, Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj
po podpisu pogodbe, dobava v 45 dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Urban Seničar, tel. 01/478-28-25, na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure na naslovu naročnika. Dokumentacija se lahko zahteva tudi po tel.
01/478-28-25, na e-naslovu urban.senicar@gov.si ali pa po pošti. Prosimo vas, da
v zahtevku navedete firmo podjetja (z naslovom). Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije se zahtevajo pisno, vsaj 5 dni pred
potekom roka za oddajo ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 9. ure dne
3. 9. 2003.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: na naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9.30 dne 3. 9. 2003 na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, po podpisu pogodbe,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti in
3. bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: račun
se izda po opravljenih delih, plača pa se v
30 dneh od prejema.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skupini ponudnikov se ni potrebno registrirati kot pravna
oseba. Naročnik pa bo zahteval, da skupina predloži pisni sporazum in določi kontaktno osebo. Vsak izmed ponudnikov odgovarja solidarno in neomejeno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za ponujene stole vrtiljake, predalnike, omare in pisalne mize mora
ponudnik predložiti certifikat o ustreznosti,
ki ga izdaja Biotehniška fakulteta.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj do konca meseca oktobra. Naročnik
bo izbral ponudnika predvidoma v 1 tednu
od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna pogodbena cena z DDV.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
Št. 01/2003
Ob-99789
1. Naročnik: Lekarna Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Partizanska ulica
001, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/843-24-10, faks 02/843-24-23.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
ter montaža lekarniške opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja sklopov ni predvidena, ponudnik mora ponuditi celotno opremo.
4. Kraj dobave: Lekarna II Slovenska
Bistrica, Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava in
montiranje lekarniške opreme od 16. 10.
2003 do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lekarna Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 001,
2310 Slovenska Bistrica, Martina Krošel,
univ. dipl. ek., tel. 02/843-24-14.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu zavoda, Partizanska ulica 001, 2310 Slovenska Bistrica, vsak delavnik od ponedeljka do petka
med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT na podračun
Lekarne Slovenska Bistrica pri UJP št.:
01313-6030276187, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 16. 9. 2003
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Lekarna Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 001, 2310 Slovenska Bistrica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 9. 2003 ob 12. uri, Lekarna Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 001,
2310 Slovenska Bistrica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-

čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 16. 11. 2003, sklep bo sprejet
predvidoma do 2. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2003.
Lekarna Slovenska Bistrica
Št. 68187/03
Ob-99831
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, faks 01/478-56-82, tel.
01/478-52-52.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tisk in
dobava tobačnih znamk v okvirni količini 500.000.000 kosov (250.000.000
kosov letno).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se ne oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: Uprava za javna plačila,
Urad Ljubljana, Dunajska 25, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden začetek dobave je september 2003, dobava
se bo izvajala sukcesivno, in sicer v obdobju 24 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije Prežihova 4,
1502 Ljubljana, Finančna služba, II. nadstropje, soba 204, Vesna Zupančič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni dan
med 9. in 15. uro. Za prejem oziroma dvig
dokumentacije je potrebno poslati ali prinesti pisno zaprosilo z navedbo kontaktne osebe, naslova, št. telefona in št. telefaksa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 4. 9. 2003 do vključno 10.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za finance, Prežihova 4, 1502 Ljubljana, Finančna služba,
II. nadstropje, soba 204.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2003 ob 11. uri, v poslovnih
prostorih ministrstva na Prežihovi 4, sejna
soba (kletni prostori).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je najmanj 30 dni od uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): posebna povezava se ne zahteva.
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: pogoji so podrobno
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj do 3. 10. 2003, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe je 11. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: 1. 8. 2003,
Ob-99133.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2003.
Ministrstvo za finance
Št. 319
Ob-99937
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica
6,1104 Ljubljana, telefaks 01/477-97-13,
tel. 01/477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
montaža, zagon in servisiranje plinskega motorja z generatorjem na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse skupaj.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od septembra 2003 do decembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Snaga Javno
podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana, Služba za investicije in vzdrževanje, soba 100-101, I. nadstropje, dodatne
informacije daje vodja izvedbe javnih naročil, Ivan Erklavec, univ. dipl. inž.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne dokumentacije od te objave do 1. 9.
2003 od ponedeljka do petka med 8. in
11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na transakcijski račun številka 02924-0020286671

pri Novi Ljubljanski banki d.d. ali
05100-8010486080 pri Abanki d.d. oziroma na blagajni Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Povšetova 6, Ljubljana, med 8. in 9.30 in
med 10. in 13. uro, s pripisom JR B 5/03
in davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 1. 9. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, tajništvo
podjetja, soba številka 118, I. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 9. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje, na naslovu Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zahtevan najkrajši rok plačila je 60 koledarskih
dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena brez davka največ 60 točk,
– dobavni rok največ 15 točk,
– stroški servisiranja največ 10 točk,
– specializirano osebje za servisiranje
stroja, opremljenost servisnih ekip in zaloga rezervnih delov največ 10 točk,
– vzdržljivost stroja največ 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 224/03
Ob-99948
1. Naročnik: Institut informacijskih znanosti (IZUM).
2. Naslov naročnika: Prešernova 17,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 7 kosov
računalniških strežnikov, ki podpirajo
operacijska sistema OpenVMS, Unix (Alpha Server DS15 ali podoben).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbo je mogoče izdati samo za celoto.
4. Kraj dobave: Prešernova 17, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 45 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: IZUM – Adorjan Brigita, Prešernova
17, faks 02/252-63-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dvig v sobi 203/II
med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na naročnikov
UJP račun, št. 01100-6030346958.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 9. 2003 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: IZUM, Prešernova 17, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 9. 2003 ob 10. uri v sobi 207 v
IZUM, Prešernova 17, 2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v vrednosti 5% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo 60 dni po prevzemu opreme.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): d.d., d.o.o.
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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. Predvideni datum
odločitve 10. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnične zahteve, reference in kadri – uteži
so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2003.
IZUM, Maribor
Ob-100049
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
večnamenskih brezkontaktnih bralno/pisalnih (“pametnih”) čipnih kartic.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
4. Kraj dobave: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive:
Način dobave 1: dobava polovične količine navedene v Projektni nalogi v roku
dveh mesecev po sklenitvi pogodbe in ostalo v roku dveh mesecev po pisnem naročilu
naročnika;
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Način dobave 2: dobava tretjinske količine navedene v Projektni nalogi v roku
dveh mesecev po sklenitvi pogodbe in ostalo v roku dveh mesecev po pisnem naročilu
naročnika
– za celotno preostalo količino,
– za vsako naslednjo tretjino;
Način dobave 3: dobava četrtinske količine navedene v Projektni nalogi v roku
dveh mesecev po sklenitvi pogodbe in ostalo v roku dveh mesecev po pisnem naročilu
naročnika
– za celotno preostalo količino,
– za vsako naslednjo četrtino.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je natančno naveden v Projektni nalogi.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Irena Jančič
Osterc, univ. dipl. ekon. inž. grad. – DARS
d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana,
tel.
01/30-09-911,
faks
01/30-09-974.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC 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., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 10. 9. 2003 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
10. 9. 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.
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 1,620.000 SIT z veljavnostjo 210
dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
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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: skladno z razpisno dokumentacijo.
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. Prevideni datum odločitev
o sprejemu pondube je 8. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za posamezni sklop ob izpolnjevanju
ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
5. 8. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Popravek
Št. 2.3.-2221/03
Ob-99433
V javnem naročilu gradnje po odprtem
postopku za modernizacijo odseka proge
Ormož – Murska Sobota – LOT3 »Rekonstrukcija postaj Ivanjkovci (II. faza) in Beltinci«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 72 z dne 25. 7. 2003, Ob-98777, se
popravi besedilo v 8. (b), 9. in 13. (d) točki
in se pravilno glasi:
8. (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, Maribor (v vložišču).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 8. 2003 ob 11. uri, Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, Maribor, sejna soba.
13. (d) Rok dokončanja del ne more biti
daljši od razpisanega.
Razpisani rok izvedbe je 100 dni po
uvedbi v posel.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Popravek
Št. 11/03
Ob-99766
V javnem razpisu za izgradnjo črpališč
Č1 in Č2 na Blatniku z elektro priključki,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71-72
z dne 25. 7. 2003, Ob-98766, se spreme-

ni datum dokončanja del v 6. točki. Pravilen
tekst 6. točke se glasi:
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del:
september 2003, dokončanje del v oktobru 2003.
Občina Črnomelj
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Ob-100048
V Uradnem listu RS, št. 65 z dne 4. 7.
2003, Ob-97441, je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za začetna gradbena
dela – sklop 1 (objekti), sklop 2 (povozni
plato Pržan), sklop 4 (prestavitev Celovške),
sklop 6 (elektrovodi) na AC A2 Karavanke –
Obrežje odsek Šentvid – Koseze.
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Uradni list
RS, št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 18. 8. 2003 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 18. 8. 2003 ob
13.30. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 1/03/102
Ob-99138
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Šentjur pri Celju.
2. Naslov naročnika: Cesta Leona Dobrotinška 5, 3230 Šentjur pri Celju, faks
03/746-24-34, tel. 03/746-24-00, e-mail:
zd.sentjur@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
krovsko kleparskih del in obnova fasade.
(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: Šentjur pri Celju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september – oktober.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, tel.
03/543-46-15, Vlado Geršak, za informacije v zvezi z obnovo strehe in fasade klicati
ZD
Šentjur,
Anica
Užmah,
tel.
03/746-24-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave vsak
delovni dan od ponedeljka do petka, od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, v ceno je vključen DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na TRR: 01211-6030927108, naša
davčna številka 43103375 in na dokazilu o
vplačilu navesti tudi svojo davčno številko in
točen naslov.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do ponedeljka,
1. 9. 2003 do 8. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JZ Zdravstveni dom Šentjur pri
Celju, Cesta Leona Dobrotinška 5, 3230
Šentjur pri Celju, tajništvo uprave.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v sejni sobi Zdravstvenega doma
Šentjur pri Celju, Cesta Leona Dobrotinška
5, 3230 Šentjur pri Celju, 1. 9. 2003 ob
9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3 mio SIT in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
pomanjkljivosti v garancijskem roku 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): pogodba.
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
najmanj 90 dni od roka določitve za predložitev ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponujena cena, finančna sposobnost, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2003.
JZ Zdravstveni dom Šentjur pri Celju
Št. 105805
Ob-99429
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00, faks
03/896-11-27, e-mail: glavni@kp-velenje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja razširitve pokopališča Podkraj – žarni grobovi na odseku »F«.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: izgradnja je razdeljena na
10 poglavij, katera se bodo lahko izvajala
razdruženo – po sklopih, ali pa kot celota.
Možnost oddaje bo po posameznih sklopih
ali pa kot celota.
4. Kraj izvedbe: Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
16. 9. 2003; dokončanje del 31. 5. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, tel. 03/896-11-19, faks
03/896-11-27, Anton Apat.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v delavnih dneh
od 12. 8. 2003 do 19. 8. 2003 med 9. in
12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno nakazati 15.000
SIT na TR št. 02426-0012997176 – sklic
119.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 8. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: naslov predložitve ponudbe je
na Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: datum in kraj odpiranja bo dne 27. 8.
2003 ob 11. uri na Komunalnem podjetju
Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320
Velenje, mala sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je potrebno predložiti bančno garancijo v višini 10% ponudbene cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena 90%,
– garancijska doba 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Anton
Apat.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodnega razpisa ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2003.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 35/2003
Ob-99463
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja dnevnega centra v Domu upokojencev Celje.
(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: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek po podpisu pogodbe, dokončanje v 10 mesecih.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: DU Celje, Jurčičeva 6, Celje, Bojana Mazil-Šolinc in Karmen Wirth, tel. 03/427-95-00, faks
03/427-95-42.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po tej objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 100.000 SIT na TRR:
01100-6030264702 DU Celje, razen ponudnikov, ki so že dvignili in plačali projektno dokumentacijo ob prvem javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 83
z dne 27. 9. 2002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DU Celje, Jurčičeva 6, Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 9. 2003 ob 12. uri v DU Celje,
Jurčičeva 6, Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in finančna sposobnost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Bojana Mazil-Šolinc, DU Celje.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 55 z dne
28. 6. 2002, Ob-72788.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2003.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 07/2003
Ob-99465
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
steze tišine in dokončanje I. faze spominskega parka Teharje.
(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: Park spomina Teharje.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober – december 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Sektor za
investicije,
Tomo
Brezovar,
tel.
01/232-07-67, faks 01/232-19-48.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po tej objavi vsak
dan od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 9. 2003 ob 12. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Tomo Brezovar, tel. 01/232-07-67,
faks 01/232-19-48.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2003.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 01/03
Ob-99608
1. Naročnik: Občina Šmartno ob Paki.
2. Naslov naročnika: Šmartno ob Paki
72, 3327 Šmartno ob Paki, tel.
03/898-49-50, faks 03/898-49-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prizidava
k osnovni šoli.
(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: Šmartno ob Paki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek 10. 10. 2003, rok dokončanja – kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327
Šmartno ob Paki, Janko Kopušar, tel.
03/898-49-52, faks 03/898-49-60.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 20.000 SIT + 20% DDV – virmansko
nakazilo
na
TR
št.
01325-0100018609 – sklic na št. 8-2003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 9. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki,
prejemnik Janko Kopušar.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2003 ob 12. uri v mali dvorani
Kulturnega doma Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Občina Šmartno ob Paki
Ob-99660
1. Naročnik: Železničarski teniški klub
Maribor (ŽTK Maribor).
2. Naslov naročnika: Popovičeva ulica
8, 2000 Maribor, tel. 02/33-27-492, faks
02/33-18-971.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja Športne dvorane; izvedba gradbeno
obrtniških del, strojnih in elektro inštalacij ter del zunanje ureditve.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive izključno
za nosilno konstrukcijo, kritino in fasado. V
primeru izbrane variantne ponudbe ponudnik nosi vse stroške vezane na eventualno
spremembo gradbenega dovoljenja in spremembo PGD, PZI in PID dokumentacije.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober 2003 –
marec 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika:
ŽTK Maribor, Popovičeva ulica 8, 2000 Maribor, kontaktna oseba Matjaž Plejić.
Dodatne informacije so na voljo pri družbi: Štajerski inženiring d.o.o., Podružnica
Maribor, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor,
tel. 041/630-983 (Peter Klevže).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni najavi do preteka razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na transakcijski račun št. 04515-0000296843, s pripisom razpisna dokumentacija.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 9. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ŽTK Maribor, Popovičeva ulica
8, 2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 9. 2003 ob 13. uri, na naslovu
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za zavarovanje resnosti ponudb je potrebno predložiti bančno garancijo v višini 10% ponudbene vrednosti naročila in mora veljati še
30 dni po izteku veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačila z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom 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 ZJN:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
90 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve do 22. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o razpisu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2003.
ŽTK Maribor
Ob-99663
1. Naročnik: Krajevna skupnost Trstenik.
2. Naslov naročnika: Trstenik 8, 4204
Golnik.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradnje poslovilnega objekta in nadomestnega stopnišča.
(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: Trstenik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu del in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del september 2003, dokončanje del 30. 11.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Krajevna skupnost Trstenik, dodatne informacije: Jože
Lombar, tel. 041/846-328.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan po
predhodni telefonski najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT (DDV je vključen) na transakcijski račun Krajevna skupnost Trstenik št. 01000-0100006404. Pri
dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik izkazati z dokumentom (položnica,
virman), iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do petka, 29. 8.
2003 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Krajevna skupnost Trstenik, Trstenik 8, 4204 Golnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 8. 2003 ob 15.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
(a) Bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% pogodbene vrednosti z rokom veljavnosti do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
(b) Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe.
(c) Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 5% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil ob primopredaji izvršenih del.
Veljavnost garancije mora biti še en dan po
izteku garancijskega roka.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izvršena dela se bodo plačevala po mesečnih
situacijah v roku 60 dni po uradnem prejemu in potrditvi mesečnih situacij s strani
nadzornika in naročnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v skladu z
Zakonom 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: skladno z določili razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
30 dni od dneva odpiranja ponudb, predviden datum odločitve o izbiri 15. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
(a) Ponudbena cena – 70 točk
Točke za ceno se obračuna po naslednji
enačbi:
Št. točk = (najnižja cena / ponujena cena) x 70
(b) Reference – 15 točk
Točke za reference se obračuna glede
na število zgrajenih objektov enake ali večje
vrednosti v zadnjih 3 letih na naslednji način: 3-4 objekti – 5 točk; 5-9 objektov –
10 točk; 10 ali več objektov – 15 točk.
(c) Način plačila – 15 točk
Točke za način plačila se obračuna po
naslednji enačbi:
Št. točk = ((ponujen plačilni rok v dnevih
–60) / (najdaljši plačilni rok v dnevih –60))
x 15
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Jože Lombar, tel. 041/846-328.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Krajevna skupnost Trstenik
Št. 3/03
Ob-99686
1. Naročnik: Občina Medvode.
2. Naslov naročnika: Cesta komandanta
Staneta
12,
Medvode,
tel.
01/361-95-10, faks 01/361-16-86.
3. (a) Opis in obseg gradnje: Dom krajanov Pirniče – rekonstrukcija in dozidava.
(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: Zgornje Pirniče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6 mesecev po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, Ciril Hočevar, vsak delovni dan od
8. do 10. ure, tel. 01/361-95-50, faks
01/361-16-86.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure v času trajanja javnega
razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo prevzamejo ponudniki s kopijo potrdila o vplačilu nevračljivega odkupnega
zneska
20.000
SIT
na
TRR
01271-0100000594, sklic na št. 00
714120-8207. Zraven morajo predložiti tudi potrdilo o registraciji, ki ga izda DURS,
zaradi izstavitve računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe predložene najkasneje do 12. 9.
2003 do 10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode – tajništvo
občine. Zaprta kuverta mora biti jasno označena z napisom “Ponudba – Dom krajanov Pirniče – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 9. 2003 ob 10.30, v prostorih
Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, sejna soba št. 20,
I. nadstropje. Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pooblastilo za zastopanje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem
del.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
210 dni od odpiranja ponudb. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je največ 15 dni
od datuma odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidno iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Občina Medvode
Št. 403-86/2003
Ob-99754
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice, tel. 04/586-92-00,
e-mail: obcina.jesenice@jesenice.si, telefaks 04/586-92-70.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
tlakov v jedilnici in kuhinji.
(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: Osnovna šola Koroška
Bela, Cesta talcev 2, Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del predvidoma v mesecu septembru 2003 in dokončanje v 30 dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija: do 22. 8. 2003 na naslovu:
Občina Jesenice, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Cesta maršala
Tita 78, Jesenice in od 23. 8. 2003 dalje
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na naslovu: Občina Jesenice, Oddelek za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, Cesta železarjev 6, Jesenice, oseba: Barbara
Toman. Dodatne informacije Barbara Toman, tel. 04/586-93-09.
(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 delovni
dan od 8. do 13. ure. Ponudniki, ki želijo
dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti potrdilo o registraciji s strani
davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu 9.000 SIT, iz
katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo v višini
9.000 SIT (z DDV), na Enotni zakladniški
račun
pri
Banki
Slovenije,
št.
01241-0100007593, Občina Jesenice,
sklicevanje
na
številko
18
75400-7130002-40306503.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 2. 9. 2003,
do 10.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Jesenice, Sprejemna
pisarna, Cesta železarjev 6, Jesenice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 2. 9.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, mala
sejna soba v kleti. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: resnost ponudbe mora biti zavarovana z bančno garancijo v višini 3% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakon 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: ponudnik v zadnjih
6 mesecih ne sme biti blokiran in mora s
ponudbeno dokumentacijo izkazovati zadostno poslovno in tehnično usposobljenost.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je, ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisne dokumentacije, najugodnejša cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico:
1. da sklene pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom samo, če bodo v proračunu
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Občine Jesenice 2003 zagotovljena predvidena finančna sredstva;
2. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1
nove storitve oziroma gradnje (ki bodo izvedene v obdobju treh let od sklenitve predmetne pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu
projektu, za katerega je bilo oddano predmetno naročilo in so torej ponovitev podobnih storitev ali gradenj (II. faza), oddal naročilo po postopku s pogajanji, brez predhodne objave, istim izvajalcem.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Občina Jesenice
Št. 351-349/03
Ob-99758
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: 2270 Ormož, Ptujska c. 6, 02/74-15-300, 02/74-15-327.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija Osnovne šole Podgorci – II. faza.
(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: Podgorci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september – oktober 2003 (30 delovnih dni).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Zinka
Hartman.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 9. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
2270 Ormož.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 9. 2003 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna.
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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: 90%
ponudbena cena, 5% finančna usposobljenost, 5% reference.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Občina Ormož
Št. 35205-18/2003
Ob-99827
1. Naročnik: Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,
3270 Laško, tel. 03/733-87-00, faks
03/733-87-40, e-mail: obcina@lasko.si.
3. Opis in obseg gradnje: sanacija kanalizacijskega sistema Žikovca I. etapa.
4. Kraj izvedbe: Laško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3 mesece ali 90
dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Laško,
Mestna ulica 2, tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Luka Picej, inž. grad.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti od dneva te
objave dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po položnici na račun Občine Laško št.
01257-0100003220.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 17. septembra
2003 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: tajništvo oddelka za
GJS, okolje in prostor, Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, 17. septembra 2003 ob
12. uri, v sejni sobi Občine Laško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila: plačila se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša: pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe;
3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
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4. da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve;
5. da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako
dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom;
6. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni;
7. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in je izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev;
8. da ponudnik ni dal zavajajoče podatke;
9. da nudi 60-90 dnevni plačilni rok;
10. da za resnost ponudbe nudi naslednjo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% ponudbene vrednosti;
11. Da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval;
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če
jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
12. opcija ponudbe 30. 10. 2003;
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2003, predvideni datum o odločitvi o sprejemu ponudbe je 26. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Ponudbena cena 70%,
– 35% (kriterij najvišja najnižja PC)
ocena 1 – najvišja ponudbena cena,
ocena 5 – najnižja ponudbena cena
vmes po formuli 1+(VC-PC)/(VC-NC) X
4
PC-ponudbena cena, VC – najvišja cena, NC – najnižja cena
– 35% (kriterij povprečna PC)
ocena 1 – 20,1% ali več nad povprečjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli
1+(1,2povC/PC-1) x 8
povC-povprečna cena
PC –ponudbena cena
reference ponudnika 10%
0 – jih nima, ni priložil (se izloči)
1 – slabe
1,5 – zadovoljive
2 – zadovoljive, priložena so priporočila
2,5 – dobre
3 – dobre, priložena so priporočila
3,5 – zelo dobre
4 – zelo dobre, priložena so priporočila
4,5 – odlične
5 – odlične, priložena so priporočila
rok izvedbe 10%
0 – rok ni določljiv oziroma daljši od
razpisanega
3 – v skladu z razpisnimi pogoji in programom priprave
5 – nudi krajši rok izdelave
finančna usposobljenost (bonitete, plačilna sposobnost) 10%

0 – ni priložil, neprekinjena blokada nad
60 dni
1 – slabe(čista izguba, neporavnane obveznosti)
3 – dobre (pokazatelji so pozitivni, približno enaki povprečju panoge, plačilno
sposoben)
5 – zelo dobre (pokazatelji so pozitivni,
boljši od povprečja)
Maksimalno skupno število točk je 500,
maximalna ocena za posamezno merilo je
5 točk. Ponudnik, ki izbere višje število točk
je najugodnejši ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na oddelku za GJS, okolje in prostor, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel.: 03/733-87-14 med
7. in 9. uro, do 12. 9. 2003.
17. Datum in številka objave predhodega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2003.
Občina Laško
Št. 411-01-25/03
Ob-99834
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik, 03/56-54-360.
3. (a) Opis in obseg gradnje: razširitev
medobčinske deponije komunalnih odpadkov Unično – II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek:
1. oktober, dokončanje: maj 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Hrastnik, Janez Kraner.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z 20% DDV,
na račun št. 01234-0100018218.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 9. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 9. 2003 ob 11. uri, Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, v
sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah.
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
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedba opreme in njena zasedenost, reference na enakih ali podobnih objektih v zadnjih 3 letih, potrjene s
strani naročnika.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, rok plačila, garancija.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Občina Hrastnik
Ob-99951
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravje RS.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana, tel. 478-69-63, faks 478-69-58.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del pri dokončanju prostorov v SB Celje
– traumatološki oddelek.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja javnega naročila po sklopih ni možna.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo ne
vključuje izdelave projektov.
4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober 2003,
dokončanje največ 5 mesecev po uvedbi
izvajalca v posel.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: tajništvo Oddelka
za investicije Ministrstva za zdravje. Naročnik bo dajal informacije na osnovi pisnih
vprašanj, ki morajo prispeti na njegov naslov do 28. 8. 2003.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med 9. in 12. uro, ob prevzemu je
potrebno predložiti dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije, polni naslov in davčno številko zainteresiranega ponudnika.
Dokumentacijo se lahko zahteva tudi po
pošti ob priložitvi enakih dokazil in podatkov. Naročnik bo razpisno dokumentacijo
izročil ali poslal v roku dveh dni po prejemu zahtevka in predložitvi dokazila o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na transakcijski račun Ministrstva za zdravje št.
01100-6300109972, sklic na št. 18
27111-7141998-22900003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 4. 9. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana – vložišče. “Ne odpiraj!
Ponudba za javni razpis SB Celje, traumatološki oddelek”.

Stran

4808 / Št. 78 / 8. 8. 2003

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2003 ob 13. uri, v srednji sejni
sobi v 1. nadstropju Ministrstva za zdravje,
Štefanova 5, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ocenjene vrednosti javnega naročila, kar torej znaša 13,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo situacij v skladu z določbami Zakona o
izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in
2004 in pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): po razpisni dokumentaciji.
En ponudnik lahko nastopa tudi s podizvajalci ali z enim ali več partnerji v skupnem
poslu z obvezno solidarno odgovornostjo
vseh sodelujočih partnerjev, od katerih pa
je samo eden poslovodeči.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN: po
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po javnem odpiranju, to se pravi do
3. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Naročnik v času od
19. do 22. 8. 2003 nudi ogled objekta po
predhodnem dogovoru, zainteresirani ponudniki pokličejo Službo za investicije SB
Celje 041/691-916, Bojan Ribič.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša: 135,000.000 SIT (brez DDV).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ministrstvo za zdravje
Št. 40101-9/2003
Ob-99995
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.
2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/25-13-267, faks
01/42-55-471.
3. (a) Opis in obseg gradnje: Grad –
Grad: rušitev in sanacija plazu, rekonstrukcija objekta nad plazom.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki ponudijo vsa dela, ki
so predmet javnega naročila.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Grad na Goričkem –
Grad.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
180 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Beethovnova 2, 1000
Ljubljana, Alenka Kuševič. Vse informacije
pisno na naslov Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana, Alenka
Kuševič, elektronski naslov: alenka.kusevic@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejmejo ponudniki brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2003 ob 13. uri v sobi direktorja Uprave RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodilih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
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: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogojev, je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena – 70 točk, reference – 30 točk,
skupaj – 100 točk. Podrobnejša obrazložitev ocene ponudb je razvidna v navodilih
ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis ni bil
objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2003.
Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Sprememba
Št. 266-110/2003
Ob-100058
V javnem razpisu Priprava investicijske
dokumentacije, izvajanje inženiringa po FIDIC pogodbenih pogojih (PHARE sredstva)
in gradbenega nadzora po ZGO-1 na mednarodnem železniškem mejnem prehodu
Dobova, objavljenem v Uradnem listu RS,
št.71-72 z dne 25. 7. 2003, Ob-98775, se
spremenita 9. in 10. točka, ki se po novnem glasita:
9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 8. 2003 do
9. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 8. 2003 od 9.30, Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 25/a, 1000 Ljubljana, sejna soba.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 03301-13/2003
Ob-99426
1. Naročnik: Občina Cankova.
2. Naslov naročnika: Cankova 25,
9261 Cankova, tel. 02/549-93-70, faks
02/540-93-78.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok iz Občine Cankova v letih 2003/2004, 2004/2005,
2005/2006 za Osnovno šolo Cankova.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Cankova, relacije v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas pogodbe: pogodba se bo
sklenila za šolska leta 2003/2004,
2004/2005 in 2005/2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občinska
uprava, Cankova 25, 9261 Cankova, Franc
Adanič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV je vključen)
na
transakcijski
račun
št.
01352-0100012533, s pripisom »razpisna
dokumentacija – šolski prevozi«.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 9. 2003 ob 13. uri, sejna soba,
Cankova 25.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in/ali sklicevanje na določila v predpisih: plačila se bodo izvršila po pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. člena Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločitvami rezervirana za posebno dejavnost:
v skladu z zahtevami za prevoz šolskih otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 59/01); Pravilnik o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
(Ur. l. RS, št. 78/99 in 58/00); Pravilnik o
minimalnih tehničnih in drugih pogojih za
parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil (Ur.
l. RS, št. 33/96).
(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: do konca razpisnega
roka, v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Franc Adanič, tel. 02/540-93-72.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Občina Cankova
Št. 109/03
Ob-99461
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projekta
PGD, PZI ureditve regionalne ceste
R1-221/1220 Trbovlje – križišče Trg revolucije, od km 1.460 do km 1.810.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: cesta R1-221 Bevško-Trbovlje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba
416/IV
(Irena
Skubic),
tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 9. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 9.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila.
14. 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: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(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 veljati
vsaj 120 dni po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 30,000.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2003.
Direkcija RS za ceste
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Št. 106/03
Ob-99659
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: določanje prometnih odsekov, metodologija postavljanja avtomatskih števcev prometa in
določitev prioritete postavljanja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: H, G in R ceste.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 9. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 9.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila.
14. 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: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
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(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 veljati
vsaj 120 dni po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: natančno navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 15,000.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 94
Ob-99680
1. Naročnik: Narodni muzej Slovenije.
2. Naslov naročnika: Prešernova 20,
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije za prenovo kletnih prostorov Narodnega muzeja Slovenije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Prešernova
20.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del po
podpisu pogodbe, zaključek po terminskem
planu ponudnika, najkasneje pa 75 delovnih dni od dneva podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana, Miro Vute.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni najavi vsak delavnik do izteka razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na račun
01100-6030376737.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 9. 2003 ob 12. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidni iz razpisne dokumentacije.
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 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: 12. 11. 2003, 26. 9.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, kvalitetno in pravočasno izdelane dokumentacije v zadnjih treh letih, finančna sposobnost ponudnika, izkušnje odgovornega vodje projekta.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Miro Vute, tel. 01/241-44-08.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 5 z dne
17. 1. 2003, Ob-85753.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Narodni muzej Slovenije
Št. 403-85/2003
Ob-99755
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice, tel. 04/586-92-00,
e-mail: obcina.jesenice@jesenice.si, telefaks 04/586-92-70.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1 A oziroma 1 B
Zakona o javnih naročilih: varovanje, fizično varovanje parkirišča za tovorna vozila na Spodnjem Plavžu na Jesenicah
in pobiranje parkirnine, Priloga 1B – storitev 23.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: parkirišče za tovorna
vozila Jesenice, Spodnji Plavž.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2004, z možnostjo podaljšanja
do 31. 12. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija: do 22. 8. 2003 na naslovu –
Občina Jesenice, Komunalna direkcija, Cesta maršala Tita 78, Jesenice in od 23. 8.
2003 dalje na naslovu – Občina Jesenice,
Komunalna direkcija, Cesta železarejv 6, Jesenice, oseba: Stanka Trifoni. Dodatne informacije:
Tomaž
Vidmar,
tel.
04/586-92-15.
(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 delovni dan od 8. do
13. ure. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpi-

sno dokumentacijo, morajo potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, kolikor je
davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu
12.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo v višini
12.000 SIT (z DDV), na Enotni zakladniški
račun
pri
Banki
Slovenije,
št.
01241-0100007593, Občina Jesenice,
sklicevanje
na
številko
18
75400-7130002-40304403.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 8. 9. 2003,
do 10.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Občina Jesenice, Sprejemna pisarna, Cesta železarjev 6, Jesenice.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 9.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, mala sejna soba v
kleti. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bianco menico v
višini 10% od vrednosti ponudbe kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
dni po prejemu listine, ki je podlaga za
plačilo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakon o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi posla.
14. 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: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 18. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Občina Jesenice
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Št. 404-08-213/2003-3
Ob-99780
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: natečaj za oddajo naročila storitev za pripravo strategije in izvedbe oglaševalske akcije za promocijo zaposlovanja v Slovenski vojski,
produkcijo oglasov in promocijskega
materiala ter medijsko distribucijo.
Vsebinski del ponudbe mora vsebovati:
3.1 Kreativno strategijo oglaševalske akcije:
– osrednja ideja,
– način izvedbe kreativnega koncepta,
– izbira orodij,
– verbalne konstante oziroma ključna
sporočila in
– vizualne konstante in elementi celostne
podobe.
3.2 Konkretne kreativne rešitve:
– TV spot (scenarij),
– tiskani oglas,
– tiskovina, izdelana na podlagi priloženih materialov (priloga E),
– oprema kontaktnih točk in
– domiselni promocijski izdelek v funkciji ustvarjanja pozitivne podobe in pospeševanja pridobivanja novih kandidatov za vojake (»gadget«).
Ponudnik lahko ponudi tudi druge kreativne rešitve, v okviru razpoložljivih finančnih sredstvih, skladno z izdelano strategijo
ponudnika.
Pri konkretnih kreativnih rešitvah morata
biti na materialih (tiskovinah, oglasih, panojih...) smiselno uporabljena logotipa Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske, ki
jih bodo ponudniki prejeli ob dvigu razpisne
dokumentacije na elektronskem mediju.
Grafično in pisno gradivo mora biti pregledno in čitljivo.
3.3 Medijska distribucija:
Predložitev medijskega plana skladno s
strategijo medijske distribucije in zahtevami
naročnika v prilogi št. 4, poglavje VIII.
3.4 Predračun
Vsebinski del ponudbe in predračun se
pripravi obvezno brez kakršnihkoli oznak ponudnika, v posebni ovojnici z oznako ovojnica B, katero ponudnik vloži v ovojnico A.
Dodatna gradiva
Za eventualno pomoč ponudnikom pri
pripravi ponudbene vsebine bodo ob dvigu
razpisne dokumentacije prejeli še naslednje gradivo:
– analiza vrednot in interesov mladih,
– SJM/3 Raziskava o obrambi in varnosti,
– analiza trga delovne sile,
– slovenska mladina in vojaški poklic
2000 – zaključno poročilo in
– vzorčno gradivo za izdelavo tiskovine.
Orientacijska vrednost natečaja je ca.
73 mio SIT z vključenim DDV.
Predvidena poraba sredstev je 33 mio
SIT v letu 2003 in 40 mio SIT v letu 2004.
Pogodbena vrednost za naročnika ni obvezujoča in se lahko prilagaja dejanskim potrebam.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki se prijavijo za celotni predmet natečaja.
5. Kraj izvedbe: oglaševalska akcija za
promocijo zaposlovanja na področju Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del predvidoma v oktobru leta 2003 do konca leta
2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo za udeležbo na natečajuin dodatne
informacije: Ministrstvo za obrambo, Urad
za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana, kontaktni osebi Boštjan Purkat,
tel. 471-25-86 in Dušan Cirar, tel.
471-23-48, soba št. 550.
(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. natečaja
MORS 163/200-natečaj) na račun št.
01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije za udeležbo na natečaju je lahko osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. natečaja, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 15. 9. 2003,
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene
z napisom: »Ponudba – Ne odpiraj – MORS
163/2003 – natečaj«.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 16. 9. 2003, ob
13. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% ponudbene od vrednosti in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
od pogodbene vrednosti, ki bo morala veljati za čas trajanja pogodbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupnem sodelovanju pri predmetu natečaja.
14. 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:
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14.1 Poleg splošnih pogojev po 41. členu Zakona o javnih naročilih, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo
usposobljenost za izvedbo predmeta natečaja mora obvezno priložiti še naslednje potrjene dokumente in izjave:
– ponudbo za predmet natečaja, ki je
opredeljen v prilogi št. 4 skladno s 3. točko
Zahteve po vsebini ponudbe,
– povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo
predmeta natečaja (Priloga št. 1),
– izjavo, da ponudnik ni pod prisilno
upravo, v stečaju ali likvidacijskem postopku in da soglaša z vsemi pogoji natečaja
(Krovna izjava – Priloga št. 2),
– izjavo ponudnika o boniteti podjetja na
dan oddaje ponudbe, o poravnavi obveznosti in potrditvi veljavnosti ponudbe in roka
plačila (Priloga št. 3),
– reference ponudnika (Priloga št. 6),
– izjavo, da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi (Priloga št. 7),
– izjavo o avtorstvu in prenosu materialnih avtorskih pravic (Priloga št. 8),
– izjavo o uporabi logotipov naročnika
(Priloga št. 9),
– bančno garancijo za resnost ponudbe, podpisano in žigosano s strani banke
(Priloga št. 10),
– izjavo banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih del (Priloga št. 11),
(vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih del je v Prilogi št. 12) in
– podpisano ter žigosano vzorčno pogodbo (Priloga št. 13).
Vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije. Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi, ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se ponudba izloči.
14.2 Pogoji za udeležbo – izločilni kriteriji: ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih dokazil in pogojev iz točke 14. te
objave, bo izločena iz nadaljnjega postopka
in ne bo predmet pregleda in ocenjevanja.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih 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: do dokončne izvedbe
posla, odločitev predvidoma do oktobra
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
17.1 izvirnost kampanje – 30 točk,
17.2 celovitost kampanje – 30 točk,
17.3 oblikovna dovršenost – 20 točk,
17.4 finančna struktura ponudbe – 20
točk;
Skupaj ocena maks: 100 točk.
17.1 Strokovna žirija bo ocenjevala originalnost kreativnih rešitev in domiselnost besednih rešitev.
17.2 Strokovna žirija bo ocenjevala uspešnost nagovora začrtane ciljne skupine in
učinkovitost izbire vseh predlaganih oglaševalskih sredstev.
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17.3 Strokovna žirija bo ocenjevala vizualne kvalitete ponujenih rešitev, ustreznost
tipografskih rešitev in funkcionalnost dizajna.
17.4 Cenovno najugodnejša ponudba po
uporabi tega merila pridobi 20 točk, ostale
pa procentualno manj.
Kot najugodnejša bo štela ponudba z
najvišjo doseženo skupno oceno upoštevaje navedena merila.
Naročnik bo na javnem odpiranju ponudb objavil imena članov strokovne komisije za odpiranje ponudb. Prav tako bo objavil imena članov strokovne žirije, ki bodo
ocenjevali vsebinsko ustreznost ponudb.
18. Morebitne druge informacije o natečaju: naročnik bo s ponudnikom najboljše ponudbe sklenil pogodbo za pripravo
strategije in izvedbe oglaševalske akcije za
promocijo zaposlovanja v Slovenski vojski,
produkcijo oglasov in promocijskega materiala ter medijsko distribucijo.
Naročnik bo naslednjim najvišje uvrščenim ponudnikom podelil tri nagrade:
– nagrado v znesku 400.000 SIT za pravilno ponudbo, ki bo po navedenih merilih
razvrščena na 2. mesto,
– nagrado v znesku 300.000 SIT za pravilno ponudbo, ki bo po navedenih merilih
razvrščena na 3. mesto in
– nagrado v znesku 200.000 SIT za pravilno ponudbo, ki bo po navedenih merilih
razvrščena na 4. mesto.
Naročnik si pridržuje pravico, da nagradni sklad razdeli tudi drugače, če strokovna
žirija oceni, da prispele ponudbe ne ustrezajo osnovnemu namenu oglaševalske akcije.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 462-02/141-2/2003/0431-001

Ob-99828

1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov; zdravstvene in socialne storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba se lahko nanaša na celotni
predmet javnega naročila, to je izvedbo preventivnih zdravstenih pregledov za vse lokacije ali pa na njegov posamezni del, to je
izvedba preventivnih zdravstenih pregledov
samo za posamezne lokacije.
5. Kraj izvedbe: na sedežu izbranega/izbranih ponudnika/ponudnikov.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 10. 2003 do
30. 11. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
– naslov službe in osebe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
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sprejemna pisarna, pritljičje, soba št. P10,
Stanka Hrovat, tel 01/478-38-00, faks
01/478-39-00;
– ime osebe pri kateri zainteresirani ponudnik lahko dobi dodatne informacije:
Boštjan Kanc, tel. 01/478-38-21, faks
01/478-39-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
ter od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 9. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Šmartinska 55, 1523 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2003 ob 10. uri v prostorih Carinske uprave Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– v primeru, da ponudba ponudnika
presega 30 milijonov SIT, mora ponudnik
svoji ponudbi priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% vrednosti
javnega naročila oziroma dela javnega naročila, za katero se prijavlja, oziroma od
ponudbene vrednosti ponudnika, kot je
navedeno v IX. poglavju razpisne dokumentacije;
– ponudniku ni potrebno predložiti bančne garancije za resnost ponudbe, če njegova ponudba ne presega 30 milijonov SIT;
v tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponudbe, z menično izjavo, v višini 10% vrednosti
javnega naročila oziroma dela javnega naročila, za katero se prijavlja, oziroma od
ponudbene vrednosti ponudnika, kot je navedeno v IX. poglavju razpisne dokumentacije.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
glede finančnih sposobnosti:
– v preteklih šestih mesecih do vključno
datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega žiro računa oziroma negativnega stanja sredstev v preteklem mesecu brez
odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem računu;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila;
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa;
glede poslovne sposobnosti:
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb;

– ponudnik mora navesti svoje podatke
v VI. poglavju razpisne dokumentacije v točki ad 4) Dokazila ponudnika o razpolaganju
z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, in sicer glede svoje kadrovske strukture in tehnološke opremljenosti.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih 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 3. 11. 2003;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 18. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena za posamezno lokacijo;
– oddaljenost ponudnika od posamezne lokacije.
Merilo pod 1. alineo “ponudbena cena”
predstavlja 85% vrednosti. Merilo pod 2.
alineo “oddaljenost ponudnika od posamezne lokacije” predstavlja 15% vrednosti.
Cena za posamezno lokacijo se bo preračunala v točke po naslednji formuli:
cena za posamezno lokacijo = (minimalna cena za posamezno lokacijo x 100)/(ponujena cena za posamezno lokacijo)
Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik prejme:
– za oddaljenost od posamezne lokacije
do 10 km 100 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 11 do 20 km 75 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 21 do 30 km 50 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 31 do 40 km 25 točk;
– za oddaljenost nad 40 km 0 točk.
Vir iz katerega se bodo določile razdalje
med kraji bo internet stran AMZS, in sicer:
http://www.amzs.info/razdalja.asp?id_pdr=1&id_pdg=14).
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število
točk, je izbran kot najugodnejši ponudnik
za predmet javnega naročila, za katerega
se je prijavil.
Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti katere koli izmed ponudb ali oddati naročila, če nobena ponudba ne ustreza zahtevam naročnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2003.
Carinska uprava Republike
Slovenije,
Generalni carinski urad
Ob-99830
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-34-800, faks
03/56-27-986.
3. Vrsta storitve in opis ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Zakona o javnih naročilih: prevozi osnovnošolskih otrok v šolskem letu
2003/2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sklopi:
1. sklop: Vrhe-Čeče-Trbovlje,
2. sklop: Čebine-Klek-Trbovlje,
3. sklop: Knezdol-Planinska vas-Trbovlje,
4. sklop: Dobovec-Trbovlje,
5. sklop: Župa-Škofja riža-Završje-Dobovec,
6. sklop: Bevško-Trbovlje,
5. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
druge variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega pričetka in dokončanja ali čas izvedbe: vse dni v šolskem letu 2003/2004, s pričetkom 1. 10.
2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Trbovlje, Oddelek za javne finance in proračun
ter družbene in gospodarske dejavnosti,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (Branko Krevl –
tel. 03/56-27-933).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame do roka za
predložitev ponudb, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti 8. 9. 2003, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 9. 2003 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti, veljavna do 30. 9. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila ali sklicevanja na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni od prejema računa, skladno s
predpisi o izvrševanju proračuna, račun se
izda do 5. v mesecu za opravljene storitve v
preteklem mesecu.
13. Pravna oblika povezave skupin ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila (pogodba).
14. 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: zahtevana pisna dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so
navedena v razpisni dokumentaciji, dodatni
pogoj, ki ga morajo ponudniki izpolniti je,
da v ponudbi navedejo, če bodo izvedbo
naročila delno ali v celoti zaupali podizvajalcu.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi

odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS št. 72/94, 18/95,
54/96, 48/98, 7/99, 65/99, 36/00),
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št.
78/99), Pravilnik o minimalnih tehničnih
in drugih pogojih za parkirišča in mesta
za vzdrževanje vozil (Uradni list RS, št.
12/96).
(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. 9. 2003, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 12. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, kvaliteta 15%, druge ugodnosti 15%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2003.
Občina Trbovlje
Št. 2.3.-2214/03
Ob-99849
1. Naročnik: Javna Agencija za železniški promet Republike Slovenije, Maribor,
Kopitarjeva 5.
2. Naslov naročnika: Javna Agencija za
železniški promet Republike Slovenije Maribor, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel. 02/23-41-412, po
pooblastilu Slovenske železnice d.d., PP Infrastruktura, PE Investicije, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, tel. 01/29-14-203, telefaks
01/29-14-822.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektov PGD, PZR, PZI za posodobitev proge
Pragersko-Ormož (I. faza)”.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe:
– za PGD gradbeni del najkasneje do
15. 10. 2003,
– za PZI, PZR – gradbeni del najkasneje
do 30. 11. 2003,
– za PGD, PZR – SV, TK del – najkasneje do 15. 12. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Slovenske železnice
d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, PP Infrastruktura, PE Investicije, Boris Štiftar, dipl.
grad. inž., tel. +386/2/29-24-102, oziroma
041/741-795, faks +386/2/29-22-701.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumentacijo: od objave razpisa do 30. 8. 2003, vsak delavnik
med 9. in 14. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo proti plačilu 30.000 SIT na transakcijski račun
št. 02923-0019346887, sklic na št. 27,
pri NLB d.d., Ljubljana, ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic d.d., Kolodvorska 11,
kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 9. 2003, do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP
Infrastruktura, PE Investicije, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, soba 202/II. nad. (tajništvo PE Investicije).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 9. 2003, ob 11. uri, upravna stavba Slovenskih železnic d.d., Kolodvorska
11, Ljubljana, Steklena dvorana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
118/02), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): samostojen ponudnik, ponudnik s podizvajalci ali skupina
ponudnikov z navedbo vodilnega partnerja v
skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih:
(a) Reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj treh
projektov, kot glavni izvajalec, ki so po svoji
naravi, zahtevnosti in vrednosti (vsaj 20%
končne ponudbene cene) primerljivi razpisanemu projektu, v zadnjih treh letih;
– kolikor ponudnik ne more sam izvršiti
vseh razpisanih storitev, ki so predmet ponudbe, je dolžan v ponudbi navesti glavne
podizvajalce, s katerimi bo izvajal storitve v
primeru, da bo izbran ter navesti storitve, ki
jih bodo posamezni podizvajalci izvajali. V
tem primeru mora ponudnik sam izvesti vsaj
50% vseh storitev, ki so predmet ponudbe;
– ponudnik mora zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki so potrebni za izvedbo javnega
naročila, vendar najmanj 6 strokovnjakov z
ustrezno izobrazbo (najmanj inž.) in od tega
najmanj po eden za zgornji ustroj, spodnji
ustroj, signalno varnostne naprave, telekomunikacijske naprave in geologijo-geomehaniko, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega
naročila. Od navedenih strokovnjakov morajo biti vsaj 3 stalno zaposleni pri ponudniku.
(b) Ustrezna finančna sposobnost ponudnika:
– povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih v višini najmanj enkratne
vrednosti javnega naročila, z DDV;
– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti najetja kredita v minimalni vrednosti prvih dveh mesečnih situacij.
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(c) Rok dokončanja del ne more biti daljši od razpisanega.
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 storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navestii
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 120 dni od roka določenega za predložitev ponudb, predviden
datum odločitve 20. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu točkovanja od 0
do 100 točk. Komisija bo pri svojem delu
uporabljala merila, ki so podana v nadaljevanju:
– višina ponudbene cene – vplivnost
70%
Točkovanje se izvede na naslednji način:
Fmin
Fi = -----------------x 70
fi
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
fi – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
– usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 10%
Ocenjuje se število redno zaposlenih
strokovnjakov-projektantov i-tega ponudnika in njegovih partnerjev oziroma podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, z ustrezno izobrazbo in od tega
najmanj po eden za zgornji ustroj, spodnji
ustroj, signalnovarnostne naprave, telekomunikacijske naprave in geologijo-geomehaniko. Vsi navedeni strokovnjaki morajo izpolnjevati pogoje po ZGO-1 za projektiranje in imati ustrezne reference (navedeni v
obrazcu št. 3 – kadrovska zmogljivost). V
primeru, da je navedeno več kot 8 strokovnjakov, se bo upoštevalo, da je število Kmax
enako 8.
ki
Ki = -----------------x 10
Kmax
ki – število redno zaposlenih strokovnjakov i-tega ponudnika in njegovih partnerjev
in podizvajalcev, ki je imel pravilno ponudbo
Kmax – število redno zaposlenih strokovnjakov najboljšega ponudnika in njegovih partnerjev oziroma podizvajalcev, ki je
imel pravilno ponudbo
– rok izvedbe javnega naročila – vplivnost 20%
Ocenjuje se skupno število koledarskih
dni predvidenih za izdelavo projektne dokumentacije (mesec ima 30 dni).
Rmin
R i =-----------------x 20
ri
Rmin – število koledarskih dni za izdelavo projektne dokumentacije ponudnika z nakrajšim rokom za izdelavo, ki je imel pravilno ponudbo
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ri – število koledarskih dni i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Skupna ocena ponudbe se izvede s
seštevanjem točk po vseh treh merilih. Ponudnik, ki zbere najvišje število točk je najugodnejši.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-99941
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih:
a) Vrsta storitve: po sklopih:
– prevoz okoli 45.000 ton žit in blaga na paletah,
– prevoz okoli 20.000 ton naftnih derivatov,
– prevoz okoli 1.000 ton tekočega
naftnega plina.
Sklic: priloga 1A – storitve, št. kategorije 2. in priloga 1B – storitve, št. kategorije
18 Zakona o javnih naročilih.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko poleg ponudbe, ki zajema prevoz za vse vrste blaga, predloži
tudi ponudbo za posamezen sklop.
5. Kraj izvedbe: med skladišči v Republiki Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 30. 9. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 1000
Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba 1, tel.
01/58-97-300. Kontaktna oseba: Franjo
Lesjak, tel. 01/589-73-16 in Alojzij Černe,
tel. 01/589-73-26.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključen 20%
DDV), način plačila z virmanom na račun
Zavoda RS za blagovne rezerve pri UJP št.
01100-6030230073, s pripisom »Javni razpis za prevoz blaga«.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 9. 2003
do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba 1, v zaprti ovojnici s pripisom “Ponudba za prevoz blaga – Ne odpiraj!” z navedbo številke objave javnega
razpisa.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 11. 9. 2003 ob

9. uri v prostorih Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
sejna soba, VII. nadstropje, v Ljubljani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 500.000 SIT z veljavnostjo do 30. 10. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. 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: so določeni 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
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 10. 2003; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
19. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudbe:
– cena 90%,
– reference 10%.
Ponudbe se ocenjujejo s točkovanjem
po naslednjem načinu:
– izmed vseh prispelih ponudb dobi tista, ki ima pri posameznem merilu najugodnejšo varianto, 1 točko, ostale ponudbe pa
se razvrstijo do zadnje po vrstnem redu in
dobijo večje število točk. Pri posameznem
merilu je naveden odstotek, ki predstavlja
pomembnost merila, s katerim se pomnoži
število doseženih točk;
– seštevek tako dobljenih točk predstavlja končno oceno prispele ponudbe;
– kot najugodnejša bo izbrana tista ponudba, ki bo dosegla najmanjše število točk;
– v primeru enake vrednosti bo izbrana
kot najugodnejša ponudba, ki bo dosegla
manjše število točk po prvem kriteriju.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Franjo Lesjak, tel. 01/589-73-16,
Alojzij Černe, tel. 01/589-73-26.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 62 z dne
27. 6. 2003, Ob-96723.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 402-04-53/2003
Ob-99950
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27a,
Ljubljana,
tel.
01/478-18-00,
faks
01/478-18-05.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
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Zakona o javnih naročilih: izvajanje storitev protokolarnih prevozov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1. osebna vozila za protokolarne prevoze, 2. kombiji in enoprostorna vozila za prevoz potnikov in prtljage, 3. avtobusi.
5. Kraj izvedbe: protokolarni prevozi
znotraj Slovenije in izven nje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: storitev se bo
pričela izvajati takoj po zaključku javnega
naročila in podpisu pogodbe. Storitev se
bo izvajala 24 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25a, Ljubljana, tajništvo Sektorja
za javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. in 11. uro do dneva oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2003.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 9. 2003 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 9. 2003, ob 10. uri, Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25a, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe in garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo potrjene zneske nakazal na transakcijski račun izvajalca 30. dan od dneva uradnega prejema računa in v skladu z določili
pogodbe.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): po razpisni dokumentaciji.
14. 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.
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 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: 23. 12. 2003.

Št.

17. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do 100 točk, 2. število
vozil stalno na razpolago – do 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika; faks
01/478-18-78.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2003.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Ob-99470
1. Naročnik: Center Vlade Republike
Slovenije za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49,
http://www.gov.si/razpisi/.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
razpisa je informatizacija matičnih knjig
in v zvezi s tem vzpostavitev Matičnega
registra, vsebinska in tehnološka prenova obstoječega Registra stalnega prebivalstva (RSP) ter njegova povezava z
Matičnim registrom in Centralnim registrom prebivalstva.
(b) Kraj dobave: lokacije naročnikov v
Republiki Slovneniji.
(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: storitve se
bodo izvajale sukcesivno na podlagi povpraševanj (drugih faz javnega naročila) v obdobju maks. 3. let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Center Vlade RS za
informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
nadstropje M, soba 29, kontaktna oseba
Petra Rozman. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dobiti tudi na internetu na naslovu
http://www.gov.si/razpisi/ (zainteresirane
osebe s tiskanjem dokumentov dobijo
dokumentacijo, enako tisti, ki jo je mogoče dvigniti osebno), vprašanja pa je
mogoče postavljati tudi na informacijskem
sistemu
naročnika
na
naslovu
http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do datuma oddaje ponudb med 10. in 13. uro, na internetu
vseskozi do datuma oddaje ponudb.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 13. 8. 2003 do 10. ure; naročnik bo
prijave javno odprl istega dne ob 10.15 na
naslovu naročnika, nadstropje 1.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Center Vlade RS za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, nadstropje
M, soba 25.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevane – bančna zavarovanja bodo zahtevana v posameznih drugih fazah javnega
naročila.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skupne ponudbe so dovoljene.
10. 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:
5.12.1.1 Splošni pogoji
1. pogoj: poslovanje v skladu s predpisi
in navodili ponudnikom.
2. pogoj: ponudba ne vsebuje lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
3. pogoj: v preteklih petih letih pred objavo tega javnega razpisa zoper ponudnika
ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
4. pogoj: registracija razpisanih dejavnosti ter posest ustreznih prostorov za
opravljanje vseh razpisanih dejavnosti na področju prijave. Za ustrezni prostor šteje prostor s potrebnimi dovoljenji za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
5.12.1.2 Pogoji na finančnem področju
1. pogoj: stopnja pokritja kratkoročnih
obveznosti najmanj 0,8;
Količnik bo izračunan na podlagi podatkov iz bilance stanja za leto 2001, z upoštevanjem kasnejših – z verodostojnimi listinami izkazanih – zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev.
2. pogoj: ni blokad transakcijskega računa (v zadnjih dveh letih pred objavo razpisa);
3. pogoj: proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
4. pogoj: poravnani davki, prispevki in
druge obveznosti v skladu s predpisi.
5. pogoj: izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni uveljavljenih jamstev in pravd, ki bi
kazale na nezanesljivost poslovanja, dosedanje slabe izkušnje pri poslovanju – od
leta 2000 dalje).
6. pogoj: letna realizacija nad
250,000.000 SIT.
5.12.1.3 Reference ponudnika
1. pogoj: izkušnje pri razvoju velikih podatkovnih baz za katere štejejo podatkovne
baze, ki imajo najmanj 250 tabel, najmanj
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35.000.000 vrstic, nad 10 simultanih uporabnikov in nad 100 registriranih uporabnikov – ponudnik ima v preteklih treh letih
sklenjeno vsaj 1 tako pogodbo.
5.12.1.4 Na področju kadrov
1. pogoj: ponudnik mora imeti najmanj
10 redno zaposlenih kadrov, od katerih ima
najmanj 5 univerzitetno izobrazbo računalniške, naravoslovne ali sorodne smeri ter
od katerih ima najmanj 5 najmanj 3 leta
delovnih izkušenj.
2. pogoj: zaposleni ponudnika morajo
imeti naslednja funkcionalna znanja na področju posebnih znanj:
a) poznavanje relacijskih baz: ORACLE,
b) poznavanje IMS hierarhične baze podatkov,
c) poznavanje okolja centralni IBM računalnik:operacijski sistem OS/390,
d) poznavanje okolja centralni IBM računalnik:CICS,
e) poznavanje okolja centralni IBM računalnik:jezik PL/I,
f) poznavanje koncepta J2EE in programskega jezika JAVA.
Za vsako področje, razen področja b),
mora imeti ponudnik najmanj 2 zaposlena
s temi funkcionalnimi znanji. Pri tem pa je
isti zaposlen s posebnimi znanji lahko prijavljen na več področij posebnih znanj,
vendar mora končno število redno zaposlenih kadrov doseči predvideno število 10
(deset).
3. pogoj: za delavce ponudnika, ki bodo
neposredno vključeni v izvajanje predmetnega javnega naročila, veljajo enaki pogoji
kot za javne uslužbence v državni upravi.
4. pogoj: zoper ponudnikove vodstvene
delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predvideni datum odločitve o sprejemu
prijav in ponudb 20 dni po roku oddaje.
12. Merila za ocenitev ponudb:
5.13 Merila
Merila bodo podana v ponudbeni fazi
razpisa po principu ekonomsko najugodnejše ponudbe ali najnižje cene. Če bo v razpisni fazi več kandidatov ponudilo enako izvedbo storitev svetovanja ali nadzora pod
povsem enakimi pogoji, bo izbran ponudnik
z višjim kapitalom.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti tudi na internetu na naslovu
http://www.gov.si/razpisi/ (zainteresirane
osebe s tiskanjem dokumentov dobijo dokumentacijo, enako tisti, ki jo je mogoče dvigniti
osebno), vprašanja pa je mogoče postavljati
tudi na informacijskem sistemu naročnika na
naslovu
http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2003.
Center Vlade RS za informatiko
Ob-99526
1. Naročnik: Center Vlade Republike
Slovenije za informatiko.
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2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49,
http://www.gov.si/razpisi/.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je izbira sposobnih izvajalcev za projektiranje, konstrukcijo, dograditev, adaptacijo in garancijsko vzdrževanje lokalnih računalniških mrež za
potrebe državnih organov z lastno opremo in materialom ali z opremo in materialom, ki ga priskrbi naročnik.
(b) Kraj dobave: lokacije za izvajanje razpisanih del se nahajajo na celotnem ozemlju Republike Slovenije, na lokacijah organov, ki so naročniki, njihovih enot, služb,
oddelkov ali izpostav.
(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: storitve se
bodo izvajale sukcesivno na podlagi povpraševanj (drugih faz javnega naročila) v obdobju maks. 3 let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Center Vlade
RS za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana, nadstropje M, soba 29, kontaktna oseba Petra Rozman. Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti tudi na internetu na naslovu http://www.gov.si/razpisi/ (zainteresirane osebe s tiskanjem dokumentov dobijo dokumentacijo, enako
tisti, ki jo je mogoče dvigniti osebno), vprašanja pa je mogoče postavljati tudi na
informacijskem sistemu naročnika na
naslovu
http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do datuma oddaje ponudb med 10. in 13. uro, na internetu
vseskozi do datuma oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 5. 9. 2003 do 10. ure; naročnik bo
prijave javno odprl istega dne ob 10.15 na
naslovu naročnika, nadstropje 1.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Center Vlade RS za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, nadstropje
M, soba 25.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevane – bančna zavarovanja bodo zahtevana v posameznih drugih fazah javnega
naročila.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skupne ponudbe so dovoljene.
10. 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:
5.12.1 Pogoji za priznanje sposobnosti
Naročnik bo izbral kandidate, ki bodo
izpolnjevali naslednje pogoje:

(vsi pogoji so označeni s K ali V. K pomeni, da morajo v primeru podizvajalcev ali
partnerjev vsi sodelujoči kumulativno izpolnjevati pogoj, V pa, da mora vsak od sodelujočih izpolnjevati ta pogoj)
5.12.1.1 Splošni pogoji
1. Pogoj: poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom; (V)
2. Pogoj: ponudba ne vsebuje lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih. (V)
3. Pogoj: v preteklih petih letih pred objavo tega javnega razpisa zoper vodstvene
delavce ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila. (V)
4. Pogoj: registracija in obrtno dovoljenje za dejavnosti, ki so predmet ponudbe
(45.310 in, če je ponujena aktivna oprema,
72.500); (K)
5. Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
Pogoj: ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih pravd, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja; ni dosedanjih slabih izkušenj v zadnjih dveh letih od objave razpisa z naročnikom pri poslovanju (večkratne neustrezne
dobave, vsaj 3-krat izkazane nepravočasne
dobave ali izvedbe, izkazani večkrat prekoračeni odzivni časi ali časi popravil (vsaj
15-krat glede na zapise baze naročnika),
izkazano večkratno odpravljanje iste napake glede na pogodbene pogoje ali bistvene
kršitve določb pogodb z naročnikom), ne
glede na vrsto razpisa pri naročniku; (V)
6. Kakovost opravljanja razpisanih storitev:
Pogoj: en dokument, ki dokazuje kakovost organizacije poslovanja ponudnika; (K
– v primeru podizvajalcev mora pogoj izpolnjevati glavni izvajalec, v primeru partnerskih ponudb pa poslovodeči partner)
Upoštevajo se zgolj dokumenti, ki se nanašajo na organizacijo poslovanja ponudnika (listine, ki se nanašajo na kakovost poslovanja ponudnika, kot so normativi in drugi dokumenti, izdani od organizacij, ki presojajo kakovost poslovanja, ali interni akti,
iz katerih je razviden nadzor nad kakovostjo
poslovnih procesov (časovni normativi za
izvajanje posameznih del, interni akti, ki urejajo poslovanje znotraj organizacije, odgovornosti posameznih služb/sektorjev znotraj organizacije), lahko pa tudi zunanja recenzija ali primerjave s področja poslovanja, objavljene v ustreznih publikacijah), ne
pa dokazi o kakovosti produktov, dokazi o
usposobljenosti kadrov na tehničnem področju, dokazi o kakovosti poslovanja principala, prodajne reference principala in ponudnika ipd. Kot dokazila štejejo tudi dokumenti o postopku pridobivanja ISO certifikata, če ima ponudnik ustrezno pogodbo o
zunanji presoji s strani zunanjega ali notranjega pooblaščenega presojevalca/podeljevalca certifikata, pri čemer mora biti iz
vsebine pogodbe razviden popis postopkov, ki so predmet presoje. Pogodba o postopku notranje presoje kakovosti šteje za
dokument, ki dokazuje kakovost organizacije poslovanja.
7. Reference ponudnika na razpisanem
področju:
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Pogoj: ponudnik mora izkazati, da je v
zadnjih dveh letih pred objavo javnega naročila izvedel vsaj dve ožičenji z najmanj
neklopljenimi vpredenimi pari po standardu
SIST EN 50173:2000 ali EIA/TIA 568 A/B
s po 70 priključki. Če se ponudnik prijavlja
tudi za aktivno mrežno opremo, pa še dokazila za izgradnjo aktivnega dela ekvivalentnega omrežja, z uporabo stikalne tehnologije in prepustnosti 10/100Mbs na uporabnika. (K)
5.12.1.2 Pogoji na finančnem področju
1. Pogoj: stopnja pokritja kratkoročnih
obveznosti najmanj 0,8; (V)
Količnik bo izračunan na podlagi podatkov iz bilance stanja za leto 2002, z upoštevanjem kasnejših – z verodostojnimi listinami izkazanih – zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev, ki morajo biti podani v prilogi, kjer je zahtevana bilanca stanja.
2. Pogoj: ni blokad žiro računa (v zadnjih šestih mesecih od dneva objave razpisa); (V)
3. Pogoj: proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. (V)
4. Pogoj: poravnani davki, prispevki in
druge obveznosti v skladu s predpisi. (V)
5. Zadovoljiva stopnja finančne varnosti
in ustrezen poslovni izid iz dejavnosti:
Pogoj: doseganje letne realizacije v višini 400,000.000 SIT. (K)
5.12.1.3 Kapacitete in opremljenost
1. Pogoj: ponudnik ima ustrezne prostore za opravljanje vseh razpisanih dejavnosti
na področju prijave. (K)
2. Pogoj: ponudnik mora izkazati vsaj 2
razpoložljivi ustrezni prevozni sredstvi za dostop do lokacij ter prevoz opreme. (K)
5.12.1.4 Usposobljenost, dohodki in izkušnje kadrov
1. Pogoj: redno zaposleni kadri morajo
imeti ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za opremo, ki je predmet
prijave. Ti kadri štejejo za usposobljene po
tem razpisu.
Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje
vsaj V. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične
smeri.
Kot ustrezna funkcionalna izobrazba šteje certifikat oziroma šolanje proizvajalca/principala opreme tehnologije, ki jo prijavlja. Upoštevani bodo certifikati, šolanja
in tečaji, ki ne bodo starejši od dveh let
pred objavo razpisa. Upoštevani bodo le
certifikati, ki izkazujejo dejansko praktično
šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj potrdila o udeležbi ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj. Posamezni zaposleni se glede na znanja, ki jih
ima, lahko upošteva na več področjih prijave. (K)
Minimalno število zaposlenih, glede na
področja prijave (kadri, ki štejejo za usposobljene po tem razpisu):
2. Pogoj: za vsako tehnologijo, ki jo ponudnik prijavi v sklopu A (za strukturirano
ožičenje) in B, mora imeti 2 usposobljena
kadra, za sklop C pa en usposobljen kader;
(K)
3. Pogoj: vsaj 1 kader pri zaposlenem
mora imeti potrdilo o vpisu v imenik pristojne poklicne zbornice (v skladu s 45. čle-

nom ZGO-1, Zakon o graditvi objektov,
Uradni list RS, št. 110/2002).; (K)
4. Pogoj: bruto dohodki kadra, ki po teh
merilih šteje za usposobljenega, so najmanj
enaki minimalno predpisanim; (V)
Izkušnje:
5. Pogoj: povprečna delovna doba na
strokovnem področju vsaj 2 leti, minimalna
delovna doba vsakega kadra pa 18 mesecev. Računa se povprečje za kader, ki po
teh merilih šteje za usposobljenega; (K)
5.12.1.5 Rezervni deli različnih tehnologij ter zgodovina poslovanja na področju
prijave
1. Pogoj: ponudnik mora dokazati, da
vsebinsko obvladuje standarde in tehnologije, ki so navedeni v specifikaciji. Vsa ponujena tehnologija mora biti skladna s standardi iz specifikacij; (K)
I. Aktivna oprema:
1. Pogoj: ponudnik izkazuje dostop do
rezervnih delov in nadomestne opreme na
način, ki omogoča servisiranje ali zamenjavo opreme v standardnih rokih naročnika ali
ima lastno skladišče nadomestnih delov in
rezervne opreme. (K)
2. Pogoj: za vsako ponujeno tehnologijo
mora biti sklenjena veljavna pisna pogodba
(točka 17 prilog), ki zajema celotno podporo proizvajalca, principala ali zastopnika tehnologije za prodajo in servis opreme,
vključno s pogoji dobave, jamstvi, pomočjo, oskrbo z rezervnimi deli, garancijskimi
pogoji in prenosom. Razen tega mora ponudnik izkazovati najvišji možni status pri
principalu oziroma proizvajalcu (status se
bo presojal glede na status za prodajo pri
principalu, ponudnikovo podporo kupcu ter
tehnično podporo, ki jo ima ponudnik pri
principalu/proizvajalcu). Če pogoj najvišjega statusa za določeno tehnologijo izpolnjuje samo en ponudnik, se bo usposobljenost za to tehnologijo priznala tudi ponudnikom z naslednjim nižjim statusom. Ponudnik mora o statusu predložiti dokazilo
proizvajalca oziroma principala o njegovem
statusu pri njem. (K).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predvideni datum odločitve o sprejemu
prijav in ponudb 20 dni po roku oddaje.
12. Merila za ocenitev ponudb: merila
bodo podana v ponudbeni fazi po principu
ekonomsko najugodnejše ponudbe ali najnižje cene. Če bo v razpisni fazi več kandidatov ponudilo enako tehnologijo pod povsem enakimi pogoji, bo izbran ponudnik z
višjim kapitalom (ugotovljenim v prvi fazi
omejenega postopka javnega naročila).
13. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti tudi na internetu na naslovu
http://www.gov.si/razpisi/ (zainteresirane
osebe s tiskanjem dokumentov dobijo dokumentacijo, enako tisti, ki jo je mogoče dvigniti
osebno), vprašanja pa je mogoče postavljati
tudi na informacijskem sistemu naročnika na
naslovu http://www2.gov.si:8000/javnar/
jnvodg.nsf.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2003.
Center Vlade RS za informatiko

Št.
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Ob-99848
1. Naročnik: Splošna bolnišnica »dr.
Franca Derganca« Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,
5290
Šempeter
pri
Gorici,
faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-550.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinski in tehnični plini.
(b) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici in
Stara Gora.
(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: sukcesivne
dobave v času trajanja pogodbenega razmerja.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica,
Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo uprave, tel. 05/33-01-550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev prijav iz 6. (a) točke.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV, na podračun št. 01100-6030279058,
odprt pri UJP Nova Gorica ali gotovinsko
pri blagajni zavoda.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 4. 9. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica »dr. Franca
Derganca« Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici, tajništvo uprave
(po pošti ali osebno).
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 22. 9. 2003 in 25. 9. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil (tel. 05/33-01-582) in
Dušan Magajne (tel. 05/33-01-480) ali Renato Gomišček (tel. 05/33-01-455).
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2003.
Splošna bolnišnica »dr. Franca
Derganca« Nova Gorica

Stran
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Št. 416
Ob-99940
1. Naročnik: Živalski vrt.
2. Naslov naročnika: Večna pot 70.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrana
za živali po sklopih.
(b) Kraj dobave: fco naročnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: prehrana za živali je razdeljena na
naslednje sklope:
– sadje in zelenjava,
– briketi,
– konzerve,
– žita,
– semena,
– ostala prehrana.
Ponudnik se lahko prijavi na en ali več
sklopov, vendar bodo morali biti ponujeni
vsi artikli v sklopu.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposobljenost bo priznana za dobo treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
faks 01/24-16-213, kontaktna oseba je Miro Rovšek, tel. 01/24-16-215.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po običajni in
elektronski pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.300 SIT (DDV je vključen), na T.R.R. Zavoda za tehnično izobraževanje št. 01261-6030716108, sklic na
št. 50015-416.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 9. 9. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. 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: v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v razpisni dokumentaciji.
12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodbe se bodo sklepale za obdobje 12 mesecev.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2003.
Živalski vrt

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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. 04/2003
Ob-99403
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: RS, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana; tel. 01/478-27-00, faks
01/478-27-43.
3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 13 kom strežniki RACK izvedba; 1
kom strežniška omara; 4 kom strežniki
TOWER izvedba; Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo za oddajo naročila ob izpolnjevanju pogojev (skladnost
opreme s specifikacijami ter izpolnjevanje
dobavnih in servisnih pogojev) je bila najnižja skupna ponudbena cena z vključenim
DDV za celotno razpisano količino. Javno
naročilo se je podelilo ponudniku, ki je ponudil najnižjo ceno.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,342.280
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,954.380 SIT z DDV,
14,342.280 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve
faze
omejenega
postopka:
OMNM.IT-5/2001, Uradni list RS, št. 43-44
z dne 1. 6. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2003.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 06/2003
Ob-99404
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: RS, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana; tel. 01/478-27-00, faks
01/478-27-43.
3. Datum izbire: 2. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 90 kom WIN SERVER 2003 Engl.,
OLP NL.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za izbor najugodnejše ponudbe je bila ob izpolnjevanju pogojev, najnižja cena. Glede na to, da sta dva

ponudnika ponudila enako ceno, je izbran
ponudnik, ki ima status CTEC pooblaščenega izobraževalnega centra (ki je sposoben izvajati uradna MOC izobraževanja za
razpisano programsko opremo).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Skupina Atlantis d.o.o.,
Parmova 51, 1000 Ljubljana.
7.
Pogodbena
vrednost:
14,895.284,40 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,984.460 SIT z DDV;
14,895.284,40 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: OMPO.IT-8/2001, Uradni list RS, št. 63-64
dne 3. 8. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2003.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 044-01/2003-5/7
Ob-99407
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, SI-1000
Ljubljana, tel. 01/478-97-50 (Bojan Verbič),
faks 01/425-55-08, e-pošta: bojan.verbic@dz-rs.si.
3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 251 osebnih računalnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in plačilni pogoji, čas
začetka odprave napake, čas odprave napake.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ITS Intertrade Sistemi
d.o.o. Leskoškova 6, SI-1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 60,806.256
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 64.466.438,40 SIT, 60,806.256
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: v Uradni
list RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001,
Ob-49777.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2003.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 402-04-66/2002
Ob-99409
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije po pooblastilih do sklenitve pogodb.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-78.
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3. Datum izbire: 16. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: za naročnika Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije 42 vozil znamk Renault, Suzuki in Nissan:
– 6 vozil Renault Clio Expression 1,2
16v/5V,
– 18 vozil Renault Clio Expression 1,2
16v/3V,
– 6 vozil Renault Megane Authentique
Confort 1,6 16v,
– 2 vozili Renault Kangoo Expression
1,6 16v,
– 2 vozili Renault Laguna Expression 1,9
Dci,
– 1 vozilo Renault Master DC1
L3H1P3M5,
– 1 vozilo Renault Master furgon FG1
L3H3P3M5,
– 5 vozil Suzuki Jimny 1,3 VX 3D in
– 1 vozilo Nissan Terano sport 2,7
wagon.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena – do 70
točk; 2. kvalitetno in pravočasno opravljene
dobave vozil v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe – do 10 točk; 3. seznam lastnih in
pooblaščenih serviserjev – do 10 točk; 4.
garancijski rok – do 5 točk, 5. rok dobave
– do 5 točk;.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Renault Slovenija
d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana, Suzuki Odar
d.o.o., Stegne 33, Ljubljana, Nissan Adria
d.o.o., Slovenska cesta 54, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 108,780.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: specifikacija št. 1: 2,202.000 SIT –
1,892.651,51 SIT; specifikacija št. 1a:
2,280.000 SIT – 1,959.999,51 SIT; specifikacija št. 2: 3,084.000 SIT – 2,703.173
SIT; specifikacija št. 2a: 3,732.000 SIT –
3,420.000 SIT; specifikacija 2b: 3,000.501
SIT – 2,700.000 SIT; specifikacija 3:
4,140.000 SIT – 3,840.000 SIT; specifikacija 3a: 4,487.356 SIT – 3,960.000 SIT;
specifikacija 3b: 4,500.000 SIT –
4,140.000
SIT;
specifikacija
3c:
4,815.842,45 SIT – 4,440.000 SIT; specifikacija 3d – naročnik ni prejel nobene ponudbe; specifikacija 4: 6,400.000 SIT –
5,570.700 SIT; specifikacija 4a: 5,370.000
SIT; specifikacija 5: 3,228.199 – 3,114.000
SIT; specifikacija 6: 4,977.672 SIT –
4,440.000 SIT; specifikacija 6a: 5,210.292
SIT – 4,680.000 SIT; specifikacija 6b:
5,486.226 SIT – 4,680.000 SIT; specifikacija 7: 2,929.169,98 SIT – 2,700.000 SIT;
specifikacija 8: 6,354.093 SIT –
6,092.580,22 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne 31. 1.
2003; Ob-86880.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 17-1/2003
Ob-99416
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19A,
2250 Ptuj, tel. 02/771-25-11.
3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: reševalno vozilo, fco sedež naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena
(80%), rok izvedbe vključno z dobavo
(20%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dominko d.o.o., Zadružni trg 8, Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 7,187.424 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,255.109,20 SIT, 7,187.424 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 45 z dne 16. 5. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2003.
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj
Št. 26
Ob-99440
1. Naročnik: Vrtec Zarja Celje.
2. Naslov naročnika: Zagajškova 8,
3000 Celje, tel. 03/42-66-400, faks
03/42-66-412.
3. Datum izbire: 14. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
– kruh, pekovsko pecivo,
– žita in izdelki,
– zamrznjeno testo in izdelki,
– slaščičarski izdelki,
– perutnina in izdelki,
– kunčje meso in izdelki,
– telečje meso in izdelki,
– meso in izdelki,
– mleko in izdelki,
– sladoledi,
– ribe,
– jajca,
– zelenjava in sadje sveže,
– stročnice suhe,
– zelenjava zamrznjena,
– zelenjava vložena,
– sadje vloženo,
– sadje zamrznjeno,
– ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave: Zagajškova 8, Pucova 3.
5. Merila za dodelitev naročila: najnižja
skupna vrednost ponudbenega predračuna
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:
– skupina kruh in pekovsko pecivo: Klasje Celje d.d., Resljeva 16, Celje,
– skupina žita in izdelki: Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
– skupina zamrznjeno testo in izdelki:
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442,
Škofljica,
– skupina perutnina in izdelki: Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, Ptuj,
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– skupina telečje meso in izdelki: Mesnine Žerak d.o.o., Strmolska ul. 9, Rogatec,
– skupina meso in izdelki: Jurmes Trgovina d.o.o., C. L. Dobrotinška 15, Šentjur,
– skupina mleko in izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
– skupina sladoledi: Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova 5, Maribor,
– skupina zelenjava in sadje sveže:
Sadex d.o.o., Rimska c. 105, Šempeter v
S.d.,
– skupina zelenjava zamrznjena: Ledo
d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina kruh in pekovsko pecivo:
2,018.768,80 SIT,
– skupina žita in izdelki: 562.550,80
SIT,
– skupina zamrznjeno testo in izdelki:
1,043.083,20 SIT,
– skupina
perutnina
in
izdelki:
4,211.024,50 SIT,
– skupina telečje meso in izdelki:
1,005.000 SIT,
– skupina meso in izdelki: 5,931.240
SIT,
– skupina
mleko
in
izdelki:
2,488.753,05 SIT,
– skupina sladoledi: 553.827,40 SIT,
– skupina zelenjava in sadje sveže:
6,394.400 SIT,
– skupina zelenjava zamrznjena: 811.151
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe v SIT:
– skupina kruh in pekovsko pecivo:
2,207.620 SIT; 2,018.768,80 SIT,
– skupina žita in izdelki: 569.020 SIT;
562.550,80 SIT,
– skupina zamrznjeno testo in izdelki:
1,508.606,25 SIT; 1,043.083,20 SIT,
– skupina
perutnina
in
izdelki:
5,318.650 SIT; 4,211.024,50 SIT,
– skupina telečje meso in izdelki:
1,170.888,60 SIT; 1,005.000 SIT,
– skupina meso in izdelki: 6,449.240
SIT; 5,931.240 SIT,
– skupina
mleko
in
izdelki:
2,605.762,04 SIT; 2,488.753,05 SIT,
– skupina sladoledi: 569.405 SIT;
553.827,40 SIT,
– skupina zelenjava in sadje sveže:
8,525.523 SIT; 6,394.400 SIT,
– skupina
zelenjava
zamrznjena:
826.228 SIT; 811.151 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za razpisane skupine: slaščičarski
izdelki, kunčje meso, jajca, stročnice suhe,
zelenjava vložena, sadje vloženo, sadje zamrznjeno, ostalo prehrambeno blago javni
razpis ni uspel in se postopek nadaljuje v
skladu s Pravilnikom o oddaji javnih naročil
male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 12. 10.
2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Vrtec Zarja Celje
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Št. 51/03
Ob-99442
1. Naročnik: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Kandijska cesta 4,
8000 Novo mesto, faks 07/332-21-16,
e-mail:
jelka.fajdiga@zd-nm.si,
tel.
07/391-67-03.
3. Datum izbire: 24. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: A) material za nego ran, ostali sanitetni material, razkužila in dezinficiensi,
RTG material, B) laboratorijski material
in diagnostična sredstva, C) stomatološki material, D) pisarniški material in
obrazci, E) čistila in papirna konfekcija,
Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana – skupina A in C,
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana – skupina B, Mladinska knjiga,
trgovina, d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana – skupina D, Sava Trade d.d., Cesta v
Mestni log 90, 1000 Ljubljana – skupina E.
7. Pogodbena vrednost: skupina A)
28,700.655,81
SIT,
skupina
B)
28,168.777,63
SIT,
skupina
C)
30,801.397,66
SIT,
skupina
D)
3,740.256,70
SIT,
skupina
E)
5,450.421,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: skupina A) 39,387.595,40 SIT,
28,700.655,81
SIT,
skupina
B)
30,783.154,16 SIT, 28,168.777,63 SIT,
skupina
C)
32,987.678,89
SIT,
30,801.397,66
SIT,
skupina
D)
4,018.815,39 SIT, 3,740.256,70 SIT, skupina E) 6,174.979,38 SIT, 5,450.421,70
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 8 z dne 2. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2003.
Zdravstveni dom Novo mesto
Ob-99453
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare pravde 11, Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zdravila in blago za nadaljnjo prodajo. Dobava v vse poslovne enote Lekarne
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kemofarmacija d.d.,
Cesta na Brdo 100, Ljubljana; Pharmakon
d.d., Tbilisijska 87, Ljubljana; Salus Ljubljana d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: skupno 11 mrd
letno.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
št. 21 z dne 28. 2. 2003; Ob-89083.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-84393.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2003.
Lekarna Ljubljana
Št. 16/10-03
Ob-99455
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: bolniške postelje z nočnimi omaricami:
– sklop 1: električne postelje z dodatno
opremo: 50 kosov,
– sklop 2: bolniške omarice s servirno mizico: 78 kosov; Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
28,504.543,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,192.800 SIT, 28,504.543,20 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: 29. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 4774/03
Ob-99473
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 8. 1. 2003 in 21. 3.
2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop – cestninski listki – po specifikaciji iz predračuna,
2. sklop – računski trakovi – po specifikaciji iz predračuna;
poslovne enote – ac baze v Republiki
Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost in sposobnost ponudbe. Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1 – INO d.o.o., Polže 24, 3203
Nova Cerkev,
– sklop 2 – INO d.o.o., Polže 24, 3203
Nova Cerkev.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 – 9,040.320 SIT,
– sklop 2 – 34,016.640 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 2 ponudbi,
2. sklop – 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop – 17,175.000 SIT; 7,533.600
SIT,
2. sklop – 28,347.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil delno ponovljen.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 7. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.
Št. 404-08-93/2003-10
Ob-99477
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
tel.
01/433-11-11, faks. 01/431-81-64.
3. Datum izbire: 30. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: hrana za pse; dobava: DDP Vojašnica Primoži, Primoži, 1338 Kočevska Reka.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo dodeljeno
ponudniku ki je predložil ponudbo najnižje
skupne vrednosti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: D.J. DON d.o.o., Kidričeva 36, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: skupna okvirna vrednost 19,154.610,20 z 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: okvirna vrednost 22,974.377 SIT, z
20% DDV, 19,154.610,20 SIT z 20% DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 35 z dne 11. 4. 2003, Ob-91435.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 148/2003
Ob-99544
1. Naročnik: Zdravstveni dom Izola.
2. Naslov naročnika: Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola.
3. Datum izbire: 4. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava bencinskega in dizelskega
goriva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: popust na tržno ceno gori-
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va. Izbran je bil ponudnik, ki je ponudil višji
popust na tržno ceno goriva.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz d.o.o.,
Ferrarska 7, Koper.
7. Pogodbena vrednost: pri dobavi bencinskega in dizelskega goriva prodajalec
prizna kupcu 0,90% popust na tržno ceno
goriva.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: prvi ponudnik je ponudil 0% popusta,
drugi ponudnik je ponudil 0,90% popusta
na tržno ceno goriva.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 51 z dne 30. 5. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2003.
Zdravstveni dom Izola
Št. 2-09-2-0001/03
Ob-99624
1. Naročnik: Javni gospodarski zavod
Protokolarne storitve Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,
4000 Kranj.
3. Datum izbire: 2. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1: PC računalniki,
– sklop 2: CD RW pogoni,
– sklop 6: tiskalniki Injet,
– sklop 7: tiskalniki Laserjet,
– sklop 9: sistemi za brezprekinitveno napajanje,
– sklop 11: operacijski sistem,
– sklop 19: modemi.
Kraj dobave: Javni gospodarski zavod
Protokolarne storitve Republike Slovenije,
Predoslje 39, 4000 Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: PC računalniki – ANNI d.o.o.,
Podutiška 92, 1000 Ljubljana,
– sklop 2: CD RW pogoni – ANNI d.o.o.,
Podutiška 92, 1000 Ljubljana,
– sklop 6: tiskalniki Injet – ANNI d.o.o.,
Podutiška 92, 1000 Ljubljana,
– sklop 7: tiskalniki Laserjet – Select
Tehnology d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana,
– sklop 9: sistemi za brezprekinitveno
napajanje – ANNI d.o.o., Podutiška 92,
1000 Ljubljana,
– sklop 11: operacijski sistem – Gorenje d.d., Program Point, Partizanska 12,
3320 Velenje,
– sklop 19: Modemi – Liko Pris d.o.o.,
Verd 100a, 1360 Vrhnika.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: PC računalniki – 2,024.148
SIT,
– sklop 2: CD RW pogoni – 23.280 SIT,
– sklop 6: tiskalniki Injet – 96.078 SIT,
– sklop 7: tiskalniki Laserjet – 724.500
SIT,

– sklop 9: sistemi za brezprekinitveno
napajanje – 315.600 SIT,
– sklop 11: operacijski sistem –
288.000 SIT,
– sklop 19: modemi – 41.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop
1:
PC
računalniki
–
2,709.685,40 SIT, 2,024.148 SIT,
– sklop 2: CD RW pogoni – 31.152 SIT,
23.280 SIT,
– sklop 6: tiskalniki Injet – 143.988 SIT,
96.078 SIT,
– sklop 7: tiskalniki Laserjet – 878.760
SIT, 724.500 SIT,
– sklop 9: sistemi za brezprekinitveno
napajanje – 1,159.200 SIT, 315.600 SIT,
– sklop 11: operacijski sistem –
462.000 SIT, 288.000 SIT,
– sklop 19: modemi – 153.720 SIT,
41.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 19 z dne 16. 3. 2001, str. 1238.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2003.
Javni gospodarski zavod
Protokolarne storitve
Republike Slovenije
Št. 8/03
Ob-99655
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev
Koper.
2. Naslov naročnika: Krožna cesta 5,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 3. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: medicinski material in drugi material za nego – po skupinah:
– obvezilni material,
– inštrumentarij in medicinski potrošni
material,
– razkužila,
– rokavice,
– material za sterilizacijo,
– plenice,
– enteralna prehrana.
Kraj dobave je Koper, Krožna cesta 5.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – najnižja vrednost
skupine blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– obvezilni material: Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva ulica 20a,
2000 Maribor;
– inštrumentarij in medicinski potrošni
material: Sanolabor d.d., Leskoškova c. 4,
1000 Ljubljana;
– razkužila: Sanolabor d.d., Leskoškova
c. 4, 1000 Ljubljana;
– rokavice: Emporio Medical d.o.o.,
Prešernova 5, 1000 Ljubljana;
– material za sterilizacijo: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana;
– plenice: Profarmakon International
d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor;
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– enteralna prehrana: Medias International d.o.o., Leskoškova c. 9d, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: po skupinah
blaga:
– obvezilni material – 2,723.537,95 SIT,
– inštrumentarij in medicinski potrošni
material – 893.298,21 SIT,
– razkužila – 1,349.818,36 SIT,
– rokavice – 910.224,60 SIT,
– material za sterilizacijo – 66.065 SIT,
– plenice – 432.629 SIT,
– enteralna prehrana – 139.748 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 26 ponudb
od 9 kandidatov.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– obvezilni material – 3,690.443,30
SIT, 2,723.537,95 SIT,
– inštrumentarij in medicinski potrošni
material – 975.387,40 SIT, 893.298,21
SIT,
– razkužila
–
1,605.004
SIT,
1,349.818,36 SIT,
– rokavice
–
1,468.226
SIT,
910.224,60 SIT,
– material za sterilizacijo – 66.781,90
SIT, 66.065 SIT,
– plenice – 501.091 SIT, 432.629 SIT,
– enteralna prehrana – 151.862,40 SIT,
139.748 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za razpisane skupine blaga:
– ostali medicinski material,
– čaji ter
– zdravila
ni naročnik v prvi fazi omejenega postopka prejel najmanj dveh ponudb, zato je
navedene skupine blaga oddal po postopku oddaje naročil male vrednosti v skladu s
125. členom ZJN in internim aktom o oddaji naročil male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002 in Uradni list
RS, št. 37 z dne 26. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2003.
Obalni dom upokojencev Koper
Ob-99656
1. Naročnik: Dom Lukavci p.o.
2. Naslov naročnika: Lukavci 9, 9242
Križevci pri Ljutomeru, faks 02/58-88-444,
tel. 02/58-88-420.
3. Datum izbire: 18. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago in kurilno olje,
Lukavci 9.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Gramis inženiring, gradnja,
trgovina d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000 Murska Sobota;
– sklop 2: Mercator SVS Rogožniška cesta 8, 2250 Ptuj;
– sklop 3: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš;
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– sklop 4: MIR mesna industrija Radgona d.d., Lackova 22, 9250 Gornja Radgona;
– sklop 5: Kruh pecivo d.d., Ul. Jožice
Flander, 2000 Maribor;
– sklop 6: Mercator SVS d.d., Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj;
– sklop 7: Mesarija Hanžekovič Mirko
s.p., Frana Kovačiča, 9241 Veržej;
– sklop 8: Era Petlja d.o.o., Ob Dravi 3,
2250 Ptuj;
– sklop 9: Ljubljanske Mlekarne d.d.
obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor;
– sklop 10: Mlinarstvo Znidarič Stanislav
s.p., Precetinci 44, 9243 Mala Nedelja;
– sklop 11: Petrol d.d., Dunajska 50,
1557 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 5,124.320 SIT;
– sklop 2: 500.000 SIT;
– sklop 3: 2,000.000 SIT;
– sklop 4: 4,830.000 SIT;
– sklop 5: 4,000,000 SIT;
– sklop 6: 1,370.000 SIT;
– sklop 7: 15,200.000 SIT;
– sklop 8: 11,500.000 SIT;
– sklop 9: 8,280.000 SIT;
– sklop 10: 520.000 SIT;
– sklop 11: 16,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 5,494.000 SIT, 5,124.320
SIT;
– sklop 2: 692.345 SIT, 471.983,14
SIT;
– sklop
3:
2,635.651,77
SIT,
1,996.128,75 SIT;
– sklop 4: 5,110.920 SIT, 4,417.225,96
SIT;
– sklop
5:
4,145.224,40
SIT,
3,654.531 SIT;
– sklop 6: 1,777.640 SIT, 1,334.531,56
SIT;
– sklop
7:
15,578.000,30
SIT,
13,434.755 SIT;
– sklop
8:
14,375.376,60
SIT,
9,827.938,50 SIT;
– sklop
9:
5,801.242,20
SIT,
5,389.365,80 SIT;
– sklop
10:
811.544,20
SIT,
566.919,50 SIT;
– sklop
11:
12,424.000
SIT,
12,272.000 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: 31. 7. 2003.
Dom Lukavci p.o.
Št. 404-08-54/2003-19
Ob-99658
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, telefaks
01/431-90-35, tel. 01/471-24-28.
3. Datum izbire: obvestilo o oddaji javnega naročila št. 404-08-54/2003-15 z
dne 13. 5. 2003.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sprejemniki osebnega klica – 1200
kosov,
– vključitev ISDN telefonskih central
– 13 kosov,
– vključitev alarmnih central – 14 kosov,
– LCD monitorji – 50 kosov.
Kraj dobave: skladišče URSZR, Roje-Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ocena ponudbe je vsota
ocene ponudnika, ocene ponujene opreme
ali izdelka in ocena ponujene cene in garancije.
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 zaokrožena
na dve decimalni mesti.
Ocena cene in garancije – številčna
vrednost v območju med 0 in 700 zaokrožena na dve decimalni mesti.
Na podlagi števila točk ocena ponudbe,
je naročnik izbral ponudnike za posamezne
skupine z najvišjim številom pridobljenih
točk, s katerimi je sklenil pogodbo.
Ocena ponudbe je zaokrožena na dve
decimalni mesti. Pri vrednosti na tretjem decimalnem mestu od 0 do 4 se zadrži vrednost drugega decimalnega mesta, pri vrednostih na tretjem decimalnem mestu od 5
do 9 pa se za eno poveča vrednost drugega decimalnega mesta.
Največje skupno možno število točk ocene ponudbe za posamezni predmet naročila pri posameznem ponudniku je lahko
1000.
Točka 1: Iskra Tranmission d.d., ponudnik pridobil 975 točk. Zaradi uporabniško
nezamenljive zaščite prikazovalnika smo pri
oceni izdelka odšteli 25 točk.
Ocena ponudbe je vsota ocene ponudnika – 200 točk, ocene ponujene opreme
ali izdelka – 75 točk in ocena ponujene
cene in garancije – 700 točk.
Točka 2: Procom d.o.o., ponudnik pridobil 1.000 točk. Ponujena oprema popolnoma ustreza vsem zahtevam.
Ocena ponudbe je vsota ocene ponudnika – 200 točk, ocene ponujene opreme
ali izdelka – 100 točk in ocena ponujene
cene in garancije – 700 točk.
Točka 3: Sitep d.d., ponudnik pridobil
1.000 točk. Ponujena oprema popolnoma
ustreza vsem zahtevam.
Ocena ponudbe je vsota ocene ponudnika – 200 točk, ocene ponujene opreme
ali izdelka – 100 točk in ocena ponujene
cene in garancije – 700 točk.
Točka 4: ponudnik ni bil izbran, ker je
samo ena ponudba popolnoma ustrezala
vsem zahtevam.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
A) Iskra Transmission d.d., Stegne 11,
1000 Ljubljana – sprejemniki osebnega klica,
B) Procom d.o.o., Likozarjeva 14, 1000
Ljubljana – vključitev ISDN telefonskih central v računalniško IP omrežje,

C) Sitep d.d., Kamniška 41, 1000 Ljubljana – vključitev alarmnih central sistema javnega alarmiranja v računalniško IP omrežje.
7. Pogodbena vrednost:
A) sprejemniki osebnega klica –
60,953.760 SIT Z DDV,
B) vključitev ISDN telefonskih central v
računalniško IP omrežje – 21,216.000 SIT
z DDV,
C) vključitev alarmnih central sistema javnega alarmiranja v računalniško IP omrežje
– 20,361.600 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: devet za vse
štiri sklope.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Točka 1: 52,320.000 SIT brez DDV,
50,794.800 SIT brez DDV.
Točka 2: 18,070.000 SIT brez DDV,
17,680.000 SIT brez DDV.
Točka 3: 17,080.000 brez DDV,
16,968.000 brez DDV.
Točka 4: /
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: 31. 7. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 2/03
Ob-99667
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, faks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.
3. Datum izbire: 2. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava stroja za pometanje cest –
2 kos.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: stroj za pometanje – 2 m3:
cena brez davka 50 točk, garancijski rok
10 točk; stroj za pometanje – 4 m3: cena
brez davka 50 točk, garancijski rok 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– stroj za pometanje 2 m3: AC Intercar
d.o.o., Baragova 5, Ljubljana;
– stroj za pometanje cest 4 m3: Exprum
d.o.o., Mala ulica 8, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– AC Intercar d.o.o., Baragova 5, Ljubljana: 20,256.000 SIT;
– Exprum d.o.o., Mala ulica 8, Ljubljana: 28,490.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– stroj za pometanje cest 2 m3:
20,661.120 SIT, 18,310.500 SIT;
– stroj za pometanje cest 4 m3:
29,900.000 SIT, 26,505.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 49-51 z dne 30. 5. 2003,
Ob-94816.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Snaga, d.o.o.
Št. 11/03
Ob-99683
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 11. junij 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava računalniške opreme:
– I. sklop: delovne postaje (80 kom),
– II. sklop: LCD monitorji (50 kom).
Kraj dobave:
– I. sklop: RTP Domžale v Domžalah,
Podrečje,
– II. sklop: poslovni prostori naročnika
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v
Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (82% delež),
– dobavni rok (10% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO 9001 oziroma
9002 ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– I sklop 1: delovne postaje: Informatika, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
– II. sklop: LCD monitorji: SRC.SI d.o.o.,
Tržaška c. 116, 1001 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– I.
sklop:
delovne
postaje:
14,566.688,64 SIT (z DDV),
– II. sklop: LCD monitorji: 3,786.000
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– I. sklop: delovne postaje: 8 ponudb,
od tega 2 pravilni ponudbi in 6 nepravilnih
ponudb,
– II. sklop: LCD monitorji: 9 ponudb, od
tega 7 pravilnih ponudb in 2 nepravilni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– I. sklop: delovne postaje: 15,126.800
SIT (brez DDV), 12,138.907,20 SIT (brez
DDV),
– II. sklop: LCD monitorji: 3,437.500 SIT
(brez DDV), 2,996.962,50 SIT (brez DDV).
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: do 4. avgusta 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 14/03
Ob-99685
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.

2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 20. junij 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava limuzinskih kombijev 4 x 4
za prevoz oseb in stvari (25 kom.).
Kraj dobave je v avtopark naročnika
Elektro Ljubljana, d.d. na Glavarjevi ulici 14
v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (75% delež),
– servisna mreža (15% delež),
– garancijski rok (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Renault Slovenija
d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana, s proizvajalcem Renault.
7. Pogodbena vrednost: 82,500.000
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73,750.000 SIT (brez DDV),
68,750.000 SIT (brez DDV).
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: do 4. avgusta 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 033/2003-2
Ob-99688
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pogarancijsko vzdrževanje licenc
Symantec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Skupina Atlantis d.o.o.,
Parmova 51, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 6,164.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,338.400 SIT, 6,164.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 33 z dne 12. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2003.
RTV Slovenija, javni zavod
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Št. 63
Ob-99692
1. Naročnik: Vrtec Sežana.
2. Naslov naročnika: Ulica Jožeta Paporja 1, 6210 Sežana.
3. Datum izbire: 8. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago – po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– perutnina in perutninski izdelki,
– zamrznjene ribe in mehkužci,
– sveža zelenjava in sadje,
– sadni sokovi,
– zamrznjena zelenjava,
– kruh in slaščičarski izdelki,
– jajčne testenine.
Kraj dobave je: Vrtec Sežana, Ulica Jožeta Pahorja 1, Sežana in Vrtec Hrpelje, Ulica
Dragomirja Benčiča – Brkina 4, Hrpelje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – najnižja vrednost
skupine blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– meso in mesni izdelki: Kras d.d., Šepulje 31, 6210 Sežana,
– perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,
– zamrznjene ribe in mehkužci: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš,
– sveža zelenjava in sadje: Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana,
– sadni sokovi: Mercator d.d., Dunajska
cesta 107, 1000 Ljubljana,
– zamrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
– kruh in slaščičarski izdelki: Pekarne
Mlinotest, d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
– jajčne testenine: Pekarne Mlinotest,
d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: po skupinah
prehrambenega blaga:
– mleko in mlečni izdelki: 1,577.129,80
SIT,
– meso in mesni izdelki: 5,858.888 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki:
1,513.350 SIT,
– zamrznjene ribe in mehkužci:
1,057.332,50 SIT,
– sveža
zelenjava
in
sadje:
2,129.464,50 SIT,
– sadni sokovi: 325.783,51 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 210.511,70 SIT,
– kruh in slaščičarski izdelki: 1,734.121
SIT,
– jajčne testenine: 441.978 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24 ponudb
od 15 ponudnikov.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko in mlečni izdelki: 1,820.944
SIT, 1,577.129,80 SIT,
– meso in mesni izdelki: 5,877.644 SIT,
5,858.888 SIT,
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Št. 41405-00012/2003 1000 01 Ob-99693

3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava podvozja za gasilsko vozilo
GVC 16/15 s štirikolesnim pogonom, minimalno močjo motorja 150 kW in kabino 1 + 2 + 4, izdelava nadgradnje s
cisterno volumna 1500 l vode in pripadajočo opremo, izdobava gasilsko tehnične opreme za GVC 16/15.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 85%, reference 5%,
finančna usposobljenost 5%, garancijski roki 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gasilska oprema, Trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana, Predstavništvo Maribor, Pobreška cesta 6/a.
7. Pogodbena vrednost: 33,719.143
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 14,244.088 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,114.140 SIT, 33,719.143 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: 31. 7. 2003.
PGD Majšperk

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Zavod za šport Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor, tel. 02/230-04-70,
telefaks 02/230-04-75.
3. Datum izbire: 24. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava stroja za posnemanje ledu
na drsališčih; 1 kos; Dvorana Tabor Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rolba, d.o.o., Ljubljana, Tavčarjeva ul. 13, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
22,008.477,60 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,429.254,48 SIT (z DDV),
22,008.477 SIT (z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 31 z dne 28. 3. 2003, Ob-90872.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2003.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Zavod za šport

Št. 32/2450/2003
Ob-99704
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 11. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava in dobava omar za zaščito,
vodenje in meritve – dobava in izdelava
omar sekundarne opreme zaščite
meritev in vodenja za transformator
T411 Divača.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Bizant Viktor, s.p. –
Elektromontaža Bizant, Žlebe 3B, 1215
Medvode.
7. Pogodbena vrednost: 13,109.064
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,517.000 SIT, 13,109.064 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51381.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor

Št. 143/2003
Ob-99698
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko
društvo Majšperk.
2. Naslov naročnika: Majšperk 32/A,
2322 Majšperk.

Št. 29/2442/2003
Ob-99705
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 14. 7. 2003.

– perutnina in perutninski izdelki:
1,707.448 SIT, 1,513.350 SIT,
– zamrznjene ribe in mehkužci:
1,429.793,47 SIT, 1,057.332,50 SIT,
– sveža
zelenjava
in
sadje:
3,564.035,13 SIT, 2,129.464,50 SIT,
– sadni
sokovi:
395.789
SIT,
325.783,51 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 301.044,10
SIT, 210.511,70 SIT,
– kruh in slaščičarski izdelki: 1,818.400
SIT, 1,734.121 SIT,
– jajčne testenine: 518.873,04 SIT,
441.978 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za skupino ostalo prehrambeno
blago: je naročnik v prvi fazi omejenega
postopka prejel samo eno pravilno ponudbo, zato je navedeno skupino blaga
oddal po postopku oddaje naročil male
vrednosti v skladu s 125. členom ZJN in
internim aktom o oddaji naročil male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Vrtec Sežana

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava in dobava omar za zaščito,
vodenje in meritve – dobava omar in
opreme za relejno zaščito v RTP Podlog.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Bizant Viktor, s.p. –
Elektromontaža Bizant, Žlebe 3B, 1215
Medvode.
7. Pogodbena vrednost: 13,961.880
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,484.452 SIT, 13,961.880 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51381.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 87/2222/2003
Ob-99707
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-35-32, tel.
01/474-30-01.
3. Datum izbire: 23. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža opreme ter storitev za povezavo objekta RTP Lipa v digitalno telekomunikacijsko omrežje ELES:
– sklop A: dobava OPGW ter obešalne
in spojne opreme,
– sklop B: montaža OPGW,
– sklop C: dobava in montaža uvodnih
kablov s priborom in kabelske meritve,
– sklop D: dobava, projektiranje in montaža vozliščne TK opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(95%), plačilni pogoji (5%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop A: Elektrotehna ELEX d.o.o.,
– sklop B: C&G d.o.o.,
– sklop C: Elektronabava d.o.o.,
– sklop D: Elektronabava d.o.o.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 11,930.814 SIT,
– sklop B: 2,927.458,80 SIT,
– sklop C: 2,158.649,28 SIT,
– sklop D: 21,688.513,86 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 13,073.280 SIT, 11,930.814
SIT,
– sklop
B:
5,810.235,86
SIT,
2,927.458,80 SIT,
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– sklop
C:
3,428.283,24
SIT,
2,158.649,28 SIT,
– sklop D: 22,070.376,60 SIT,
21,688.513,86 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: 1. 8. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 403-43/2003
Ob-99757
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice, tel. 04/586-92-00,
e-mail: obcina.jesenice@jesenice.si, telefaks 04/586-92-70.
3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: hokejska ograja za ledeno ploskev v
Športni dvorani Podmežakla, Ledarska
ulica 4, Jesenice (tehnična specifikacija opreme je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba: cena maks. 70 točk, rok izvedbe
del maks. 10 točk in reference maks.
20 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hydro Plan d.o.o., Tbilisijska 89, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 20,755.310,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,534.000 SIT, 20,755.310,40 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: 1. 8. 2003.
Občina Jesenice
Št. 45
Ob-99777
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-02-305, telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 19. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava, dobava in montaža opreme v dvorani, avli in mali sejni sobi v
objektu PLC Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina Inženiring d.d.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 15,797.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,347.060 SIT, 15,797.000 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: 1. 8. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 48
Ob-99778
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
02/449-23-05, telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška strojna oprema – širitev UPO.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba po sklopih, in sicer:
– sklop 1: cena 70%, tehnične in funkcionalne lastnosti 20%, strokovnost 10%,
– sklop 2, 3, 4, 5: cena 70%, skladnost
30%,
– sklop 6: cena 80%, stroški izpisa 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– SRC.SI, d.o.o., Tržaška cesta 116,
1001 Ljubljana za sklop 3,
– Lancom d.o.o., Tržaška cesta 63,
2000 Maribor za sklope 1, 4, 5,
– ECS d.o.o., Motnica 7, 1236 Trzin za
sklop 2,
– Comware d.o.o., Savska cesta 3,
1000 Ljubljana za sklop 6.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 32,612.970 SIT,
– sklop 2: 6,512.960 SIT,
– sklop 3: 4,002.750 SIT,
– sklop 4: 8,017.500 SIT,
– sklop 5: 9,708.800 SIT,
– sklop 6: 32,280.610 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 33,164.740 SIT, 32,612.970
SIT;
– sklop 2: 9,952.400 SIT, 6,512.960
SIT;
– sklop 3: 4,114.845 SIT, 4,002.750
SIT;
– sklop 4: 12,485.000 SIT, 8,017.500
SIT;
– sklop 5: 9,868.800 SIT, 9,708.800
SIT;
– sklop 6: 38,325.920 SIT, 32,280.610
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 8 z dne 24. 1. 2003,
Ob-85970.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št.
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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
Popravek
Št. 35100-003/02/03
Ob-99949
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila za dozidavo, nadzidavo in rekonstrukcijo OŠ Preddvor, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 71-72 z dne 25. 7. 2003,
Ob-98799, se pod točko 7. (b) spremeni:
7. (b) Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od 28. 7.
2003 do 28. 8. 2003.
Občina Preddvor
Št. 411-01-14/03
Ob-99414
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik.
3. Datum izbire: 2. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija vodovoda za naselje Spodnje Krnice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok izvedbe, rok plačila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GD – Podjetje za gradbeno dejavnost Hrastnik d.o.o., Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik.
7. Pogodbena vrednost: 28,286.958,95
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,747.285,20 SIT, 28,286.958,95
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: 29. 7. 2003.
Občina Hrastnik
Št. 268-28/2003ZP62-0202 Ob-99420
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.
3. Datum izbire: 4. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: odprava posledic izrednega dogodka na desnem tiru proge
Gornje Ležeče–Divača od km 657+675
do km 668+930.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SŽ–Železniško gradbe-
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no podjetje Ljubljana d.d., Ob zeleni jami 2,
Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
1.551,390.384,79 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 47,780.060 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Lidia Jurše.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2003.
Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije
Št. 080-09-5490
Ob-99428
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki; tel. 04/500-00-00,
faks 04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si.
3. Datum izbire: 27. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: asfaltiranje cest v Občini Železniki v letu 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj
d.d.
7. Pogodbena vrednost: 46,313.267
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,834.916,64 SIT, 46,313.267
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: 30. 7 2003.
Občina Železniki
Ob-99443
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj.
2. Naslov naročnika: Zlato polje 2,
Kranj.
3. Datum izbire: 22. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževanje poslovnega objekta na Jesenicah,
Titova 73.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok gradnje in dolžina
garancijskega roka za odpravo napak v
gradnji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kovinar – Gradnje St,
d.o.o., Spodnji Plavž 6, Jesenice.
7. Pogodbena vrednost: 20,929.625,49
SIT brez DDV oziroma 25.115.550,58 SIT z
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: izhodiščna vrednost ponudbe je bila 21,761.432,49 SIT brez DDV oziroma
26,113.718,99 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo se je oddalo v postopku s
pogajanji brez predhodne objave (2. točka
prvega odstavka 20. člena ZJN-1), po predhodno neuspešnem odprtem postopku oddaje javnega naročila in pridobitvi mnenja
Urada za javna naročila.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2003.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije,
Območna enota Kranj
Št. 403-27/2003
Ob-99445
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice, tel. 04/586-92-00,
e-mail: obcina.jesenice@jesenice.si, telefaks 04/586-92-70.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: parkirišče Poslovna cona, kraj izvedbe Poslovna cona Jesenice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo je bila najugodnejša cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjetje Kranj d.d., Ulica Mirka Vadnova 5,
Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 62,797.257,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 32% od pogodbene
vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
79,125.262,50
SIT
in
62,797.257,60 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: 29. 7. 2003.
Občina Jesenice
Št. 2/11-03
Ob-99448
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, faks 05/66-86-120.
3. Datum izbire: 25. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: vodovodno omrežje Šanca–Tinjan.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena,
ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev,
navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Ankaranska 5c, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 141,717.956 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 56,331.437 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 146,419.905 SIT, 141,717.956 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: 28. 7. 2003.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 2993
Ob-99475
1. Naročnik: Mestna občina Celje in Javne naprave d.o.o.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Celje – Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000 Celje; Javne naprave, javno podjetje
d.o.o., Teharska c. 49, 3000 Celje, tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
3. Datum izbire: 19. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja zbirnega centra Bukovžlak, Teharje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Krajnc VNG, Igor Krajnc
s.p. Ulica Savinjske čete 8, Žalec, za
1. sklop in Remont d.d., Oblakova 30, Celje, za 2. sklop.
7.
Pogodbena
vrednost:
87,214.321,88 SIT za 1. sklop in
9,710.000 SIT za 2. sklop.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop: 114,116.654,41 SIT,
87,214.321,88 SIT; 2. sklop: 10,645.600
SIT, 9,710.000 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: 30. 7. 2003.
Javne naprave, d.o.o.
Št. 13/03
Ob-99684
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.
3. Datum izbire: 5. junij 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zamenjava strelovodne
vrvi z OPGW optičnim kablom na daljnovodu DV 2x110 (20) kV Domžale – Kamnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– skupna ponudbena vrednost (65% delež),
– reference izvajalca montaže (15% delež),
– reference dobavitelja kabla (7% delež),
– rok plačila (5% delež),
– garancijski rok (5% delež),

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– certifikat kakovosti ISO ponudnika (3%
delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: C & G d.o.o., Riharjeva
38, 1000 Ljubljana, s konzorcionalnim partnerjem Elektroservisi, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 63,719.289,60
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcema: 38,000.000 SIT
(brez DDV).
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,896.057,10 SIT (brez DDV),
53,099.408 SIT (brez DDV).
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: do 4. avgusta 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 01-351-01-2/99
Ob-99689
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica.
3. Datum izbire: 28. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacijskega sistema Trubarjeve ulice kanal B2 v
Ribnici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok izvedbe, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje
d.o.o., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 21,116.109,67
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,921.438,57 SIT, 21,116.109,67 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: 30. 7. 2003.
Občina Ribnica
Št. 01-351-01-31/97
Ob-99690
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica.
3. Datum izbire: 17. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja severne servisne ceste in komunalne infrastrukture v
obrtni coni Breg pri Ribnici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok izvedbe, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafit d.o.o., Prigorica
12, 1331 Dolenja vas.
7. Pogodbena vrednost: 27,899.753,64
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,249.530,28 SIT, 27,899.753,64
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: 30. 7. 2003.
Občina Ribnica
Št. 01-351-01-26/01
Ob-99691
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica.
3. Datum izbire: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja vodovoda Rakitnica – Grčarice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok izvedbe, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tanko d.o.o., Vrvarska
ulica 3,1310 Ribnica.
7. Pogodbena vrednost: 71,043.076,71
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 83,617.371,96 SIT, 71,043.076,71 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: 30. 7. 2003.
Občina Ribnica
Št. 19-03
Ob-99768
1. Naročnik:
Energetika
Ljubljana
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: strojna dela pri rekonstrukciji merilno regulacijskih postaj
RV 18-Zalog in RV 22-Koprska.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMP Promont-Montaža
d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 18,302.940,33
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,589.971,96 SIT brez DDV,
18,302.940,33 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Energetika Ljubljana d.o.o.
Ob-99769
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-70,
faks 01/588-96-09.
3. Datum izbire: 13. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena dela pri izgradnji plinovodnega omrežja na območju stare Lavrice s hišnimi priključki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost in plačilni rok. Izbrani ponudnik je izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije, imel je najnižjo diskontirano ponudbeno vrednost in
največ ustreznih referenc.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 47,081.140
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,293.260 SIT brez DDV, 47,081.140
SIT brez DDV.
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: 1. 8. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 01/03
Ob-99775
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje.
3. Datum izbire: 9. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije:
sanitarni kanal »A1« Trata (Unital) – LIK.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Obnova d.o.o., Trg svetega Jerneja 4, 1330 Kočevje.
7. Pogodbena vrednost: 29,887.080
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,891.358,12 SIT, 29,392.405,37 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: 1. 8. 2003.
Komunala Kočevje, d.o.o.
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Št. 35213-65/2002-0801
Ob-99790
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, tel.
22-01-413.
3. Datum izbire: 8. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja priključnih objektov kolektorja v Gorkega ulici za priključitev na desnobrežni kolektor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nizke in rudarske gradnje Gradis d.d., Miklavška 82, Hoče.
7. Pogodbena vrednost: 258,191.818,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 267,722.779,79 SIT, 258,191.818,60
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: 1. 8. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 35213-17/2003-0801
Ob-99791
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, tel.
22-01-413.
3. Datum izbire: 2. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja kanalskega kolektorja Laznica–Limbuš.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova ul. 30, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 34,563.791,58
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,271.593,08 SIT, 28,900.809,36 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: 1. 8. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 35213-23/2003-0801
Ob-99792
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, tel.
22-01-413.
3. Datum izbire: 8. 7. 2003.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja kanala po Adamičevi ulici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova ul. 30, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 44,869.729,68
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 52,321.663,46 SIT, 44,869.729,68
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: 1. 8. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 35213-22/2003-0801
Ob-99793
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, tel.
22-01-413.
3. Datum izbire: 8. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja kanala 2.0 Razvanje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d., Zagrebška c. 30, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 63,083.065,65
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,747.074 SIT, 63,083.065,65 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: 1. 8. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 352-109/2003 7 10
Ob-99833
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270
Ormož, 02/741-53-27.
3. Datum izbire: 16. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Rakovski vrh–Mezgovci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, finančna usposobljenost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21/c, Ormož.

7. Pogodbena vrednost: 57,728.391,74
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 110,783.674,20 SIT, 57,728.391,74 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: 4. 8. 2003.
Občina Ormož
Št. 110-1/03
Ob-99837
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska
7,
tel.
01/300-99-59,
faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: A1/odsek 0051 Ljubljana–Brezovica: protihrupna zaščita ob
avtocesti A1 za naselje Kozarje (II. del)
– PO9 in PO10.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska
3, Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 118,761.774,47
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 122,491.660,79 SIT, 118,761.774,47
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 88 z dne 18. 10. 2002, Ob-79242.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-99838
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska
7,
tel.
01/300-99-59,
faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: protihrupna zaščita
PO4 in PO5 ob AC A1 za naselje Brezovica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska
3, Ajdovščina.
7. Pogodbena
vrednost:
153,969.205,07 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 159,936.533,32 SIT, 153,969.205,07
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 88 z dne 18. 10. 2002,
Ob-79232.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-99839
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska
7,
tel.
01/300-99-59,
faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 3. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ročno in strojno krpanje
asfalta in hidroizolacije ter sanacija betonskih voziščnih konstrukcij objektov
na AC v letu 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena ob izponjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 49,529.772
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 50,370.192 SIT, 49,529.772 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 27 z dne 14. 3. 2003, Ob-90044.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
DARS d.d.
Št. 458/03
Ob-99938
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-vojnik.si.
3. Datum izbire: 22. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zamenjava kritine na
glavnem bolniškem objektu vključno z
izvedbo paro propustne zapore, zamenjavo snegobranov in pločevinastih
obrob ter odstranitvijo na podstrešju nepotrebnih starih sušilnic, skladišč za
obleke in zračnikov z generalnim čišče-

Št.

njem podstrešja; Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena (skupna vrednost predračuna) ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Obrtno gradbeno podjetje Remont d.d., Oblakova 30, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 32,502.665,16
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4; od tega
3 pravilne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,011.752,16 SIT, 32,502.665,16
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2003.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

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. 640-00/271/03
Ob-99417
1. Naročnik: Občina Polzela.
2. Naslov naročnika: Občina Polzela,
Polzela 8, 3313 Polzela tel. 03/703-32-00,
faks 03/703-32-23.
3. Datum izbire: 21. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi
osnovnošolskih otrok v Občini Polzela
za šol. l. 2003/2004, 2004/2005,
2005/2006 in 2006/2007, objava v
Uradnem listu RS, št. 56 z dne 13. 6. 2003,
po odprtem postopku na podlagi 18. člena
ZJN-1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pravočasno, to je do 8. 7.
2003 do 9. ure so prispele ponudbe dveh
ponudnikov. Po poteku roka je eden od ponudnikov svojo ponudbo umaknil. Iz razloga
neizpolnitve pogoja prvega odstavka 76.
člena ZJN-1 postopek oddaje javnega naročila storitev zaključujemo kot neuspešen.
6. Ime in naslov naročnika, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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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: 29. 7. 2003.
Občina Polzela
Št. 50/03
Ob-99446
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: demontaža
in prigradnja hidravlične regulacije turbine 3 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo oddano kandidatu, ki je prejel največje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Turboteh d.o.o., Mala
Švarča 155, 47000 Karlovac.
7. Pogodbena vrednost: 5,800.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,723.700 SIT in 5,800.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 110-112 z dne 20. 12. 2002,
Ob-83838.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 448/03
Ob-99458
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-vojnik.si.
3. Datum izbire: 15. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbeno,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela: D. talne obloge – tapetništvo, priloga
I A – storitve, št. kategorije 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena (najnižja skupna vrednost predračuna) ob izpolnjevanju
pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Anchi inženiring,
d.o.o., Projektiranje, izvajanje in nadzor v
gradbeništvu, Bistriška cesta 99, 2319 Poljčane.
7. Pogodbena vrednost: 1,915.650 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,288.000 SIT; 1,915.650 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 8.
2003 do 30. 6. 2004.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 1 z dne
4. 1. 2002, Ob-61606.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2003.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 853/2003
Ob-99665
1. Naročnik: Varstveno delovni center
Koper.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 8,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 3. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: dnevni prevoz varovancev VDC Koper, od kraja bivanja varovancev do enote VDC in nazaj. Storitev se oddaja po relacijah – sklopih, in sicer za enega ali več sklopov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena za posamezno relacijo prevoza (sklopa) na dan.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop – relacija Ravnje–enota Sežana
–enota Divača in nazaj: Branko Sedmak
s.p., Hrvatini 47/a, 6280 Ankaran,
– sklop – relacija Dutovlje–enota Sežana–enota Divača in nazaj: Branko Sedmak
s.p., Hrvatini 47/a, 6280 Ankaran,
– sklop – relacija Piran–enota Portorož–
Lucija–enota Portorož in nazaj: Avtoprevozništvo Gulič Alan s.p., Šolska ulica 2, 6320
Portorož.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop – relacija Ravnje–enota Sežana–
enota Divača in nazaj – 13,950 SIT na dan,
– sklop – relacija Dutovlje–enota Sežana–enota Divača in nazaj – 8.845 SIT na
dan,
– sklop – relacija Piran–enota Portorož–
Lucija–enota Portorož in nazaj – 5.535 SIT
na dan.
V ceno je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za vse tri
sklope skupaj 7 ponudb od 5 ponudnikov.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop – relacija Ravnje–enota Sežana–enota Divača in nazaj – 16.592 SIT,
13.950 SIT dnevno,
– sklop – relacija Dutovlje–enota Sežana–enota Divača in nazaj – 13.020 SIT,
8.845 SIT,
– sklop – relacija Piran–enota Portorož–
Lucija–enota Portorož in nazaj – 6.396 SIT,
5.535 SIT.
V ceno je vključen DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Varstveno delovni center Koper
Št. 49/03
Ob-99670
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: montažna
dela pri rekonstrukciji tesnjenja grelnika zraka kotla 3 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 100 točk; naročilo je bilo oddano kandidatu, ki je prejel največje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SOL Intercontinental
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,052.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,570.000 SIT, 7,052.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002,
Ob-79476.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 94
Ob-99681
1. Naročnik: Narodni muzej Slovenije.
2. Naslov naročnika: Prešernova 20,
Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI) za prenovo kletnih prostorov Narodnega muzeja Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni izbral izvajalca
skladno z drugim odstavkom 25. člena
ZJN-1, javni razpis se ponovi.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,000.000 SIT, 11,280.000 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: 1. 8. 2003.
Narodni muzej Slovenije

Št. 403-4/2003
Ob-99756
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice, tel. 04/586-92-00,
e-mail: obcina.jesenice@jesenice.si, telefaks 04/586-92-70.
3. Datum izbire: 5. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: fizično varovanje parkirišča za tovorna vozila na
Spodnjem Plavžu na Jesenicah in pobiranje parkirnine.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: zaključek postopka. V postopku oddaje javnega naročila je, zaradi
vloženih zahtevkov za revizijo, prenehala veljavnost vseh prejetih ponudb, zato naročnik ni izbral nobenega ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo javni razpis ponovil.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Občina Jesenice
Št. 110-1/03
Ob-99840
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska
7,
tel.
01/300-99-59,
faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku
Lendava–Pince z odcepom hitre ceste
na Dolgo vas.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: reference s področja razpisanih del, odgovorni nosilec naloge, odgovorni nosilci v delovni ekipi in ponudbena
cena razpisanih del.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: LUZ d.o.o., Vojkova 57,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 18,113.160
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,001.000 SIT, 17,662.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 35 z dne 11. 4. 2003, Ob-91802.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
DARS d.d.
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Javni razpisi
Ob-99784
Preklic javnega razpisa
za sofinanciranje projektov v okviru
donacijske sheme
Phare nacionalni program, Ekonomska
in socialna kohezija – Krepitev
Slovenije na lokalni ravni, SI.01.06.01,
sklop B2, Pitna voda, ki ga razglaša
Ministrstvo za gospodarstvo
1. Številka objave: SI0106.01 (Uradni list
RS št. 37/2003).
2. Datum objave: 18. april 2003.
3. Program: Phare nacionalni program,
Ekonomska in socialna kohezija – Krepitev
Slovenije na lokalni ravni, SI.01.06.01,
sklop B2.
4. Nosilec: Ministrstvo za gospodarstvo,
Agencija RS za regionalni razvoj.
5. Ostale informacije
Med postopkom odobritve poročila ocenjevanja vlog, prejetih na zgoraj navedeni
javni razpis, so bile ugotovljene posamične
nepravilnosti v postopku ocenjevanja, ki bi
lahko pripeljale do neenakopravne obravnave vseh prijaviteljev na razpis. Z namenom, da se zagotovi konkurenčnost, ki
predstavlja osnovo načelo javnih razpisov,
se je nosilec projekta odločil, da prekliče
javni razpis za sofinanciranje projektov v
okviru donacijske sheme Krepitev Slovenije
na lokalni ravni, SI.01.06.01, sklop B2, Pitna voda, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 37 z dne 18. 4. 2003.
V primeru, da bo razpisni postopek ponovljen, bo nosilec projekta razpis znova
objavil.
Agencija RS za regionalni razvoj
Ob-99785
Cancellation
of the call for proposals
for Grant scheme Phare National
Programme 2001 – Economic and
Social Cohesion, Strengthening
Slovenia at the Local Level,
SI.01.06.01, Lot B2, Water Supply
issued by the Ministry of the Economy
1. Publication reference: SI0106.01
(Official Gazette of the RS No. 37/2003).
2. Publication date: 18th April 2003.
3. Programme:
Phare
National
Programme 2001 – Economic and Social
Cohesion, Strengthening Slovenia at the
Local Level, SI.01.06.01, Lot B2.
4. Contracting Authority: Ministry of the
Economy, National Agency for Regional
Development.
5. Other information
During the phase of the approval of the
evaluation report on the evaluation of the
applications submitted under above mentioned Call for Proposals, some irregularities
have been noticed during the evaluation procedure, which might have led to unequal
treatment of the applicants. In order to assure the fair competition as a basic tendering rule, the Contracting Authority decided
to cancel the Call for Proposals for the Grant

Št.

Scheme Strengthening Slovenia at the Local
Level, SI.01.06.01, Lot B2, Water Supply
published in the Official Gazette of the RS
No. 37/2003 on 18th April 2002.
If the tender procedure for this project is
restarted, another procurement call for proposals will be published.
National Agency for
Regional Development
Ob-99786
Poziv k oddaji ponudb
za projekt Phare nacionalni program,
Ekonomska in socialna kohezija –
Krepitev Slovenije na lokalni ravni,
SI.01.06.01, sklop B2, Pitna voda, ki ga
razglaša Javna Agencija RS za
regionalni razvoj
1. Številka objave: SI.01.06.01.
2. Program in finančna linija: Phare nacionalni program, Ekonomska in socialna
kohezija – Krepitev Slovenije na lokalni ravni, SI.01.06.01, sklop B2.
3. Vrsta aktivnosti, geografsko območje
in trajanje projekta
(a) Vrsta aktivnosti
Izgradnja vodovoda, ki bo omogočila večjemu številu prebivalcev in drugim uporabnikom povezavo na skupni sistem vodooskrbe.
(b) Geografsko območje
Vsa Slovenija. Področja s posebnimi razvojnimi problemi, določena z Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitev občin,
ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, 59/00).
(c) Maksimalno trajanje projekta: zadnji datum za dovršitev projekta je 31. oktober 2004.
Za podrobnosti glej “Guidelines for Applicants to Call for Proposals 2001” pod
točko 2.1.2.
4. Celotna vrednost tega razpisa
EUR 415.755,33
Pharov prispevek: EUR 85.202,55
5. Maksimalni in minimalni znesek Phare donacije
(a) Miminalna donacija za projekt: EUR
50.000
(b) Maksimalna donacija za projekt: EUR
85.202,55
(c) Maksimalni delež projektnih stroškov,
ki jih bodo pokriti iz sklada Skupnosti (Phare): 14,2% (izključujoč DDV).
6. Maksimalno število dodeljenih donacij
Podeljena bo maksimalno 1 donacija.
Kriteriji primernosti
7. Primernost: Kdo lahko kandidira
Kandidati morajo izpolnjevati vse naštete pogoje, da so upravičeni do sodelovanja
na razpisu:
– občine, ki ustrezajo pogojem Uredbe
o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitev občin, ki izpolnjujejo ta merila,
– aglomeracije z 500 do 2000 prebivalci,
– biti morajo neposredno odgovorni za
pripravo in vodenje predlaganega projekta,
ne smejo biti posredniki,
– imeti redne in zadostne vire financiranja za zagotavljanje delovanja tudi po izteku
projekta; če je potrebno tudi za sofinanciranje projekta.
Okviren urnik
8. Okvirni datum objave rezultatov ocenjevanja: oktober 2003.
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Izborni pogoji
9. Merila za izbor
Kot pod razdelkom 2.3 of the Guidelines for Applicants to Call for Proposals
2001 (Administrative compliance, eligibility
of applicants, partners and projects, evaluation of quality and financial evaluation).
Formalnosti v zvezi s ponudbami
10. Oblika ponudbe in zahtevane podrobnosti
Predložene ponudbe morajo biti sestavljene po standardnem vzorcu ponudbe, ki
se nanaša na »Guidelines for Applicants to
Call for Proposals 2001«, omenjena pod
točko 12. Njena oblika in navodila se morajo dosledno upoštevati. Vsaka ponudba se
predloži v enem originalu in treh kopijah.
11. Zadnji rok za ponudbe
Ponudbe
morajo
prispeti
do
17. septembra 2003 do 12. ure na naslov
ARR, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Ponudbe, katere bo naročnik prejel po
navedenem roku, se ne bodo upoštevale.
12. Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije za poziv k oddaji ponudb so navedene v “Guidelines for
Applicants to Call for Proposals 2001”, ki je
na voljo na ARR, Kotnikova 28, in na spletni
strani: htpp://www.sigov.si/arr/.
Vsa vprašanja, ki se nanašajo na poziv k
oddaji ponudb, naj bodo poslana preko elektronske pošte arr@gov.si (vključujoč številko
objave tega poziva navedeno pod točko 1)
na ARR, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Vsi
kandidati so vljudno naprošeni, da redno obiskujejo spletno stran htpp://www.sigov.si/arr//, saj bo na njej naročnik pred
skrajnim rokom oddaje ponudb objavil najbolj pogosta vprašanja in odgovore.
Agencija RS za regionalni razvoj
Ob-99787
Call for proposals
for Phare National Programme 2001 –
Economic and Social Cohesion,
Strengthening Slovenia at the Local
Level, SI.01.06.01, Lot B2, Water
Supply issued by the National Agency
for Regional Development
1. Publication reference: SI.01.06.01.
2. Programme and Financing source:
Phare National Programme 2001 – Economic
and Social Cohesion, Strengthening Slovenia
at the Local Level, SI.01.06.01, Lot B2.
3. Nature of activities, geographical area
and project duration
(a) Nature of activities:
The construction of water supply, which
will increase the number of inhabitants and
other polluters connected to system of supply of fresh water.
(b) Geographical area:
Whole Slovenia. Areas with special development problems, defined by Decree on
values of criteria for determining areas with
special development problems and determining municipalities fulfilling these criteria
(OG 59/00).
(c) Maximum project duration: The final
date for the completion of the project is 31
October 2004.
For details, see the “Guidelines for Applicants to Call for Proposals 2001” referred
to in item 2.1.2.
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4. Overall amount available for this Call
for Proposals
EUR 415,755.33
PHARE contribution: EUR 85,202.55
5. Maximum and minimum Phare grant
amounts
(a) Minimum grant for a project: EUR
50,000
(b) Maximum grant for a project: EUR
85,202.55
(c) Maximum proportion of project costs
to be covered by Community funding:
14.2% (not intended to finance VAT).
6. Maximum number of grants to be
awarded
Maximum 1 grant will be awarded.
Eligibility criteria
7. Eligibility: Who may apply
Applicants must comply with all the following conditions in order to be eligible for
a grant:
– be municipalities within the defined
statistical region according to Decree on
values of criteria for determining areas with
special development problems and determining municipalities fulfilling these criteria;
– apply for agglomerations with population between 500 and 2000 inhabitants;
– be directly responsible for the preparation and management of the project, not
acting as an intermediary;
– have stable and sufficient sources of
finance to ensure the continuity of their
organisation throughout the project and, if
necessary, to play a part in financing it.
Provisional timetable
8. Provisional notification date of results
of the award process: October 2003.
Award criteria
9. Award criteria
As under section 2.3 of the Guidelines
for Applicants to Call for Proposals 2001
(Administrative compliance, eligibility of applicants, partners and projects, evaluation
of quality and financial evaluation).
Application formalities
10. Application format and details to be
provided
Applications must be submitted using the
standard application form attached to the
Guidelines for Applicants to Call for Proposals 2001 mentioned in item 12, whose
format and instructions must be strictly observed. For each application, one signed
original and three copies must be supplied
by the applicant.
11. Deadline for applications
Applications must be received by 17th
September 2003 at 12.00h, to the address
of NARD, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Any application received by the Contracting Authority after this deadline will not be
considered.
12. Detailed information
Detailed information on this Call for Proposals is contained in the “Guidelines for
Applicants to Call for Proposals 2001” available at the NARD, Kotnikova 28, and on
internet web page htpp://www.sigov.si/arr/.
Any questions regarding this Call for Proposals should be sent by e-mail arr@gov.si
(including the Publication Reference of this
Call for Proposals shown in item 1) to NARD,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. All applicants
are encouraged to consult the Internet Web
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page htpp://www.sigov.si/arr// regularly
before the deadline for applications since
the Contracting Authority will publish the
most frequently asked questions and the corresponding replies.
National Agency for
Regional Development
Ob-99841
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični
in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 2. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter 117. in
118. členom Pravil in postopkov Evropske
unije za izvedbo javnih razpisov, Občina Miren – Kostanjevica objavlja
javni razpis za gradbena dela
Naslov: Čistilna naprava in pripadajoča
kanalizacija Bilje
Lokacija: Bilje, Goriška regija,
Slovenija
1. Številka objave: 931/2003.
2. Postopek: razpis brez omejitev.
3. Program: program PHARE CBC Slovenija/Italija; Programme ECO ADRIA 2001
– Ecological Improvement of the Primorska
region.
4. Financiranje:
Phare
SI
0108.01.01.0004.
5. Naročnik: Občina Miren – Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren.
Pogodba
6. Opis projekta
Investitor namerava za potrebe čiščenja
sanitarnih odplak naselja Bilje zgraditi komunalno čistilno napravo zmogljivosti
1500 PE, vključno z zunanjo ureditvijo in
komunalnimi priključki.
Čistilna naprava je dimenzionirana kot
sledi:
– biokemična obremenitev za 1500 PE
je 90 kg BPK5/dan,
– hidravlična obremenitev: normna potrošnja 200 l/os. dan, kar je Q = 300
3
m /dan.
Dela vključujejo gradbena dela, elektro
dela, strojna dela in zunanjo ureditev.
7. Število in nazivi posameznih sklopov
Predmet razpisa je en sklop: čistilna naprava in kanalizacija, Bilje.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo fizične in
pravne osebe (posamezno ali na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz
držav članic Evropske Unije in držav in območij, ki jih pokriva in/ali določa Predpis ali
posebna določila, ki se uporabljajo za PHARE program, iz katerega bo pogodba financirana ter Turčije, Malte in Cipra. Vse blago, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od postopkov ali stanj, navedenem v Odstavku
2.3 Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji (na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/index_en.htm).
10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki so-

delujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe za razpisana dela se
ne bodo upoštevale. Ponudbe za variantne
rešitve niso sprejemljive.
11. Garancija za resnost ponudbe: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku najmanj 2% ponudbene cene vključno z davki,
v EUR, z rokom veljavnosti najmanj 120 dni
od datuma odpiranja ponudb. Garancija za
resnost ponudbe bo neuspešnemu ponudniku(om) vrnjena po zaključku postopka
javnega razpisa in uspešnemu ponudniku
po podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v 28
dneh od dneva, ko ponudnik prejeme od
naročnika podpisano pogodbo v podpis. V
primeru, ko izbrani ponudnik ne predloži
take garancije v predpisanem roku, bo pogodba nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in poslana v podpis drugemu najugodnejšemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča
Informativni sestanek in ogled kraja gradbišča bo na dan, ki je določen v razpisni
dokumentaciji na naslovu Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren.
Udeležba na sestanku je priporočljiva, a
ne obvezna.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 9 mesecev po
izdaji Obvestila o uvedbi v delo.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:
– posamezni ponudnik mora biti sposoben opraviti najmanj 70% pogodbenih del z
lastnimi sredstvi; v primeru skupnega nastopa (joint venture/konzorcij) mora biti vodilni partner sposoben opraviti vsaj 50% pogodbenih del;
– povprečni letni promet v letih 2000,
2001 in 2002 mora znašati najmanj
EUR 835,000.00;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 3 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih je bil
ponudnik glavni izvajalec in ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– dostop do kreditne linije v višini najmanj EUR 111,000.00.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: komisija za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: Projekt d.d. Nova Go-
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rica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za:
razpisno dokumentacijo v višini 300 EUR
na račun: banka Abanka VIPA d.d., Nova
Gorica,
S.W.I.F.T.
ABANSI2X
05100-8010757486 (za tuje ponudnike) ali
v SIT na transakcijski račun št.
04750-0000349833 banka Nova KBM,
Področje Nova Gorica (za domače ponudnike), s pripisom “Za razpisno dokumentacijo »Čistilna naprava in kanalizacija, Bilje«”.
Za vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti
predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v
razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju – Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
kontaktna oseba: Anita Lojk, faks
+386/5/30-24-493 (z navedbo številke
objave iz 1. točke) v roku najkasneje 21
dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je
določen v 19. točki. Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku
najkasneje 11 dni pred rokom za oddajo
ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
do 8. 10. 2003 10. ure po lokalnem času, na
naslednji naslov: Občina Miren – Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, odgovorna oseba: Aleš Vodičar, tel. +386(0)5/330-46-83,
faks +386(0)5/330-46-82, e-mail: ales.vodicar@miren-kostanjevica.si.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku, se ne bo obravnavala.
20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo javno, dne 8. 10. 2003 ob 11. uri
po lokalnem času na naslednjem naslovu:
Občina Miren – Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren, Slovenija.
21. Pravna osnova: Regulativa Sveta
(EEC) št. 3906/89 z dne 18. 12. 1989 o
finančni pomoči določenim državam Srednje in Vzhodne Evrope, z amandmaji.
Občina Miren – Kostanjevica
Ob-99842
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Municipality of Miren – Kostanjevica announces
Works procurement notice
for
Title: Waste water treatment plant and
corresponding sewage system Bilje
Location: Bilje, Goriška region,
Slovenia
1. Publication reference: 931/2003.
2. Procedure: Local open tender procedure.

3. Programme: Phare CBC Programme
Slovenia/Italy ECO ADRIA 2001 – Ecological Improvement of the Primorska region.
4. Financing:
Phare
SI
0108.01.01.0004.
5. Contracting Authority: Municipality of
Miren – Kostanjevica, Miren 129, 5291
Miren.
Contract specification
6. Contract description
For the purpose of the waste water treatment of the Bilje settlement the investor will
construct a municipality treatment plant of a
capacity of 1500 PE, including arrangement
of the external features and sewer attachments.
The depuration system is dimensioned
as following:
– the biochemical charge for 1500 PU
is 90 kg BPK5/day,
– the hydraulic charge: norm consumption 200 l/person/day, resulting in Q = 300
m3/day.
Works shall include construction works,
electrical works, mechanical works and external features.
7. Number and titles of lots
One lot: »Waste Water Treatment Plant
and corresponding Sewage System Bilje«.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: participation is open on equal terms to all natural
and legal persons (participating either individually or in grouping – joint venture/consortium of tenderers) of the Member States
and the countries and territories of the regions covered and/or authorized by the
Regulation or the specific instruments applicable to the PHARE programme under
which the contract is financed and Turkey,
Malta and Cyprus. All goods provided for in
the contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: tenderers
must provide a declaration that they are
not in any of the situations listed in Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available
from the following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/
gestion/pg/index_en.htm).
10. Number of tenders: tenderers (including firms within the same legal group,
other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may submit only offers for the whole of the
Works. Partial Tenders for the Works will
not be considered. Tenders for a variant
solution are not acceptable.
11. Tender guarantee: tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price including
taxes in EUR when submitting their tender
which will remain in force 120 days after
the deadline for submission of tenders. This
guarantee will be released to unsuccessful
tenderers once the tender procedure has
been completed and to the successful tenderer upon signature of the contract by all
parties.
12. Performance guarantee: the successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of 10% of
the contract value in EUR when countersigning the contract. This must be deliv-
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ered within 28 days after receipt by the
tenderer of the contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer
fails to provide such a guarantee within this
period, the contract will be void and a new
contract may be drawn up and sent to the
tenderer which has submitted the next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit:
an information meeting and site visit for prospective Tenderers will be organised at the
date defined in the Tender Documents at
the premises of the Municipality of
Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291
Miren. Participation to the information meeting and site visit is recommended, but not
compulsory.
14. Tender validity: tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: the Works
must be completed within 9 months after
the issue of the Notice to Commence.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but
not limited to:
– tenderer shall have the ability to carry
out at least 70% of the Contract Works by
his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works;
– average annual turnover for the years
2000, 2001 and 2002 should exceed
EUR 835,000.00;
– successful experience as a prime Contractor in construction of at least 3 projects of
the similar nature and complexity comparable
to the tendered works during last 3 years;
– access to credit line which should exceed EUR 111,000.00.
17. Award criteria: the Evaluation Committee shall select the Tenderer whose Tender has been determined to meet the administrative and technical criteria, and has
the lowest price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following address: Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
against the proof that a non-refundable tender fee of EUR 300.00, which excludes
courier delivery, has been credited to the
bank Abanka VIPA d.d., Nova Gorica,
S.W.I.F.T. ABANSI2X 05100-8010757486
(for foreign Tenderers) or in SIT to the bank
Nova KBM, Področje Nova Gorica, bank
account No. 04750-0000349833 (for local tenderers), with the notice “For tender
dossier »Waste Water Treatment Plant and
corresponding Sewage System Bilje«. For
the payments the selling exchange rate issued by the Bank of Slovenia on the day of
the announcement in the Official Gazette of
the Republic of Slovenia is relevant. Tenders must be submitted using the standard
tender form included in the tender dossier,
whose format and instructions must be
strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
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Consulting Engineer Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
contact person: Anita Lojk, fax No
+386/5/30-24-493 (mentioning the Publication reference shown in item 1 at least
21 days before the deadline for submission
of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all tenderers’
question at least 11 days before the deadline for submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the
latest on 8th of October 2003 at 10:00 hrs
local time to the following address: Municipality of Miren – Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren, Responsible person: Mr. Aleš
Vodičar, tel. +386(0)5/330-46-83, fax
+386(0)5/330-46-82,
e-mail:
ales.vodicar@miren-kostanjevica.si.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: the tenders
will be opened in public session on 8th of
October 2003 at 11:00 hrs local time on
the following address: Municipality of Miren
– Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren,
Slovenia.
21. Legal basis: Council Regulation
(EEC) No. 3906/89 of 18 December 1989
on Economic aid to certain countries of
Central and Eastern Europe, with amendments.
Municipality of Miren – Kostanjevica
Ob-99782
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Postojna za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 48/03),
objavlja Občina Postojna
razpis
za sofinanciranje programov s
področja družbenih dejavnosti v letu
2003
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov:
1. dejavnosti mladih,
2. tehnične kulture,
3. preprečevanja zasvojenosti,
4. socialnih in zdravstvenih dejavnosti,
5. mednarodnega tekmovanja s področja kulture.
1. Naročnik: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
2. Predmet razpisa je: zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na
področju družbenih dejavnosti v Občini Postojna za leto 2003 iz zgoraj navedenih področij, in sicer:
Pod 1 – dejavnosti mladih
– programi, ki jih izvajajo mladi in so izraz kreativnosti ter zadovoljevanja interesov
mladih;
– programi organizacij, društev in drugih, ki se ukvarjajo z mladinsko problematiko;
– prireditve večjega obsega, namenjene
mladim.
Pod 2 – tehnične kulture
– programi organizacij, društev in drugih, ki se ukvarjajo s tehnično kulturo;
– tekmovanja in prireditve večjega obsega s področja tehnične kulture.
Pod 3 – preprečevanja zasvojenosti
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora in zmanjševanje škode, te-
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rensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja in preprečevanju zasvojenosti.
Pod 4 – socialne in zdravstvene dejavnosti
– programi, ki vsebujejo socialne in
zdravstvene elemente skrbi za občane oziroma svoje člane;
– programi dobrodelnih organizacij;
– programi društev za samopomoč in invalidskih organizacij.
Pod 5 – mednarodna tekmovanja s področja kulture
– programi udeležbe na mednarodnih
tekmovanjih na področju kulture.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
Pod 1 in 2: društva, zveze društev, ustanove, zavodi…, ki delujejo in so registrirani
na področju razpisane dejavnosti in imajo
programe, ki jih bodo izvajali na območju
Občine Postojna.
Pod 3: društva, organizacija in zavodi,
ki delujejo in so registrirani za dejavnost
izobraževanja in svetovanja ter bodo programe izvajali na območju Občine Postojna.
Pod 4: prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki delujejo in so registrirani na področju razpisane dejavnosti in imajo programe, ki jih bodo izvajali na območju
Občine Postojna.
Pod 5: ljubiteljska kulturna društva, ki
imajo svojo kulturno dejavnost registrirano v
Občini Postojna in so vključeni v sofinanciranje dejavnosti društva iz proračuna Občine Postojna in posamezniki, ki imajo stalno
bivališče v Občini Postojna in delujejo na
področju kulture.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
Pod 1 in 2:
– da imajo sedež v Občini Postojna oziroma vključujejo v svoj program tudi občane iz Občine Postojna;
– da bodo programi izvedeni na območju Občine Postojna;
– da imajo zagotovljene tudi drugi vire
financiranja;
– da njihovi programi vsebinsko sodijo v
razpisano področje.
Pod 3:
– da imajo sedež v Občini Postojna oziroma vključujejo v svoj program tudi občine
iz Občine Postojna;
– da so registrirani in delujejo za dejavnosti izobraževanja in svetovanja;
– da bodo programi izvedeni na območju Občine Postojna;
– da imajo zagotovljene tudi drugi vire
financiranja;
– da njihovi programi vsebinsko sodijo v
razpisano področje.
Pod 4:
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega
varstva;
– da imajo sedež ali podružnico v Občini Postojna ali da imajo sedež izven območja Občine Postojna, vendar so člani tudi
občani Občine Postojna in je program dejavnosti organizacije zastavljen tako, da
vključuje v svoj program tudi občane Občine Postojna;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in urejeno ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon;
– da imajo potrjen program s strani
upravnega organa društva in zagotovljene
osnovne pogoje za realizacijo programov;
– da aktivno delujejo najmanj eno leto.
Pod 5:
– da je društvo registrirano na področju
kulture;
– da je posameznik že deloval na področju kulture;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in urejeno ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon;
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje
za realizacijo programov.
5. Vrednost finančnih sredstev:
Pod 1: 3,600.000 SIT.
Pod 2: 800.000 SIT.
Pod 3: 800.000 SIT.
Pod 4: 320.000 SIT (za zdravstveno varstvo), 2,600.000 SIT (za socialno varstvo).
Pod 5: 2,100.000 SIT.
Izbrani programi bodo sofinancirani do razpisane višine sredstev. Če bodo na razpisu
prijavljeni kandidati presegali razpisano višino
sredstev bodo le-ta razdeljena v deležih.
6. Prijava na razpis mora vsebovati:
Pod 1, 2 in 3:
– izpolnjen ustrezen prijavni obrazec;
– finančno poročilo za leto 2002;
– poročilo o delu za leto 2002;
– finančni načrt 2003;
– načrt dela za leto 2003.
Pod 4: prijava na razpis mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in
mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Pod 5:
– osnovne informacije o tekmovanju in
kopijo prijave na tekmovanje;
– kopija registracije društva oziroma opis
referenc posameznika o dosedanjem delovanju na področju kulture;
– opis referenc o dosedanjem delovanju na področju kulture;
– potrdilo, iz katerega je razvidno, da je
bilo društvo oziroma posameznik sprejet namednarodno tekmovanje;
– finančno konstrukcijo stroškov udeležbe
na tekmovanju (priloge predračunov, ipd.).
Za vsa področja bodo sredstva razdeljena na podlagi Meril in kriterijev za ustrezno
področje, ki veljajo v Občini Postojna.
Razpisno dokumentacijo za točke pod
1, 2, 3 in 4 in dodatne informacije lahko
zainteresirani zahtevajo pri Občinski upravi
občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna na
Oddelku za družbene dejavnosti pri Heleni
Primc ali Martini Magajna Gerželj. Za točko
5 ni razpisne dokumentacije.
7. Rok za prijavo je 27. 8. 2003 do
10. ure na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Razpis 2003 –
Družbene dejavnosti«.
8. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. Prijave prispele po roku bodo predlagatelju programa vrnjene.
Vsa društva, ki so že oddala programe
dela za leto 2003, jih morajo do zaključka
razpisa dopolniti.
Občina Postojna
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Št. 513-7/2003
Ob-100023
Na podlagi Uredbe o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT) (Ur. l. RS, št. 113/02
in 45/03) in na podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in 11/03) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
razpis
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo
o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 1 Uredbe o določitvi
carinskih kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT) (Ur. l. RS, št. 113/02 in 45/03) naslednje količine blaga,
ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot.
Tarifna oznaka

Poimenovanje

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
– Sveže ali ohlajeno:
– – trupi in polovice s kožo:
– – – domačih prašičev
– – – drugo
– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
– – – domačih prašičev:
– – – – šunke in njihovi kosi
– – – – plečeta in njihovi kosi
– – – drugo
– – drugo:
– – – domačih prašičev:
– – – – prednji deli in njihovi kosi
– – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
– – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi
– – – – drugo:
– – – – – brez kosti
– – – – – drugo
– – – drugo

0203 11
0203 11 10
0203 11 90
0203 12
0203 12 11
0203 12 19
0203 12 90
0203 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55
0203 19 59
0203 19 90

0203 21
0203 21 10
0203 21 90
0203 22
0203 22 11
0203 22 19
0203 22 90
0203 29
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59
0203 29 90
0210

0210 11

0210 11 11
0210 11 19
0210 11 31
0210 11 39
0210 11 90
0210 12
0210 12 11

– Zamrznjeno:
– – trupi in polovice:
– – – domačih prašičev
– – – drugo
– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
– – – domačih prašičev:
– – – – šunke in njihovi kosi
– – – – plečeta in njihovi kosi
– – – drugo
– – drugo:
– – – domačih prašičev:
– – – – prednji deli in njihovi kosi
– – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
– – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi
– – – – drugo:
– – – – – brez kosti
– – – – – drugo
– – – drugo
Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki,
nasoljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni; užitna
moka in zdrob iz mesa ali iz drugih klavničnih izdelkov
– Meso, prašičje:
– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
– – – domačih prašičev:
– – – – nasoljena ali v slanici:
– – – – – šunke in njihovi kosi
– – – – – plečeta in njihovi kosi
– – – – posušena ali prekajena:
– – – – – šunke in njihovi kosi
– – – – – plečeta in njihovi kosi
– – – drugo
– – prsi s potrebušnino in njihovi kosi:
– – – domačih prašičev:
– – – – soljene ali v slanici

Količina
(t)

(1)

Obdobje (rok)
uvoza

1.555

do 10. 10. 2003

778

do 10. 10. 2003

41

do 10. 10. 2003
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Tarifna oznaka

Poimenovanje

0210 12 19
0210 12 90
0210 19

– – – – sušene ali prekajene
– – – drugo
– – drugo:
– – – domačih prašičev:
– – – – soljeno ali v slanici:
– – – – – prekajene prašičje polovice ali njihovi kosi
– – – – – prekajene skrajšane polovice
(tričetrtinske stranice) ali srednji deli
– – – – – prednji deli in njihovi kosi
– – – – – ledja in njihovi kosi
– – – – – drugo:
– – – – – – brez kosti
– – – – – – drugo
– – – – sušeno ali prekajeno:
– – – – – prednji deli in njihovi kosi
– – – – – ledja in njihovi kosi
– – – – – drugo:
– – – – – – brez kosti
– – – – – – drugo
– – – drugo

0210 19 10
0210 19 20
0210 19 30
0210 19 40
0210 19 51
0210 19 59
0210 19 60
0210 19 70
0210 19 81
0210 19 89
0210 19 90

(1)
Kjer je navedena razpisana količina le
v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne
oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne
carinske kvote v roku 15 dni po objavi tega
razpisa. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija). Ponudbe za
nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo na
obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru
carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in
11/03).
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z
različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu z drugim odstavkom 7. člena
Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Ur. l. RS, št. 115/02 in
11/03). Vsaka ponudba je zavezujoča. Po
preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti spremeniti niti umakniti.
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o
dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30
dni od izdaje obvestila o dodeljeni količini
blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti
agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo količino. Cena za izdraženo količino
ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno
vplačati na transakcijski račun »Izvrševanje
proračuna Republike Slovenije« številka
»01100-6300109972«. Po plačilu celotnega zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini
blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je možen le na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži
carinskemu organu skupaj z deklaracijo za
vnos blaga v carinski postopek.
Ponudba za dodelitev določene količine
blaga v okviru posamezne carinske kvote
mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini
1.700 SIT.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Količina
(t)

(1)

Obdobje (rok)
uvoza

Št. 1842-6
Ob-99990
Na podlagi 18. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95, 38/99),
objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
farmacevtskih kemikalij
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, telefon 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
3. Predmet javnega razpisa je:
a) prodaja farmacevtskih kemikalij:
Naziv blaga

EM

Količina

Rok uporabnosti

ACIDUM STEARICUM
ADEPS LANAE
ADEPS SOLIDUS
CERA ALBA
CHOLESTEROLUM
COFFEINUM, PH.EUR.
ETHANOLUM 96%
FORMALDEHYDI SOLUTIO (35 P.C.), PH.EUR.
GLUCOSUM MONOHYDRICUM, PH.EUR.
GLYCEROLUM
KALII IODIDUM, PH.EUR.
NATRII BROMIDUM
PARAFFINUM LIQUIDUM
PROPYLIS HYDROXYBENZOAS
TALCUM
TRIETANOLAMINUM
VASELINUM ALBUM
ZINCI OXYDUM

KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG

20
600
60
20
5
10
454
14
20
250
15
10
540
3
50
6
700
25

03/04
07/05; 01/06
01/06
10/05
10/05
10/03; 03/05;
09/05;01/06
11/04
04/04
10/05
09/03
05/05
10/04
03/05
01/05
07/05; 04/05; 10/05;
02/06
10/05

b) farmacevtske kemikalije se prodajajo
po načelu »videno-kupljeno«
c) kupec lahko kupi tudi manjše količine
navedenih vrst blaga v točki 3.a).
4. Kraj in čas prevzema blaga: v skladiščih Galenskega laboratorija v Ljubljani sukcesivno in v skladu s pogodbo med prodajalcem in izbranim kupcem, najkasneje do
31. 12. 2003.
5. Cena: v SIT/EM posamezne farmacevtske kemikalije brez davščin.

Farmacevtske kemikalije bodo prodane
kupcu, ki bo ponudil za posamezno farmacevtsko kemikalijo najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več kupcev ponudi enako
ceno, ima prednost kupec, ki ponudi nakup
večje količine farmacevtskih kemikalij. Po
ocenitvi ponudb Zavod RS za blagovne rezerve sklene pogodbo z enim ali več kupci,
z najugodnejšo kombinacijo ponudb.
6. Garancija za dobro izvedbo posla: izbrani kupci, s katerimi bo prodajalec sklenil
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kupoprodajno pogodbo, morajo po podpisu pogodbe najkasneje v roku 3 dni predložiti menico z izjavo za izpolnitev menice, kot
garancijo za dobro izvedbo posla, v višini
10% okvirne pogodbene vrednosti, ki bo
veljavna vsaj še 8 dni po preteku roka za
prevzem blaga.
7. Način in rok plačila: kupec lahko plača kupnino pred prevzemom blaga na transakcijski račun št. 01100-6030230073 ali
v roku 30 dni po prevzemu blaga, če pred
prevzemom blaga zavaruje plačilo z bančno
garancijo.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo dvignejo zainteresirani ponudniki na naslovu Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, soba 1, 1000
Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 14. ure.
9. Predložitev ponudb: pisne ponudbe v
zaprtem ovitku z oznako »Ponudba za nakup farmacevtskih kemikalij – Ne odpiraj«
in naslovom pošiljatelja je potrebno predložiti do 25. 8. 2003 do 15. ure na naslov
Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska
106, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 8. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi, VII.
nadstropje, Zavoda RS Za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
11. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli drugim kupcem in nima nobenih obveznosti do
prizadetih kupcev.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: Karmen Verbovšek ali Vida Trunk, telefon 01/589-73-00, faks 01/589-73-47;
dodatne informacije v zvezi s farmacevtskimi kemikalijami: Liljana Zwittnig Čop in Marija Lampič Križaj, tel. 01/423-46-90 in
01/423-44-00.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-99436
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in razpoložljivih sredstev, namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva v Občini Radenci, objavlja RRA Mura d.o.o. Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje, v sodelovanju
z Občino Radenci in Novo Ljubljansko banko d.d., Podružnica Pomurje; Raiffeisen
Krekovo banko d.d. Maribor, PE Murska
Sobota; SKB Banko d.d. Ljubljana, PE Murska Sobota; Banko Koper d.d., PE Murska
Sobota; Novo KBM d.d., Podružnica Pomurje-LLT; Probanko d.d. Maribor, Ekspozitura Murska Sobota
razpis
za pospeševanje malega gospodarstva
v Občini Radenci za leto 2003
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Radenci v skupni višini 26,400.000 SIT
za kreditiranje investicijskih projektov. Za
kredite bo lahko RRA Mura »Garancijska
shema za Pomurje« dodeljevala garancije v
višini 50-70%, vendar garancija ne more
presegati 5,000.000 SIT.

2. Splošni pogoji
Sredstva lahko pridobijo prosilci, ki zaposlujejo do največ 50 ljudi in imajo kraj
investicije na območju Občine Radenci.
Pospeševanje je namenjeno:
1. samostojnim podjetnikom,
2. družbam,
3. bodočim samostojnim podjetnikom,
družbam in zadrugam s področja gospodarstva,
4. drugim pravnim osebam s področja
malega gospodarstva.
Sredstva se prednostno dodelijo prosilcu:
1. katerega izvedba projekta pomembneje vpliva na razvoj občine,
2. zagotavlja trajna in kvalitetna delovna
mesta,
3. zaposluje nezaposlene z območja občine,
4. ki bo izpolnil pogoje institucije.
3. Pogoji za dodelitev kreditov
3.1. Krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,
– obrestna mera za kredite znaša TOM
+ 2,5%,
– doba vračanja kredita je do največ
5 let,
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke kreditodajalke.
3.2 Do sredstev po tem razpisu niso
upravičena:
– majhna podjetja s področja kmetijstva,
ribištva in jeklarstva,
– podjetja v težavah,
– podjetja v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, motornih vozil in
sintetičnih vlaken.
3.3 Garancije RRA Mure »Garancijska
shema za Pomurje«:
– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure »Garancijska shema za Pomurje«
hkrati z vlogo za kredit,
– garancija RRA Mure »Garancijska shema za Pomurje« ne more presegati zneska
5,000.000 SIT, oziroma 50-70% poroštva
odobrenega kredita,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mure »GS za Pomurje« s poroki na
podlagi notarskega sporazuma.
4. Dokumentacija
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz “obrazca Investicijski
krediti – Garancije – vloga”, ki ga prosilci
dobijo na naslednjih mestih:
– Občina Radenci, Radgonska cesta 9,
Radenci, tel. 02/566-96-10, g. Ivanuša,
– RRA Mura d.o.o., Lendavska 5/a,
Murska Sobota, tel. 02/536-14-64, g. Wolf
oziroma ga. Vitez Gomboši.
Obvezne priloge so:
1. obrazec – Vloga;
2. opis investicijskega vlaganja na obrazcu “Poslovni načrt” za projekt do 3 mio SIT,
za zahtevnejše projekte pa poslovno/investicijski elaborat v skladu z zahtevami bank;
3. za s.p. potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov (DURS), fotokopijo
priglasitvenega lista obrazec 1/1, 1/2 (potrjen od krajevno pristojne izpostave DURS)
in zemljiškoknjižni izpisek; za gospodarske
družbe fotokopijo sklepa o vpisu družbe v
sodni register z vsemi prilogami;

Št.

78 / 8. 8. 2003 / Stran 4837

4. potrdilo o matični številki in potrdilo o
davčni številki za gospodarske družbe;
5. davčno napoved za zadnji dve leti poslovanja (2001 in 2002) z vsemi prilogami
in zadnjo odločbo o davku na dohodek iz
dejavnosti za s.p. oziroma bilanco stanja in
izkaz uspeha za gospodarske družbe;
6. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih (za gospodarske družbe Potrdilo o
poravnanih dospelih davkih in prispevkih);
7. gradbeno dovoljenje, kupoprodajne
pogodbe ali predračune za nabavo opreme
ali posodobitev poslovnega procesa.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo v dveh izvodih na Občino Radenci, Radgonska cesta 9, Radenci.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo je 30. 9.
2003.
7. Obdelava vlog
Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v
30 dneh od obravnave na komisiji.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.
Občina Radenci
Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o., Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Št. 32001-0012/2003-220
Ob-99788
Na podlagi odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2003 (Uradne objave
Snežnik, 4/03) in 7. člena Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS št. 74/02, Uradne objave časopisa Snežnik 5/03), Komisija za kmetijstvo
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kmetijstva
v Občini Ilirska Bistrica v letu 2003
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov kmetijstva v Občini Ilirska
Bistrica, za leto 2003, sredstva se namenijo za:
– sofinanciranje preprečevanja kroničnega mastitisa,
– subvencioniranje osemenitve krav,
– izobraževanje kmetov,
sofinanciranje organizacije prireditve
»Predstavitev kmetijstva v Občini Ilirska
Bistrica«
II. Sofinanciranje preprečevanja kroničnega mastitisa
1.Višina predvidenih sredstev 1,576.500
SIT.
2. Upravičenci do sredstev: so registrirani izvajalci storitev javne veterinarske službe in imajo koncesijo za opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica.
3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: so registrirani izvajalci javne veterinarske službe in imajo koncesijo za
opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica.
4. Višina subvencije: za zatiranje in preprečevanje kroničnega mastitisa pri kravah
molznicah se za vsako zdravljenje nameni
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10.000 SIT na kravo in se lahko realizira do
višine razpoložljivih sredstev. Omenjena
sredstva se izplača neposredno izvajalcu zatiranja in preprečevanja kroničnega mastitisa po opravljenih storitvah. Koriščenje sredstev je možno na podlagi zahtevka in seznama s priloženimi posameznimi izjavami uporabnika storitve iz območja Občine Ilirska
Bistrica, ki ga Oddelku za gospodarstvo in
finance Občine Ilirska Bistrica predloži izvajalec enkrat mesečno. Koriščenje sredstev
je možno do njihove porabe.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne odpiraj – Javni razpis – Preprečevanje mastitisa”.
III. Subvencioniranje osemenitve krav
1.Višina predvidenih sredstev 1,132.978
SIT.
2. Upravičenci do sredstev: so registrirani izvajalci storitev javne veterinarske službe in imajo koncesijo za opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica.
3. Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev:
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: so
registrirani izvajalci javne veterinarske službe in imajo koncesijo za opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica,
4. Višina subvencije: za vsako osemenitev goveje plemenice se nameni 1.225 SIT
in se lahko realizira do višine razpoložljivih
sredstev. Na podlagi omenjene subvencije
je v letu 2003 cena za uporabnika storitev
6.000 SIT. Omenjena sredstva se izplača
neposredno izvajalcu osemenjevanja po
opravljenih storitvah. Koriščenje sredstev je
možno na podlagi zahtevka in seznama s
priloženimi posameznimi izjavami uporabnika storitve iz območja Občine Ilirska Bistrica, ki ga Oddelku za gospodarstvo in finance Občine Ilirska Bistrica predloži izvajalec
enkrat mesečno. Koriščenje sredstev je
možno do njihove porabe.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne odpiraj – Javni razpis – Osemenjevanje krav”.
IV. Izobraževanje kmetov
1. Višina predvidenih sredstev je
1,301.000 SIT.
2. Upravičenec do sredstev: kmetijska
svetovalna služba Ilirska Bistrica in drugi izbrani izvajalci izobraževanja ter delavnic na
podlagi programa izobraževanja.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– predložijo dokazila, da so strokovno
usposobljeni za opravljanje storitve,
– predložijo finančno ovrednoten program izobraževanja,
– predložijo zahtevek s seznamom udeležencev.
4. Višina subvencije: višina finančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški honorarjev predavateljem predavanj in
izobraževalnih tečajev, stroški uporabe prostorov za izvedbo tečajev in predavanj, stroški nabave strokovne literature, stroški de-
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monstracijskih poizkusov, ostali materialni
stroški, ki so v skladu s programom izobraževanja, ki ga za tekoče leto potrdi Občinski svet občine Ilirska Bistrica).
5. Označitev zahtevka: pisna vloga morajo biti poslana v zaprtih ovojnicah, opremljena z naslovom pošiljatelja in označena z
oznako “Ne odpiraj – Javni razpis – Izobraževanje kmetov”.
V. Sofinanciranje organizacije prireditve
»Predstavitev kmetijstva v Občini Ilirska
Bistrica«
1. Višina predvidenih sredstev je
1,324.489 SIT.
2. Upravičenci do sredstev: so neprofitna društva in organizacije, in sicer društva s
področja kmetijstva na območju Občine Ilirska Bistrica, društva, kjer so člani, ki so
upravičenci do sredstev regijsko ali drugače povezani,če na območju občine za to
področje ni registriranega društva, Kmetijska svetovalna služba in kmetijska zadruga
iz območja Občine Ilirska Bistrica.
3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko
kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje: organizirajo prireditev, katere namen je predstavitev vseh področij
kmetijstva in kmetovalcev v Občini Ilirska
Bistrica.
4. Višina subvencije: višina finančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški organizacije in izvedbe prireditve).
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetijska
prireditev”.
VI. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo s podatki
o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti programa oziroma projekta, navedbo virov financiranja na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa na Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak ponedeljek in petek med
8. in 11. uro ter sredo med 8. in 11. ter med
12. in 16.30.
VII. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev
bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica.
Sklep bodo prosilci prejeli najpozneje v roku 45 dni od odpiranja vlog. Nepravočasne
vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je 5
dni od dneva prejema obvestila. Nepopolne
vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku
ne dopolni se zavržejo. Odpiranje prijav bo
3 dan po izteku roka za oddajo prijav. Odpiranje prijav ni javno.
XIII. Rok za vložitev zahtevkov
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najkasneje 15 dan po objavi
javnega razpisa do 14. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in finance, Bazoviška 14, 6250 Ilirska
Bistrica.

IX. Informacije
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Ilirska Bistrica,
Oddelek za gospodarstvo in finance, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica ali na tel.
05/71-41-361, kontaktni osebi Nevenka
Tomšič in Boštjan Primc.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 3611-23/02
Ob-99850
Na podlagi 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št.
40/00 in 30/01), Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03), Pravilnika o načinu, pogojih in
postopkih prodaje poslovnih prostorov,
stavb in drugih delov stavb (Uradne objave,
št. 6/02) in sklepa Občinskega sveta mestne občine Koper z dne 10. julija 2003,
župan Mestne občine Koper razpisuje
javni razpis z zbiranjem pisnih ponudb
za prodajo poslovnih prostorov, ki so v
lasti Mestne občine Koper
1. Koper, Dapontejeva reber št. 3, v
izmeri 24,18 m2, ki leži na parceli št.
1188/1, k.o. Koper, za izklicno ceno
5,078.585,02 SIT, ki ne zajema investicijskih vlaganj najemnika, obstoječa namembnost gostinske dejavnosti;
2. Koper, Gimnazijski trg 6, v izmeri
15,34 m2, ki leži na parceli št. 1276, k.o.
Koper, za izklicno ceno 1,848.745,69 SIT,
obstoječa namembnost garaža (neusposobljen);
3. Koper, Jurčičeva ulica št. 2, v izmeri
13,77 m2, ki leži na parceli št. 430/1, k.o.
Semedela, za izklicno ceno 1,593.677,72
SIT, obstoječa namembnost garaža,
4. Koper, Kovačičeva ulica št. 40, v
izmeri 14,38 m2, ki leži na parceli št.
489/46, k.o. Semedela, za izklicno ceno
1,402.737,96 SIT, obstoječa namembnost
garaža;
5. Koper, Levstikova ulica št. 4, v izmeri
24,30 m2, ki leži na parceli št. 432, k.o.
Semedela, za izklicno ceno 5,917.325,42
SIT, obstoječa namembnost pisarniške dejavnosti;
6. Koper, Pristaniška ulica št. 23, poslovni prostor v izmeri 94,83 m2 s komunalno opremljenim stavbnim zemljiščem v izmeri 153,73 m2, vse na parceli št. 993/1, k.o.
Koper, za izklicno ceno 18,435.510,36 SIT,
ki ne zajema investicijskih vlaganj najemnika, obstoječa namembnost trgovska dejavnost z neživili;
7. Koper, Repičeva ulica 1/I,II, v izmeri
147,96 m2, ki leži na parceli št. 1111, k.o.
Koper, za izklicno ceno 18,605.903,04
SIT, obstoječa namembnost pisarniške dejavnosti;
8. Koper, Rozmanova ulica št. 21, v
izmeri 13,55 m2, ki leži na parceli št. 430/1,
k.o. Semedela, za izklicno ceno
1,444.902,75 SIT, obstoječa namembnost
garaža;
9. Koper, Srebrničeva ulica št. 1, v izmeri
29,98 m2, ki leži na parceli št. 387/19,
k.o. Semedela, za izklicno ceno
5,805.840,21 SIT, obstoječa namembnost
mirne storitvene dejavnosti;
10. Koper, Srebrničeva ulica št. 10, v
izmeri 12,90 m2, ki leži na parceli št. 410/1,
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k.o. Semedela, za izklicno ceno
2,250.259,10 SIT, obstoječa namembnost
skladišče;
11. Koper, Staničev trg št. 11, v izmeri
19,68 m2, ki leži na parceli št. 942, k.o.
Koper, v izmeri, za izklicno ceno
2,515.460,47 SIT, obstoječa namembnost
mirne storitvene dejavnosti-šiviljstvo;
12. Koper, Stritarjeva ulica št. 3, v izmeri 54,79 m2, ki leži na parceli št. 380/9,
k.o. Semedela, za izklicno ceno
4,372.395,97 SIT, obstoječa namembnost
mirne storitvene dejavnosti;
13. Koper, Tomšičeva ulica št. 6, v izmeri
31,24 m2, ki leži na parceli št. 390, k.o.
Semedela, za izklicno ceno 6,864.650,94
SIT, obstoječa namembnsot fotografskega
ateljeja;
14. Koper, Tomšičeva ulica št. 6, v izmeri
35,50 m2, ki leži na parceli št. 390, k.o.
Semedela, za izklicno ceno 5,428.096,63
SIT, obstoječa namembnost skladišče;
15. Koper, Ulica pri Velikih vratih 12, v
izmeri 28,57 m2, ki leži na parceli 1071,
k.o. Koper, za izklicno ceno 3,587.940,23
SIT, obstoječa namembnost skladišče;
16. Koper, Veluščkova ulica št. 2, v
izmeri 14,85 m2, ki leži na parceli št. 430/4,
k.o. Semedela, za izklicno ceno
2,283.460,15 SIT, obstoječa namembnost
pisarniške dejavnosti;
17. Koper, Župančičeva ulica št. 14, v
izmeri 11,17 m2, ki leži na parceli št. 873,
k.o. Koper, za izklicno ceno 1,662.017,34
SIT, obstoječa namembnost pisarniške dejavnosti;
18. Hrvatini št. 64, v izmeri 97,86 m2, ki
leži na parceli št. 185, k.o. Hribi, za izklicno
ceno 9,559.334,02 SIT, obstoječa namembnost skladišče;
19. Hrvatini 111, v izmeri 17,20 m2, ki
leži na parceli št.62/4, k.o. Hribi, za izklicno ceno 1,076.744,57 SIT, obstoječa namembnost garaža;
20. Hrvatini 112, v izmeri 15,69 m2, ki
leži na parceli št. 62/4, k.o. Hribi, za izklicno ceno 1,016.876,75 SIT, obstoječa namembnost garaža;
21. Sočerga št. 5, v izmeri 361,10 m2, ki
leži na parceli št. 4960, k.o. Sočerga, za
izklicno ceno 47,897.687,29 SIT, obstoječa namembnost delavnice in trgovine (neusposobljeno);
22. Spodnje Škofije št. 69, v izmeri
11,52 m2, ki leži na parceli št. 222, k.o.
Škofije, za izklicno ceno 1,613.395,97 SIT,
obstoječa namembnost frizerske dejavnosti;
23. Spodnje Škofije 69, v izmeri
10,89 m2, ki leži na parceli št. 222, k.o.
Škofije, za izklicno ceno 1,342.130,43 SIT,
obstoječa namembnost skladišče;
24. Spodnje Škofije št. 182, v izmeri
209,15 m2, ki leži na parceli št. 1669/1,
k.o.
Škofije,
za
izklicno
ceno
44,517.923,82 SIT, obstoječa namembnost
pekarne in pisarniškega dela, vključenega
v skupni izmeri;
25. Spodnje Škofije št. 182, v izmeri
58,95 m2, ki leži na parceli št. 198/1, k.o.
Škofije, za izklicno ceno 12,388.629,67
SIT, obstoječa namembnsot specializirane
trgovine;
26. Spodnje Škofije št. 182, v izmeri
41,14 m2, ki leži na parceli 198/1, k.o. Ško-

fije, z izklicno ceno 9,619.236,45 SIT, obstoječa namembnost menjalnice;
27. Spodnje Škofije št. 182, v izmeri
55,94 m2, ki leži na parceli št. 198/1, k.o.
Škofije, za izklicno ceno 16,433.654,84
SIT, obstoječa namembnost ribarnice.
Vrednosti nepremičnin so izračunane na
dan 31. 5. 2003 in se ob plačilu revalorizirajo skladno s poprečnim indeksom podražitev za stanovanjsko izgradnjo, ki ga mesečno objavlja GSZ – Združenje za gradbeništvo in IGM.
Vsi poslovni prostori, razen poslovni prostori pod zaporednimi številkami 2, 5, 7,
14, 16, 17 in 21 so zasedeni. Najemna
razmerja so sklenjena za nedoločen čas.
Najemniki v zasedenih poslovnih prostorih, za katere je sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, imajo predkupno pravico do nakupa nepremičnine po pogojih
najugodnejšega ponudnika. Najemniki poslovnih prostorov, ki kandidirajo kot ponudniki, morajo imeti poravnane vse obveznosti do lastnika.
V primerih investicijskega vlaganja najemnika v poslovni prostor, mora ponudnik
k ponudbi obvezno predložiti izjavo, iz katere je razviden dogovor oziroma zagotovilo o
načinu vračila vložene investicije najemnika
v poslovni prostor, ki je predmet prodaje.
Kupec dotrajanega ali neusposobljenega poslovnega prostora mora takoj po podpisu pogodbe pristopiti k prenovi le-tega in
prostor prilagoditi za dejavnost, ki je iz urbanističnega in prostorskega vidika najbolj
primerna; kršitev te določbe je lahko razlog
za odstop od kupoprodajne pogodbe.
V izklicno ceno ni vključeni davek na promet nepremičnin, ki ga poravna kupec. Prav
tako bremenijo kupca stroški povezani s
prodajo nepremičnine, zemljiškoknjižnega
vpisa, ter stroški cenitve nepremičnine.
Rok plačila kupnine ne sme biti daljši od
60 dni.
Merila, ki se upoštevajo pri prodaji poslovnega prostora, oziroma pri izbiri najugodnejšega ponudnika:
– ponujena višina kupnine,
– rok prenove za nezasedene poslovne
prostore in rok pričetka obratovanja v prenovljenem poslovnem prostoru,
– predlagani program dejavnosti.
Pogoji najemodajalca:
Pogoji najemodajalca so določeni v razpisni dokumentaciji, ki je obvezen sestavni
del ponudbe.
Neuspelemu ponudniku se vplačana varščina vrne v roku 8 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
Z uspelim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba v roku 30 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri, v primeru pritožbe
pa v roku 15 dni po obravnavi pritožbe. V
primeru, da se pogodba ne sklene, se varščina ne vrne oziroma se iz nje plačajo stroški postopka izvedbe javnega razpisa, katere je zavezan plačati uspeli ponudnik, preostali del varščine pa se prenese v last Mestne občine Koper.
V primeru umika ponudbe se plačana
varščina ne vrne, temveč zapade v korist
Mestne občine Koper.
Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov za posamezno nepremičnino.
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Pisna ponudba s potrebno razpisno dokumentacijo, vključno z dokazilom o vplačani varščini, z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine.(vpisati naslov ponudnika, naslov prostora na katerega se nanaša ponudba)”, mora prispeti v
zaprti in označeni ovojnici najkasneje 25. 8.
2003, do 12. ure, na naslov Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, (po pošti, ali osebno v sprejemno pisarno Mestne občine
Koper, (pritličje desno). Nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. Nepravočasne ponudbe bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Ponudniki bodo o
izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni
v roku 15 dni od zaključka razpisa.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, v času trajanja razpisa, in sicer
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, in v
sredah tudi od 14. do 17. ure.
Dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko dobijo interesenti v strokovni službi Urada za nepremičnine Mestne občine Koper,
tel. 66-46-274, 66-46-275.
Mestna občina Koper

Javne dražbe
Ob-99627
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in
30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03), 19. člena Statuta Občine Trebnje ter sklepov Občinskega sveta občine
Trebnje, sprejetih na 6. redni seji dne 28. 7.
2003, objavlja
javno dražbo
za prodajo premičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/34-81-100, faks 07/34-81-131.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je kozolec, zgrajen leta 1920, ki se
nahaja v Starem trgu 3, v Trebnjem, na parc.
št. 175/1 k.o. Trebnje, lastnik Občina Trebnje, koristna površina je 115,5 m2, po izklicni ceni 1,100.958 SIT. Kupec bo kozolec
po sklenjeni pogodbi demontiral in odpeljal
sam na lastne stroške v roku osmih dni po
plačilu kupnine. Kozolec se prodaja po načelu videno – kupljeno.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 10.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje
v tridesetih dneh po zaključku javne dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnino
kupec poravna na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133, v osmih
dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne po-
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ravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se
bo kupcu premičnina izročila v last in posest.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 1. 9. 2003 v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, z začetkom ob 13.30.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisala
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator
bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
VIII. Varščina: ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Trebnje št. 01330-0100016133, s
sklicem, za namen javna dražba – prodaja
kozolca.
IX. Rok za prijavo: ponudniki morajo osebno ali po pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje do 1. 9. 2003 do
13. ure na naslovu organizatorja, Goliev trg
5, 8210 Trebnje, v vložišču (soba št. 2) v
pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži le tisti, ki se pravočasno in pravilno prijavi.
X. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli
na javni dražbi, se varščina vrne najkasneje
v osmih dneh po zaključku javne dražbe.
Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.
XI. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne ali naroči po pošti na
naslovu Občine Trebnje, Oddelek za okolje
in prostor, Štefan Velečič, Goliev trg 5,
8210 Trebnje.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Trebnje vsak delovni dan
med uradnimi urami pri Štefanu Velečič.
XII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč posamičen ali skupinski ogled kozolca, ki je predmet javne dražbe, na terenu.
Občina Trebnje
Ob-99629
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in
30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim pre-
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moženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03), 19. člena Statuta Občine Trebnje ter sklepov Občinskega sveta občine
Trebnje, sprejetih na 6. redni seji dne 28. 7.
2003, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/34-81-100; faks 07/34-81-131.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
– parc. št. 432/1 njiva v izmeri 869 m2,
– parc. št. 432/2 park v izmeri 1490 m2,
– parc. št. 432/3 njiva v izmeri 1140 m2,
– parc. št. 432/4 poslovna stavba v
izmeri 439 m2 (grad Škrljevo),
vse vpisane pri vl. št. 869, k.o. Šentrupert, last Občine Trebnje; po izklicni ceni
50,000.000 SIT.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje
v tridesetih dneh po zaključku javne dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnino
kupec poravna na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133, v osmih
dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se
bodo kupcu nepremičnine izročile v posest
ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot
lastnik kupljenih nepremičnin.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 1. 9. 2003 v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, z začetkom ob 12. uri.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisala
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator
bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
VIII. Varščina: ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Trebnje št. 01330-0100016133, s
sklicem, za namen javna dražba – grad Škrljevo.
IX. Rok za prijavo: ponudniki morajo osebno ali po pošti predložiti organizatorju pra-

vilno prijavo najkasneje do 1. 9. 2003 do
11. ure na naslovu organizatorja, Goliev trg
5, 8210 Trebnje, v vložišču (soba št. 2) v
pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži le tisti, ki se pravočasno in pravilno prijavi.
X. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli
na javni dražbi, se varščina vrne najkasneje
v osmih dneh po zaključku javne dražbe.
Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.
XI. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne ali naroči po pošti na
naslovu Občine Trebnje, Pisarna županje –
pri pravni svetovalki Mariji Zaletelj, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnin, zemljiškoknjižne izpiske, katastrske podatke, mapne kopije z označbo parcel in obrazec prodajne pogodbe.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Trebnje vsak delovni dan
med uradnimi urami pri pravni svetovalki Mariji Zaletelj.
XII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč posamičen ali skupinski ogled parcel, ki so predmet javne dražbe, na terenu.
XIII. Drugi pogoji: prodajna pogodba vsebuje zavezo kupca, da bo predmetne nepremičnine v celoti obnovil na podlagi smernic spomeniškega varstva v skladu s pozitivno zakonodajo, ki ureja predmetno področje, v roku petih let od dneva podpisa
prodajne pogodbe za namene in s funkcijo
turističnega značaja in za stalno razstavo,
katere vsebina ne bo likovna umetnost in
bo imela širši nacionalni značaj in pomen. V
primeru, da kupec ne bo obnovil nepremičnine v skladu s 13. točko razpisnih pogojev
javne dražbe, ima Občina Trebnje pravico,
da prodajno pogodbo razdre, brez obveznosti plačila eventualno nastale škode.
Občina Trebnje
Št. 430-02-1/2003-17
Ob-99761
Javna dražba nepremičnin
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
I. Predmet prodaje:
A) Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje št. 1 v pritličju,
Trg 8C, Prevalje (prazno), v skupni površini
59,93 m2. Izklicna cena 9,863.000 SIT.
Ogled stanovanja dne 18. 8. 2003 in 22. 8.
2003 od 13. do 14. ure.
2. Garsonjera št. 5 v I. nad., Koritenska
cesta 1, Bled (prazna), v skupni površini
14,23 m2. Izklicna cena je 3,051.000 SIT.
Ogled stanovanja dne 19. 8. 2003 in 21. 8.
2003 od 12. do 13. ure.
3. Enosobno stanovanje št. 5x v I. nad.,
Gregorčičeva ulica 16, Tolmin (prazno), v
skupni površini 56,93 m2. Izklicna cena
7,323.000 SIT. Ogled stanovanja dne
19. 8. 2003 od 9.30 do 10.30.
4. Enosobno stanovanje št. 2x v I. nad.,
Žagarjeva ulica 2, Tolmin (prazno), v skupni
površini 44,39 m2. Izklicna cena 7,299.000
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SIT. Ogled stanovanja dne 19. 8. 2003 od
11. do 12. ure.
5. Dvosobno stanovanje št. 7 v I. nad.,
Stjenkova ulica 4, Postojna (prazno), v skupni površini 53,45 m2. Izklicna cena
6,734.000 SIT. Ogled stanovanja dne
19. 8. 2003 od 8. do 8.30.
6. Dvosobno stanovanje št. 5 v II. nad.,
Kraigherjeva 10, Postojna (prazno), v skupni površini 57,33 m2. Izklicna cena
7,905.000 SIT. Ogled stanovanja dne
19. 8. 2003 od 8.30 do 9. ure.
7. Dvosobno stanovanje št. 3 v II. nad.,
Notranjska ulica 1A, Postojna (prazno), v
skupni površini 50,66 m2. Izklicna cena
7,236.000 SIT. Ogled stanovanja dne
19. 8. 2003 od 9. do 9.30.
8. Enosobno stanovanje št. 3 v kleti, Vojkova ulica 4, Postojna (prazno), v skupni
površini 39,40 m2. Izklicna cena 3,363.000
SIT. Ogled stanovanja dne 19. 8. 2003 od
9.30 do 10. ure.
9. Dvosobno stanovanje št. 4 v I. nad.,
Kidričevo naselje 1, Postojna (prazno), v
skupni površini 63,27 m2. Izklicna cena
8,980.000 SIT. Ogled stanovanja dne
19. 8. 2003 od 10. do 10.30.
10. Dvosobno stanovanje št. 4 v I. nad.,
Kidričevo naselje 3, Postojna (prazno), v
skupni površini 63,27 m2. Izklicna cena
8,977.000 SIT. Ogled stanovanja dne 19. 8.
2003 od 11. do 11.30.
11. Enosobno stanovanje št. 1 v kleti,
Kidričevo naselje 12, Postojna (prazno), v
skupni površini 38,42 m2. Izklicna cena
2,229.000 SIT. Ogled stanovanja dne
19. 8. 2003 od 11.30 do 12. ure.
12. Dvosobno stanovanje št. 3 v I. nad.,
Kidričevo naselje 14, Postojna (prazno), v
skupni površini 55,17 m2. Izklicna cena
7,843.000 SIT. Ogled stanovanja dne
19. 8. 2003 od 12. do 12.30.
13. Dvosobno stanovanje št. 4 v I. nad.,
Kidričevo naselje 16, Postojna (prazno), v
skupni površini 54,99 m2. Izklicna cena
6,138.000 SIT. Ogled stanovanja dne
19. 8. 2003 od 12.30 do 13. ure.
14. Dvosobno stanovanje št. 5 v II. nad.,
Kidričevo naselje 16, Postojna (prazno), v
skupni površini 54,99 m2. Izklicna cena
5,988.000 SIT. Ogled stanovanja dne
19. 8. 2003 od 13. do 13.30.
15. Dvosobno stanovanje št. 14 v III.
nad., Kidričevo naselje 23, Postojna (prazno), v skupni površini 48,33 m2. Izklicna
cena 7,204.000 SIT. Ogled stanovanja dne
20. 8. 2003 od 8.30 do 9. ure.
16. Dvosobno stanovanje št. 10 v III.
nad., Postojnska cesta 9, Pivka (prazno), v
skupni površini 55,27 m2. Izklicna cena je
5,943.000 SIT. Ogled stanovanja dne
20. 8. 2003 od 9. do 9.30.
17. Dvosobno stanovanje št. 4 v I. nad.,
Pod Zavrtnice 11, Pivka (prazno), v skupni
površini 63,29 m2. Izklicna cena je
5,816.000 SIT. Ogled stanovanja dne
20. 8. 2003 od 9.30 do 10. ure.
18. Dvosobno stanovanje št. 3 v I. nad.,
Pod Zavrtnice 13, Pivka (prazno), v skupni
površini 57,82 m2. Izklicna cena je
5,121.000 SIT. Ogled stanovanja dne 20. 8.
2003 od 10. do 10.30.
19. Dvosobno stanovanje št. 5 v II. nad.,
Pod Zavrtnice 13, Pivka (prazno), v skupni
površini 57,82 m2. Izklicna cena je

4,910.000 SIT. Ogled stanovanja dne
20. 8. 2003 od 10.30 do 11. ure.
20. Dvosobno stanovanje št. 11 v II.
nad., Podgrad 107, Podgrad (prazno), v
skupni površini 61,7 m2. Izklicna cena je
5,163.000 SIT. Ogled stanovanja dne
20. 8. 2003 od 13. do 13.30.
21. Enostobno stanovanje št. 01S v I.
nad., Ulica 21. oktobra 2A, Črnomelj (prazno), v skupni površini 43,67 m2. Izklicna
cena 4,316.000 SIT. Ogled stanovanja dne
19. 8. 2003 in 21. 8. 2003 od 9. do 9.30.
22. Dvosobno stanovanje v pritličju desno, Stiplovškova ul. 2, Brežice (prazno), v
skupni površini 70,68 m2. Izklicna cena
7,896.000 SIT. Ogled stanovanja dne
19. 8. 2003 in 21. 8. 2003 od 9.30 do
10. ure.
23. Enosobno stanovanje št. 1 v kleti,
Cankarjeva ul. 17, Brežice (prazno), v skupni površini 61,14 m2. Izklicna cena
3,211.000 SIT. Ogled stanovanja dne 19. 8.
2003 in 21. 8. 2003 od 10. do 10.30.
24. Enosobno stanovanje št. 2 v pritličju, Cankarjeva ul. 24, Brežice (prazno), v
skupni površini 69,56 m2. Izklicna cena
8,480.000 SIT. Ogled stanovanja dne
19. 8. 2003 in 21. 8. 2003 od 10.30 do
11. ure.
B) Objekti in zemljišča
1. Vrstna hiša – Litijska cesta 48/A,
Ljubljana:
a) v skupni površini 158,31 m2,
b) na parc. št. 444/8 v izmeri 175 m2,
ZKV 1149, k.o. Štepanja vas,
c)
izklicna
cena
nepremičnine:
44,220.000 SIT.
2. Zemljišče v Žirovnici (pri Jesenicah):
a) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 917/1 in 917/6, v skupni izmeri
1033 m2; ZKV 617, k.o. Žirovnica,
b)
izklicna
cena
nepremičnine:
9,327.000 SIT.
3. Zemljišče v Žirovnici (pri Jesenicah):
a) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 917/4, v skupni izmeri 2357 m2; ZKV
617, k.o. Žirovnica,
b)
izklicna
cena
nepremičnine:
21,282.000 SIT.
4. Stražnica Sotina v Prekmurju:
a) parc. št. 894 – zazidano stavbno zemljišče 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.
5. Stažnica Pordašinci
a) parc. št. 236 – gradbena parcela v
izmeri 8053 m2, ZKV 46, k.o. Pordašinci,
b)
izklicna
cena
nepremičnine:
4,939.000 SIT.
6. Stražnica Kapunar:
a) parc. št. 40S v izmeri 1021 m2, ZKV
31, k.o. Radelca,
b)
izklicna
cena
nepremičnine:
4,663.000 SIT.
II. Ogled nepremičnin
1. Vsi interesenti za nakup stanovanj si
lahko ogledajo stanovanje ob točno določenem terminu, ki je napisan ob stanovanju.
2. Za vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo in ogledom nepremičnin smo dosegljivi od 11. do 13. 8. 2003 na tel.
01/471-17-96.
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III. 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.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,000.000 SIT do 3,000.000 SIT
za 100.000 SIT,
– od 3,000.000 SIT do 5,000.000 SIT
za 200.000 SIT,
– od 5,000.000 SIT do 7,000.000 SIT
za 300.000 SIT,
– od 7,000.000 SIT do 9,000.000 SIT
za 400.000 SIT,
– od 9,000.000 SIT do 11,000.000 SIT
za 500.000 SIT,
– od 12,000.000 SIT naprej za
600.000 SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi.
5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-15000000. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od
podpisa pogodbe na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114,
sklic 18 19119-7141998-15000000. Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo najkasneje 1 uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo (sicer bodo izločeni iz javne dražbe) in
predložiti kopije naslednjih dokumentov (originale na vpogled ob prijavi):
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (štev. banke in štev.
računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba),
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe),
– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,
– osebno izkaznico,
– davčno, matično in telefonsko številko.
8. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03). Nadzor nad izvedbo javne dražbe
izvaja pristojna komisija.
IV. Datum, čas in kraj javne dražbe
Stanovanja, objekti in zemljišča bodo na
javni dražbi dne: 28. 8. 2003 ob 10. uri.
Sam potek javne dražbe se bo odvijal v
sejni sobi, št. 327, III. nad., na naslovu:
Ministrstvo za obrambo RS, Služba za gospodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva
ploščad 21, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Urad za logistiko
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Ob-100051
Na podlagi Statuta Občine Kobarid (Ur.
l. RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/91, 30/02), Uredbe o
pridobivanju,razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 39/98) ter sklepa Občinskega
sveta z dne 22. 7. 2003 objavlja Občina
Kobarid
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. zemljišče v Kobaridu s parc. št. 124,
neplodno, površine 138 m2, z.k.vl. 2, k.o.
Kobarid po izklicni ceni 658.330 SIT, najnižji znesek višanja je 250 SIT/m2;
2. zemljišče v Kobaridu s parc. številko
301/1, travnik 4. razred, površine 734 m2,
z.k.vl. 173, k.o. Kobarid po izklicni ceni
3,501.554 SIT, najnižji znesek višanja je
250 SIT/m2;
3. zemljišče v Kredu s parc. številko
206/3, njiva 4. razred, površine 40 m2,
z.k.vl. 550, k.o. Kred po izklicni ceni
50.881 SIT, najnižji znesek višanja je 250
SIT/m2;
4. zemljišče v Kobaridu s parc. št. 1670,
travnik 6. razred, površine 101 m2, z.k.vl.
235, k.o. Kobarid in parc. št. 1668, stavbišče, površine 281 m2, z.k.vl. 235, k.o. Kobarid po izklicni ceni 911.167 SIT, najnižji
znesek višanja je 250 SIT/m2;
5. zemljišče v Kredu s parc. št. 468/1,
travnik 3. razred v približni izmeri 260 m2,
z.k.vl. 614, k.o. Kred po izklicni ceni
330.730 SIT/m2, najnižji znesek višanja je
250 SIT/m2;
6. zemljišče v Kredu s parc. št. 468/1,
travnik 3. razred v približni izmeri 100 m2,
z.k.vl. 614, k.o. Kred po izklicni ceni
127.204 SIT, najnižji znesek višanja je 250
SIT/m2;
7. zemljišče v Sužidu s parc. št. 2659,
neplodno, površine 120 m2, z.k.vl. 281, k.o.
Sužid po izklicni ceni 128.476 SIT, najnižji
znesek višanja je 250 SIT/m2;
8. zemljišče v Podbeli s parc. št.
375/36, neplodno, površine 730 m2, z.k.vl.
447, k.o. Sedlo po izklicni ceni 928.589
SIT, najnižji znesek višanja je 250 SIT/m2;
9. zemljišče v Podbeli s parc. št. 376/1,
njiva 4. razred, površine 63 m2, z.k.vl. 170,
k.o.Sedlo po izklicni ceni 80.138 SIT, najnižji znesek višanja je 250 SIT/m2.
II. Pogoji javne dražbe
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe,ki so državljani Republike Slovenije,samostojni podjetniki ter pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike
Slovenije in ki predložijo dokazilo o plačilu
varščine.
2. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
3. Pri nepremičninah pod zaporednimi
številkami 2., 5. in 6. je potrebna parcelacija,ki bremeni kupca.
4. Interesenti morajo za pristop na dražbo vplačati varščino v višini 10% izklicne
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cene na transakcijski račun Občine Kobarid št. 01246-0100015011 s pripisom za
javno dražbo.
5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 30 dneh od zaključka javne
dražbe in plačati kupnino v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe, pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku, se mu plačana varščina
ne vrne.
6. Izbrani ponudnik pri nepremičninah
pod zaporednimi številkami 2., 5. in 6. sklene pogodbo po izvršeni parcelaciji.
7. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh brez
obresti.
III .Javna dražba bo v torek 26. 8. 2003
ob 14. uri v domu Andreja Manfreda, Gregorčičeva 20,Kobarid.
IV. Informacije
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo
na Občini Kobarid, tel. 38-99-200, faks
38-99-211, e-mail: obcina.kobarid siol.net.
Po predhodnem dogovoru je možen ogled.
Občina Kobarid

Razpisi delovnih
mest
Ob-99419
Osnovna šola Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana, objavlja prosto
delovno mesto
pedagoginje, za določen čas 12 mesecev, s polovičnim delovnim časom.
Začetek dela: 1. 9. 2003.
Od kandidatov pričakujemo 2 letne delovne izkušnje in osnovno računalniško znanje.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev, ki jih določa Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, na naslov šole v 8 dneh po objavi.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
Osnovna šola Livada
Št. 218/2003
Ob-99423
Osnovna šola Videm, Videm pri Ptuju
47, 2284 Videm pri Ptuju, razpisuje prosta
delovna mesta:
– profesor športne vzgoje s polnim delovnim časom za nedoločen čas s pričetkom dela 1. 9. 2003,
– profesor angleškega jezika in sociologije s polnim delovnim časom za nedoločen čas s pričetkom dela 1. 9. 2003,
– profesor gospodinjstva in oddelka
podaljšanega bivanja za poln delovni čas
za določen čas enega leta, s pričetkom dela 1. 9. 2003.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov šole. O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Osnovna šola Videm

Št. 02-409/03
Ob-99431
Svet inštituta razpisuje delovno mesto s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi:
predstojnika sektorja operativnih dejavnosti.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,
– naziv visokošolskega učitelja Medicinske fakultete,
– organizacijske sposobnosti.
Mandat predstojnika traja 4 leta, po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Onkološki inštitut
Ljubljana, Zaloška cesta 2, s pripisom »razpis predstojnika sektorja OP dejavnosti«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v
8 dneh po sprejemu sklepa o imenovanju.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 111-56/03-0515
Ob-99612
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene
v 1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-99699
Svet Centra za socialno delo Tržič razpisuje prosto delovno mesto
direktorja.
Pogoji:
– da ima visoko strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, pravne ali sociološke smeri ali višjo šolo socialne smeri;
– da ima pet let delovnih izkušenj;
– da ima strokovni izpit s področja socialnega varstva;
– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti;
– da je državljan Republike Slovenije.
Kandidati naj ob prijavi predložijo okvirni
program dela in razvoja centra.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Kandidati naj pošljejo prijavo z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Tržič, Usnjarska ul. 3, Tržič – z oznako “za
razpisno komisijo”.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po tem, ko bo k izbranemu kandidatu
podal soglasje ustanovitelj.
Center za socialno delo Tržič
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Ob-99942
Kmetijska šola Grm Novo mesto, Višja
strokovna šola, Sevno 13, 8000 Novo mesto, objavlja razpis za
predavatelje višje strokovne šole za
program kmetijstvo, za naslednja predmetna področja:
1. ekologija in urejanje podeželja,
2. organizacija in poslovanje v kmetijstvu.
V skladu z 92. in 96. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) bo naziv predavatelj podeljen kandidatu, ki izpolnjuje pogoje glede:
– izobrazbe (Uradni list RS, št. 48/00 –
Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Kmetijstvo),
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– vidni dosežki na strokovnem področju
(Uradni list RS, št. 72/01 – Kriteriji za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje
šole).
Ponudbe z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8
dneh po objavi na naslov: Kmetijska šola
Grm Novo mesto, Višja strokovna šola, Sevno 13, 8000 Novo mesto, s pripisom »Za
razpis«.
Kmetijska šola Grm
Novo mesto
Ob-99994
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosti delovni mesti
1. podsekretarja v sektorju za socialno
varstvo – Oddelek za analize in razvoj.
Za delovno mesto podsekretarja je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– sekretar,
– podsekretar.
Sprejeti kandidat/-ka bo naloge izvrševal v nazivu podsekretar.
Pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne smeri,
– 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje enega svetovnega jezika,
– obvladovanje programskih paketov
Microsoft.
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem področja socialnega varstva.
2. višjega svetovalca v sektorju za
mednarodno sodelovanje in evropske zadeve.
Za delovno mesto višjega svetovalca je
določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– višji svetovalec I,
– višji svetovalec II,
– višji svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali druge ustrezne družboslovne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje dveh svetovnih jezikov,
– obvladovanje programskih paketov
Microsoft.

Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02).
Za objavljeni delovni mesti bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje
v 8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kadrovska služba, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri Biserki Vuk na telefonu
478-34-27.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Druge objave
Št. 27
Ob-99413
Jeklotehna Maribor, d.d. – v stečaju, na
podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 19. 6. 2003,
opr. št. St 34/96, objavlja
prodajo
premičnega premoženja stečajnega
dolžnika z zbiranjem ponudb in prodajo
najugodnejšemu ponudniku,
in sicer: terjatev do 17 dolžnikov v skupni višini 19,512.700,59 SIT.
Pogoji sodelovanja
Pisne ponudbe je potrebno poslati v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na
Okrožno sodišče v Mariboru s pripisom
“stečaj Jeklotehna d.d., ponudba za odkup
– Ne odpiraj”.
Ponudbe morajo vsebovati naziv kupca in
njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna oseba.
Ponudnik mora pred iztekom roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10%
od predlagane izklicne cene na transakcijski
račun prodajalca št. 04515-0000682612
odprt pri Novi kreditni banki Maribor. Varščina se izbranemu ponudniku po odbitku stroškov všteje v kupnino, ostalim ponudnikom
pa brez obresti vrne v treh dneh po zaključku zbiranja ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 10 dneh od dneva, ko je potekel rok
za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik je
dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
od prejema obvestila o izbiri, kupnino pa
plačati v celoti v 30 dneh po sklenitvi pogodbe na račun stečajnega dolžnika. Če
najboljši ponudnik ne sklene pogodbe ali
ne plača v celoti kupnine v predvidenem
roku, se smatra, da je odstopil od nakupa in
je pogodba razveljavljena po samem zakonu. Vse stroške, davčne in druge dajatve
plača kupec. Če kupec ne plača v roku
celotne kupnine ali kakorkoli drugače od-
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stopi od nakupa, se mu vrne le tisti plačani
del kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od nakupa.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom.
Premoženje se prodaja skupno v kompletu po sistemu “videno–kupljeno”, brez
jamstev za izterljivost.
Ogled dokumentacije je možen vsak delovnik od 8. do 14. ure, po predhodni najavi po tel. 02/420-02-04.
Jeklotehna Maribor d.d. – v stečaju
Št. 70/03
Ob-99666
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) in
v skladu z Uredbo o odprodaji, oddaji ali
zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98 in
uredba Ur. l. RS, št. 61/99), Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) objavlja Občina Kungota
javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča
1. Predmet: prodaje je:
a) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št.: 232/1A, k.o. Slatinski
dol v velikosti 735 m2 po prodajni ceni najmanj tolarski protivrednosti 4 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
232/1B, k.o. Slatinski dol v velikosti
735 m2 po prodajni ceni najmanj tolarski
protivrednosti 4 EUR po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
b) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št.: 231/2B, k.o. Slatinski
dol v velikosti 900 m2 po prodajni ceni najmanj tolarski protivrednosti 8 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
231/2A, k.o. Slatinski dol v velikosti 200
m2 po prodajni ceni najmanj tolarski protivrednosti 4 EUR po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, 231/2E, k.o. Slatinski dol v velikosti 850 m2 po prodajni
ceni najmanj tolarski protivrednosti 4 EUR
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, 231/2D, k.o. Slatinski dol v velikosti 677 m2 po prodajni ceni najmanj tolarski
protivrednosti 4 EUR po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, 231/2C,
k.o. Slatinski dol v velikosti 81 m2 po prodajni ceni najmanj tolarski protivrednosti
4 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila.
c) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št.: 231/7, k.o. Slatinski
dol v velikosti 799 m2, 231/9, k.o. Slatinski
dol v velikosti 875 m2, 231/10, k.o. Slatinski dol v velikosti 788 m2, 231/11, k.o.
Slatinski dol v velikosti 919 m2, 231/12,
k.o. Slatinski dol v velikosti 866 m2,
231/13, k.o. Slatinski dol v velikosti
500 m2, 231/14, k.o. Slatinski dol v velikosti 490 m2, 231/15, k.o. Slatinski dol v velikosti 520 m2, 231/16, k.o. Slatinski dol v
velikosti 580 m2. Prodajna cena zemljišč je
najmanj tolarska protivrednost 11,04 EUR
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.
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Ostali pogoji: zemljišče s parc. št. 231/7,
k.o. Slatinski dol se prodaja skupno s parc.
št. 232/1B, 231/9, k.o. Slatinski dol skupno
s parc. št. 231/2E, 231/10, k.o. Slatinski
dol skupno s parc. št. 231/2D, 231/11, k.o.
Slatinski dol skupno s parc. št. 231/2C. Navedena zemljišča se prodajajo skupno, ker
imajo zemljišča s parc. št. 232/1B, 231/2E,
231/2D, 231/2C vse k.o. Slatinski dol edini
dostop preko parc. št. navedenih zgoraj.
Zemljišča so last Občine Kungota.
2. DDV ni vključen v ceno in ga plača
kupec. Stroške overitve podpisa prodajne
pogodbe plača kupec sam. Zemljiškoknjižni prepis nepremičnine, ki je predmet prodaje, uredi in plača kupec sam, vendar šele
po plačilu celotne kupnine.
3. Druga določila: na razpis se lahko prijavijo:
– fizične osebe,
– pravne osebe, ki so registrirane.
V pisni ponudbi morajo interesenti predložiti:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– plačilne pogoje,
– ponujeno ceno,
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu,
– pravne osebe: izpisek iz sodnega registra in ustrezno overjeno pooblastilo za
vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga
pooblaščenec.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
Pisne ponudbe morajo biti poslane s priporočeno pošiljko v 15 dneh od objave tega razpisa na naslov: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, z oznako »Ponudba za javno zbiranje ponudb za prodajo
nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini
Kungota« – ne odpiraj!”.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
ne bodo upoštevane.
Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbo o prodaji z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Vse informacije v zvezi s to objavo dobijo zainteresirani na Občinskem uradu občine Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, pri Miran Zupetu ali po tel.
02/655-05-03.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija v
roku 5 dni od poteka razpisa. Odpiranje
ponudb ni javno. Prednost pri izbiri bo imel
ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno in boljše
plačilne pogoje.
Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v pogodbenem roku, sicer bo pogodba razveljavljena.
Občina Kungota
Ob-99542
Na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03) ter na podlagi sklepa občinskega
sveta št. 06202-31-004/02 z dne 3. 10.
2002 objavlja Občina Kozje
poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet poziva in izklicna cena
Predmet prodaje so komunalno urejena stavbna zemljišča, namenjena za izgrad-
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njo individualnih stanovanjskih hiš v naselju KS 4:
Gradbena
parcela

Parc. št.

Vl. št.

K.o.

m2

Izklicna
cena

1
2
3

4
5
6

584
584
584

Kozje
Kozje
Kozje

553
546
605

1,981.922
1,972.644
2,050.843

4

7

584

Kozje

578

2,015.058

5

12

584

Kozje

571

2,033.194

6
7

14
16

503/9
503/8
503/5
504/10
503/6
504/11
504/5
485/2
504/7
479/4

584
584

Kozje
Kozje

485
560

1,899.025
2,100.350

Zap.
št.

V izklicno ceno je vključen DDV.
V ceno skupne vrednosti parcele so zajete naslednje postavke: cena stavbnega
zemljišča, vodovod, kanalizacija, cestno
omrežje v asfaltni izvedbi z odvodnjavanjem,
javna razsvetljava, kabliranje nizkonapetostnega električnega voda, ureditev okolice
in pločnikov, geološke raziskave, projektiranje, prispevek za priklop na vodovod in
kanalizacijo ter elektroenergetsko soglasje.
Za gradbene parcele št. 12, 14 in 16
niso pridobljena soglasja za priključitev na
javno kanalizacijo ter vodovodno soglasje.
Uspeli ponudnik mora na lastne stroške
zgraditi individualne priključke na vse komunalne objekte in naprave.
Zazidalni pogoji gradnje objektov so določeni v zazidalnem načrtu za stanovanjske
enote v Kozjem.
2. Pogoji za sodelovanje
Na javnem pozivu lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ter samostojni podjetniki ter pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike
Slovenije in ki predložijo dokazilo o plačilu
varščine.
Ponudniki morajo pred zaključenim rokom za oddajo ponudb položiti varščino v
višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Kozje št. 01251-0100003805,
sklic 00 710308, s pripisom za javni poziv.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 10 dni
od dneva odpiranja ponudb.
3. Odpiranje ponudb
Rok za zbiranje ponudb je 8. 9. 2003
do 10. ure.
Ponudbo je potrebno poslati priporočeno ali vročiti osebno na naslov Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, v zapečateni kuverti z oznako: »Ne odpiraj! Javni poziv –
prodaja stavbnih zemljišč v KS 4«.
Javno odpiranje ponudb 8. 9. 2003 ob
12. uri v sejni sobi Občine Kozje.
Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (fizične osebe),
– pooblaščenci morajo pred pričetkom
odpiranja ponudb predložiti pisno pooblastilo,
– potrdilo o varščini.
V primeru, da bo za eno zemljišče, ki je
predmet prodaje, prispelo več ponudb, bo
kot najugodnejši ponudnik izbran ponudnik,
ki bo za zemljišče ponudil največ.

4. Sklenitev pogodbe
O najugodnejšem ponudniku bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Uspeli ponudnik bo dolžan pogodbo
skleniti v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Možen je odlog plačila kupnine za 6 mesecev.
Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupnine.
Stroške vpisa v zemljiško knjigo nosi občina.
5. Informacije: vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Kozje, kontaktni
osebi Suzana Kunst in Andreja Reher, tel.
03/800-14-00, faks 03/580-10-75, e-mail: obcina.kozje@siol.net. Po predhodnem
dogovoru je možen ogled.
Občina Kozje
Št. 447/03
Ob-99729
Občina Tržič objavlja na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93 in 30/98), drugega odstavka
30. člena Statuta Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01), tretjega odstavka 11.a člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 61/02 in 73/03) ter
prvega in tretjega odstavka 5.b člena
Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih
in padavinskih voda (Uradni list RS, št.
94/01, 7/03 in 73/03)
namero
o zagotavljanju gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih
voda z vlaganjem javnega kapitala v
dejavnost osebe zasebnega prava
1. Občina Tržič mora tako zaradi potreb
svojih občanov in pravnih oseb na svojem
območju kot tudi zaradi zavez države poskrbeti za izgradnjo čistilnih naprav in
manjkajočega kanalizacijskega omrežja.
2. Glede na prejete iniciative v smislu
prvega odstavka 56. člena Zakona o gospodarskih javnih službah in možnosti, ki jih
predvideva V. poglavje istega zakona, je Občina Tržič pripravila pravno podlago za zagotavljanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda tako, da je ustrezno novelirala svoja
odloka o gospodarskih javnih službah ter o
odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda.
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3. Skladno z novelama obeh navedenih
odlokov Občina Tržič objavlja svojo namero, da zagotovi izvajanje gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost osebe zasebnega
prava, ki je pripravljena in sposobna zagotavljati gospodarsko javno službo s tem, da
zgradi ustrezne čistilne naprave in manjkajoče kanalizacijsko omrežje, da z napravami in omrežjem upravlja in da z njimi obratuje dogovorjeno dobo pod določenimi
pogoji.
4. Zainteresirane osebe zasebnega prava se lahko odzovejo na objavo te namere z
oddajo ustrezno dokumentiranih vlog v 40
dneh od te objave.
Razpisno dokumentacijo za izdelavo vloge lahko pooblaščeni zastopniki oseb zasebnega prava prevzamejo na Občini Tržič,
Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Trg svobode 18, 4290 Tržič, od
dneva objave te namere dalje, vsak delavnik med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija obsega:
– objavljeno namero,
– temeljne pogoje in merila,
– glavne pogodbene pogoje,
– Odlok o gospodarskih javnih službah
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 61/02 in
73/03) in Odlok o odvajanju in čiščenju
odpadnih in padavinskih voda (Uradni list
RS, št. 94/01, 7/03 in 73/03),
– tehnično dokumentacijo za centralno
čistilno napravo,
– tehnično dokumentacijo za kanalizacijo.
Za razpisno dokumentacijo je treba plačati 500.000 SIT na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič pri UJP, številka 01331-0100006578, sklic 28
76317-7141990-datum plačila (ddmm2003).
Ob prevzemu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o plačilu navedenega zneska.
Za dodatne informacije v zvezi s samim
postopkom, razpisno dokumentacijo, morebitnim ogledom zemljišč centralne čistilne naprave in lokacij kanalske mreže se
zainteresirane osebe zasebnega prava obrnejo na Erno Štefe (tel. 04/597-15-32) ali
Draga Štrafelo (gsm: 041/785-922).
5. Zainteresirane osebe zasebnega prava morajo skupaj z zavezujočo vlogo, prilogami o ponudenih finančnih in tehničnih rešitvah, dokazili o izpolnjevanju temeljnih pogojev, ki ne smejo biti starejša od 60 dni od
dneva oddaje vloge, predložiti tudi druga
zahtevana dokazila in listine iz razpisne dokumentacije.
6. Vloga, priloge, dokazila in ostale listine, ki jih oseba zasebnega prava predloži k
vlogi, morajo biti v slovenskem jeziku ter v
originalu ali notarsko overjeni kopiji.
7. Zainteresirane osebe zasebnega prava morajo vlogo z zahtevanimi prilogami,
dokazili in ostalimi listinami oddati v zaprti
in zapečateni ovojnici na naslov: Občina
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, s pripisom: “Ne odpiraj – Vloga o zainteresiranosti po 56. členu ZGJS” do 12. ure tistega
dne, ko izteče 40-dnevni rok. Če se
40-dnevni rok izteče na soboto, nedeljo ali
praznik se za zadnji dan roka šteje naslednji delovni dan.

Št.

8. Občina Tržič bo upoštevala samo pravilne (pravočasne in popolne) vloge tistih
zainteresiranih oseb zasebnega prava, ki
bodo izpolnjevale temeljne pogoje iz priloge 2 razpisne dokumentacije, ter se pred
izborom samo s temi osebami pogajala o
sklenitvi pogodbe.
9. Pri izboru najugodnejše osebe zasebnega prava se bo občina odločala zlasti na
podlagi naslednjih meril:
– čim nižja obremenitev uporabnikov javnih dobrin,
– jamstva za dobro izvedbo in za zanesljivo dolgoročno in kvalitetno nudenje javnih
dobrin,
– kakovost tehničnih rešitev,
– čim krajši zaključek celotne investicije
od podpisa pogodbe o vlaganju.
10. Občina Tržič si pridržuje pravico, da
ne izbere nobene zainteresirane osebe zasebnega prava. Občina zaradi takšne odločitve ne bo nosila odškodninske odgovornosti.
11. Odpiranje vlog o zainteresiranosti bo
naslednji delovni dan po izteku 40-dnevnega roka ob 10. uri v tajništvu Občine Tržič,
Trg svobode 18, 4290 Tržič.
Občina Tržič
Št. 430-02-1/2003-10

Ob-99762

Javna ponudba
prodaje zasedenih stanovanj
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
I. Predmet prodaje so naslednja stanovanja:
1. Dvosobno stanovanje št. 48 v enajstem nadstropju, Partizanska cesta 45, Škofja Loka (zasedeno), v skupni površini 59,58
m2. Izhodiščna cena je 13,364.000 SIT.
2. Dvosobno stanovanje št. 23 v četrtem nadstropju, Cesta v Mestni log 40b,
Ljubljana (zasedeno), v skupni površini
59,89 m2. Izhodiščna cena je 16,029.000
SIT.
3. Dvosobno stanovanje št. 4 v drugem
nadstropju, Ulica Gradnikove brigade 1, Vipava (zasedeno), v skupni površini
63,65 m2. Izhodiščna cena je 6,454.000
SIT.
4. Enosobno stanovanje št. 1 v kleti, Kidričevo naselje 13, Postojna (zasedeno), v
skupni površini 38,42 m2. Izhodiščna cena
je 2,027.000 SIT.
5. Dvosobno stanovanje št. 6 v drugem
nadstropju, Kidričevo naselje 15, Postojna
(zasedeno), skupni površini 54,99 m2. Izhodiščna cena je 5,988.000 SIT.
6. Dvosobno stanovanje št. 9 v drugem
nadstropju, Stjenkova ulica 4, Postojna (zasedeno), v skupni površini 52,95 m2. Izhodiščna cena je 6,504.000 SIT.
7. Dvosobno stanovanje št. 11 v drugem
nadstropju, Gregorčičeva 3, Ilirska Bistrica
(zasedeno), v skupni površini 61,47 m2. Izhodiščna cena je 5,297.000 SIT.
8. Dvosobno stanovanje št. 1 v pritličju,
Kvedrova ulica 1, Ptuj (zasedeno), v skupni
površini 70,89 m2. Izhodiščna cena je
8,523.000 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 izbrala komisija za odprodajo stvarnega premoženja 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 obojestranskem podpisu pogodbe plača kupnino v roku 8 dni na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, pri
čemer 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 razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
6. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe:
1. Pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS:
01100-6370191114. Varščina bo ponudnikom, s katerimi ne bo sklenjena kupoprodajna 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 stanovanja za katerega daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje in št. stanovanja)
in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba),
– potrdilo o plačanih obveznostih iz naslova uporabe stanovanja (samo za uporabnika, ki zaseda stanovanje, ki se prodaja),
– fotokopijo osebne izkaznice (fizične
osebe),
– izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe (pravne osebe),
– kopijo davčne številke, matično in telefonsko številko.
IV. Postopek:
1. Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo
prispele na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, s pripisom “Ponudba za SGN-28/08/2003 –
Ne odpiraj”, do 28. 8. 2003 do 12. ure.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
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5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v petnajstih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
V. Drugo: za dodatne informacije v zvezi
s prodajo in ogledom nepremičnin smo dosegljivi od 11. do 13. 8. 2003 na tel.
01/471-17-96.
Ministrstvo za obrambo
Ob-99851
Na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (Ur. l. RS, št. 61/00
in 42/03), Programa ukrepov za razvojno
prestrukturiranje regije – Letni izvedbeni
program 2002 in 2003 (sprejeto na 78.
seji Vlade Republike Slovenije, dne 13. 6.
2002), Pogodbe o izvajanju štipendiranja
na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi, sklenjene med Agencijo RS
za regionalni razvoj in Regionalnim centrom
za razvoj d.o.o. z dne 30. 6. 2003 ter Pravilnika o dodeljevanju štipendij na območju
občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi,
Regionalni center za razvoj d.o.o., Cesta
zmage 35b, Zagorje, razpisuje
za študijsko leto 2003/2004
štipendije za višješolski strokovni,
visokošolski, univerzitetni in
podiplomski študij
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje izbranih štipendistov na območju občin Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi za študijsko leto
2003/2004.
2. Upravičenci
Štipendije so namenjene rednim in izrednim dodiplomskim ter rednim podiplomskim študentom, ki se izobražujejo doma ali
v tujini in se bodo po končanem študiju zaposlili v eni izmed zasavskih organizacij.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Zasavju (občine Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi),
– ob vpisu v prvi letnik višjega strokovnega, visokošolskega ali univerzitetnega izobraževanja niso starejši od 26 let (starost
kandidatov, ki prvič vlagajo vlogo za uveljavitev pravice do štipendije, je glede na letnik in izbrani izobraževalni program lahko
ustrezno višja),
– nimajo republiške, Zoisove, kadrovske
ali druge štipendije,
– imajo ob vpisu na podiplomski študij
javno veljavno diplomo višješolskega ali visokošolskega zavoda in so dosegli med študijem najmanj povprečno oceno 7,5.
Pravice do štipendije ne more uveljaviti
kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali vpisan v
evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za
zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja
dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije,
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– je lastnik ali solastnik gospodarske
družbe,
– prejema drugo štipendijo.
Več o štipendiranju in pogojih je opredeljeno v Pravilniku o dodeljevanju štipendij
na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
3. Merila ocenjevanja
Kolikor bi navedene pogoje izpolnjevalo
več kandidatov kot bo na razpolago sredstev, bodo prednost pri izboru – ob upoštevanju deficitarnosti – imeli tisti kandidati, ki
bodo višje ocenjeni pri naslednjih merilih:
– uvrstitev v skupino deficitarnih poklicev, skladno z izdelano analizo oziroma z
letnimi potrebami zasavskih podjetij in organizacij,
– povprečna ocena,
– letnik študija in
– stalno prebivališče.
Za merila se upoštevajo naslednje točke:
Deficitarnost poklicev
20 točk
Poklici na podlagi izdelane analize* 10 točk
Poklici na podlagi izraženih
letnih potreb **
7 točk
Aktivno sodelovanje na natečajih
za lokalne in regionalne projekte 3 točke
* univ. dipl. ekonomist, dipl. ekonomist;
univ. dipl. inž. lesarstva, dipl. inž. lesarstva,
inž. lesarstva; univ. dipl. inž. elektrotehnike,
dipl. inž. elektrotehnike, inž. elektrotehnike; univ. dipl. inž. strojništva, dipl. inž. strojništva, inž. strojništva; univ. dipl. inž. raču-

nalništva, dipl. inž. računalništva, inž. računalništva; univ. dipl. inž. gradbeništva, dipl.
inž. gradbeništva, inž. gradbeništva; univ.
dipl. inž. kemije in kemijske tehnologije,
dipl. inž. kemije in kemijske tehnologije, inž.
kemije in kemijske tehnologije
** univ. dipl. pravnik; univ. dipl. ekonomist, dipl. ekonomist – smer marketing,
dipl. ekonomist – smer podjetništvo, menedžer za enoto trženja v družbi; univ. dipl.
inž. računalništva, dipl. inž. računalništva,
inž. računalništva; univ. dipl. inž. strojništva,
dipl. inž. strojništva, inž. strojništva, dipl. inž.
strojništva za tehnologijo, inž. strojništva za
tehnologijo, dipl. inž. strojništva za konstruktorstvo, inž. strojništva za konstruktorstvo,
dipl. inž. strojništva za konstrukcijo orodij,
inž. strojništva za konstrukcijo orodij, inž.
strojništva za delo na CNC stroju – programer operater, dipl. inž. strojništva za področje konstrukcij in razvoja proizvodov, inženir
strojništva – kontrolor kakovost; dipl. inž.
strojništva – energetik; univ. dipl. gospodarski inženir strojniške smeri; univ. dipl.
inž. elektrotehnike, dipl. inž. elektrotehnike, inž. elektrotehnike, dipl. inž. elektrotehnike – energetik; univ. dipl. inž. gradbeništva, dipl. inž. gradbeništva, inž. gradbeništva; dipl. inž. tehnologije prometa, zdravnik, zobozdravnik; profesor matematike,
profesor fizike, profesor angleškega jezika,
profesor nemškega jezika, profesor francoskega jezika, profesor razrednega pouka,
profesor defektologije, profesor klavirja,
profesor kitare.

Povprečna ocena za dodiplomske študente
Uspeh na maturi
Uspeh pri študiju

zadosten
do 7
0 točk

dober
7,1 – 8
1 točka

prav dober
8,1 – 9
3 točke

odličen
nad 9
6 točk

Povprečna ocena za podiplomske študente:
Povprečna ocena na dodiplomskem študiju
Uspeh pri študiju

do 8
do 8
2 točki

8,1 – 9
8,1 – 9
4 točke

4. letnik

nad 9
nad 9
7 točk

Letnik študija za dodiplomske študente:
Letnik študija

1. letnik

2. letnik

3. letnik

0 točk

1 točka

2 točki

5. in 6.
letnik oziroma
absolvent
3 točke
4 točke

Letnik študija za podiplomske študente:
Letnik študija

1. letnik
0 točk

2. letnik
3 točke

absolvent
4 točke

Stalno prebivališče
Stalno prebivališče glede na letno stopnjo brezposelnosti
4. Število razpisanih štipendij
Za štipendiranje kadrov v Zasavski regiji
je namenjenih 60,000.000 SIT. Podeljeno
bo okvirno 40 novih štipendij, prednostno
za deficitarne poklice, glede na potrebe zasavskih organizacij. Iz navedenih sredstev
se bo štipendiralo tudi okvirno 83 štipendistov iz preteklih dveh let oziroma ustrezno
število štipendistov, ki bodo izpolnjevali pogoje za vpis v višji letnik.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloge za štipendije, v skladu s
prejetimi navodili, mora biti s priporočeno

Trbovlje Hrastnik
2 točki 1 točka

pošiljko poslana na naslov: Regionalni center za razvoj d.o.o., Gabrsko 12, 1420 Trbovlje, do vključno dne 6. 10. 2003 (velja
poštni žig tega dne).
Vloga mora biti poslana na naslov v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za štipendijo –
Ne odpiraj« in z naslovom pošiljatelja na
zadnji strani ovojnice.
Osebna oddaja vlog ni možna.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma bodo nepravilno opremljene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
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6. Popolna vloga
Vloga je popolna, če predlagatelj do
predpisanega roka za oddajo vlog v razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu:
1. prijavni obrazec;
2. dokazilo o stalnem prebivališču;
3. originalno potrdilo o vpisu za šolsko
leto 2003/2004;
4. overjen prepis ali overjeno fotokopijo
spričevala oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem šolskem oziroma študijskem letu za dodiplomske ter overjeno fotokopijo diplome in potrdilo o povprečni oceni v času študija za podiplomske študente,
5. kopijo bančne kartice oziroma številka transakcijskega računa.
7. Razpisna dokumentacija in informacije
Prijavni obrazec lahko kandidati brez plačila prevzamejo na Regionalnem centru za
razvoj, d.o.o. (Cesta zmage 35b v Zagorju
ali Gabrsko 12 v Trbovljah), v lokalnih podjetniških centrih (Jerebova ulica 8 v Litiji ali
Gabrsko 12 v Trbovljah) ali na Oddelkih za
družbene dejavnosti občin Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje,
Zagorje ob Savi. Razpisna dokumentacija
je na voljo tudi na internet naslovu
www.rcr-zasavje.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, kontaktna oseba mag. Franci Čeč, tel. 03/56-60-530,
e-mail: franci.cec@rcr-zasavje.si.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Komisija bo vloge odpirala 8. 10. 2003.
V roku dostavljene, pravilno izpolnjene
in označene vloge se odpirajo po vrstnem
redu, v katerem so predložene.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste kandidate, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih kandidati v določenem roku ne bodo dopolnili, bo komisija
zavrgla.
9. Obveščanje o izboru
Kandidati bodo o rezultatih razpisa pisno obveščeni v 45 dneh od odpiranja vlog.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Št. 1.7./3640/2003
Ob-99952
Slovenske železnice d.d., Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, objavljajo
javno zbiranje ponudb
za prodajo opreme varilnice tirnih
trakov v lasti Slovenskih železnic d.d.
V odkup se ponuja oprema, ki sestoji iz
naslednjih sklopov:
– 3 kom
stiskalnica za obdelavo dolgih
tirnic (NTZ)Geismar) leto izdelave 1990
– 1 kom
varilni
stroj
Schlatter
GAAS90700
– sestavni del je krmilno-kontrolna oprema
– sestavni del je hladilna komora Geismar 1209, letnik 1990
– sestavni del je zapisovalna naprava in kontrola vara Schlatter
MS2X0253/GAAS
– varilni stroj za elektroobločno
varjenje, leto izdelava 1990
– 1 kom
rezalno vrtalni stroj Geismar

SPR 384
– sestavni del je miza RDRSARCELLES, tip 4248, leto izdelave 1990, obratovalne ure 3687
– 1 kom
stiskalnica za obdelavo tirnic
Geismar
– leto izdelave 1990, število
obratovalnih ur 3483
– 1 kom
komora za ohlajevanje varov
Geismar
– leto izdelave 1990
– 1 kom
čistilec spojev tirnic Geismar
BR 3-2 RH
– sestavni del so 4 hidravlični
cilindri za vpenjanje tirnic Geismar 89196
– sestavni del je odpraševalec
REDOP A160, leto izdelave
1990
– 1 kom
čistilec tekalne površine tirnic
Geismar BR1, leto izdelave
1990
– 1 kom
hidravlična mobilna 4 smerna
stiskalnica Geismar PHRMEL
200/100,
leto izdelave 1990, število obratovalnih ur 338
– 1 kom
naprava za ultrazvočni pregled
tirnic Geismar US 86,
leto izdelave 1990
– 1 kom
stabilna krožna žaga Geismar
SR 630, leto izdelave 1990,
število obratovalnih ur 698
– 37 kom nepremični podstavki z valjem
in elektromotorjem
– elektromotorji: proizvajalec
Strojna Maribor, tip TZ
F.80.85, leto izdelave 1994,
moč 1,1 KW, število obratov
115 min-1, navor 96,5Nm,
i = 12,25
– 93 kom nepremični podstavki z valjem
brez elektromotorja
– 10 kom premični podstavki z valjem
brez elektromotorja
V sedmih dneh po objavi vabila lahko
zainteresirani ponudniki na sedežu Slovenskih železnic d.d., Center za nabavo, odkupijo dokumentacijo za pripravo ponudbe in
v skladu z dokumentacijo predložijo svoje
ponudbe do 25. 8. 2003 do 15. ure.
Oprema se prodaja v paketu – vsi sklopi. Ponudbene cene se navedejo za posamezne sklope; obvezno mora biti navedena
cena za celoto. Prednost pri odkupu ima
ponudnik, ki odkupi vse sklope. Prodaja po
posameznih segmentih je možna.
Ocenjena vrednost navedene opreme je
325,000.000 SIT.
Oprema je naprodaj po sistemu “videno-kupljeno”.
Stroški demontaže in ponovne montaže
so stroški kupca. Strokovna pomoč pri demontaži in montaži je mogoča, vendar ni
vključena v kupnino. Za strokovno pomoč
se bo po potrebi sklenila dodatna pogodba.
Tehnično dokumentacijo z navodili za izdelavo ponudbe lahko zainteresirani ponudniki odkupijo v Centru za nabavo, Kolodvorska 11, Ljubljana, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro, kontaktna oseba je Metka Prelog, tel. +386(0)1/29-14-587.
Cena dokumentacije je 25.000 SIT, ki
se nakaže na TR št. 02923-0019346887,
sklic na št. 27.
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Ogled tehnične dokumentacije in opreme je mogoč po predhodnem dogovoru z
Simonom Kovačičem, SVP Ljubljana,
Masarykova 15, 1000 Ljubljana, tel.
+0386(0)1/29-13-350. (Za uskladitev terminov ogleda.)
Vse zainteresirane kupce vabimo, da oddajo svojo ponudbo v zaprti kuverti na naslov: Slovenske železnice d.d., Center za
nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, s
pripisom: “Ponudba za odkup opreme varilnice tirnih trakov – Ne odpiraj”.
Ponudbi mora biti priložena bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% navedene ocenjene vrednosti opreme.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
Oprema v celoti preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine.
Plačilni pogoj: v 6 enakih obrokih ob
predložitvi 100% bančne garancije prodajne cene in z veljavnostjo 30 dni po prejemu
zadnjega obroka plačila.
Vaše ponudbe pričakujemo do vključno
25. 8. 2003 do 15. ure.
Pregled ponudb bo dne 27. 8. 2003 v
Centru za nabavo, Slovenske železnice
d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
Slovenske železnice d.d.
Št. 1.7./3640/2003
Ob-99953
Slovenian Railways, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, announce
selling of Rail welding equipment
as follows:
It is for sale equipment as specified:
Description of equipment

Quantity

– Press model for working
long rail (NZT),Geismar, production
year, 1990
3
– Rail welding machine, production
year,1990, 1990, GAAS80700,
AS1.2652.2726
1
Cold-storage chamber, production
year,1990,
Recorder machine and control of weld,
production year 1990
– Rail sawing and drilling machine,
production year 1990,
MS2X0253/GAAS, AS1/9726/2726 1
Table, production year 1990,
RDRSARCELLES, 42480, 040
– Press model for working rail, production
year 1990, Geismar, 89161
1
– Chamber for refreshed of weld,
production year 1990, Geismar
1
– Cleaning machine for rail, production
year 1990, Geismar, BR 3-2 RH
1
Hydraulic cylinder for pin the rail,
production year 1990, Geismar,
89196, BORE 63 mm
Machine for shake the dust off,
production year 1994, REDOP A160
– Brushing machine for rail running
surface, production year 1990
1
– Hydraulic 4-way mobile press with
measuring device, production year
1990, Geismar, BR1, 89165
1
– Fixed ultrasonic rail testing device,
production year 1990, Geismar,
PHRMEL 200/100, 89158
1
– Rail saving machine Geismar SR 630,
production year 1990, Geismar
1
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Description of equipment
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Quantity

– Columns with cylinder and with
electrometer, production year 1994, 37
type: TZ2F.80.85, power 1,1 kW,
nr. of turns 115 min-1, level 86,5 Nm,
i=12,25,
year 1994, producer Strojna Maribor
– Columns with cylinder without
electrometer, production year 1994 93
type: TZ2F.80.85, power 1,1 kW,
nr. of turns 115 min-1, lever 86,5 Nm,
i=12,25,
year 1994, producer Strojna Maribor
– Mobil Columns with cylinder without
electrometer, production year 1994
Strojna Maribor
10
All interested buyers can buy tender
documentation on address: Slovenian Railways, Purchasing department, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana in a 7 days after public
announcement and in accordance with tender documentation present their offers until
25th of August till 15.00 o’clock.
Equipment is on sale as complex. Prices
must be specified by parts and obligatory in
total.
Potential buyers which will offer to buy
complete equipment will have priority. Selling equipment by parts is also possible.
Equipment
is
valued
in
SIT
325.000.000,00.
Equipment is on sale as: “seen and
sold”.
Costs of dismantling and reassembling
of equipment are on buyers charge. Technical support can be arranged. For technical support will be proposed separate contact between buyer and seller.
All interested buyers can buy technical
documentation on address: Center za
nabavo, Kolodvorska 11, Ljubljana every
working day between 11.00 and 13.00
o’clock, contact person: Mrs. Metka Prelog,
tel. +386(0)1/29-14-587.
Price of tender documentation is SIT
25.000,00 payable on our account number 02923-0019346887, / 27.
Supervision of tender documentation
and equipment is possible. Contact person
is: Mr. Simon Kovačič, SVP Ljubljana,
Masarykova 15, 1000 Ljubljana, tel.
+0386(0)1/29-13-350. (For fixed date of
inspection).
All potential buyers are invited to present
their offers in closed envelop on address:
Slovenske železnice d.d., Center za
nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
with remarque: “Ponudba za odkup opreme
varilnice tirnih trakov – Ne odpiraj”.
With offer must be presented also guarantee for seriously of offerer in amount of
5% of valued price of equipment.
Measure for selection of buyer is a highest offered price for equipment.
Buyer will become owner of equipment
after paying a whole price of it.
Payment conditions: in 6 equal rates with
100% bank guarantee and validity 30 days
after paying last rate.
We are expecting your offers until 25th
of August till 3 o’clock p.m.
Overview of offers will be at 27th of August on our address.
Slovenian Railways

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-363/03-0604052
Ob-99435
Upravna enota Ptuj, Oddelek za upravne notranje zadeve, izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika št. 032-4/01 z dne 11. 4. 2001 v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Beran Majde in Beran Ivana,
sedaj neznanega prebivališča, naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Beran Majdi, rojeni 29. 5. 1965 in Beran Ivanu, rojenemu 25. 10. 1993, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Ptuj, Ulica 5. Prekomorske 15, se postavi Kodrič Ivan, Maribor, Goriška ulica 19c.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranki
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-224/2003-11 Ob-99438
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Herman Zdenka, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Herman Zdenku, roj. 1. 6. 1956, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Rusjanov
trg 10, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-408/2003-4 Ob-99439
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Krajnc Vide, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Krajnc Vidi, roj. 8. 11. 1970, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Sodarska
steza 4, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-

pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-201/2003-9 Ob-99441
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Slivniker Jožeta, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Slivniker Jožetu, roj. 27. 2. 1947, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ulica Ane
Ziherlove 6, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 201-312/2003 1208
Ob-99843
Republika Slovenija, Upravna enota Novo mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi
39. člena Zakona o matičnem registru
(ZMatR, Uradni list RS, št. 37/03) in 51.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02), po uradni dolžnosti, v
upravni zadevi spremembe že vpisanega podatka v rojstni matični knjigi pri vpisu rojstva
Fanceta Schlausa, ki je imel prijavljeno zadnje stalno prebivališče v Novem mestu, Šegova ulica št. 18, naslednji sklep;
Francetu Schalusu, roj. 19. 11. 1930 v
Tomažji vasi, ki je imel prijavljeno zadnje
stalno prebivališče v Novem mestu, Šegova
ulica št. 18, in je umrl 16. 7. 2003 v Novem
mestu, se v postopku spremembe že vpisanega podatka v rojstni matični knjigi postavi
začasna zastopnica Mojca Križe, delavka
tukajšnjega upravnega organa, ki ga bo zastopala v tem postopku.
Št. 201-28/2003 1208
Ob-99844
Republika Slovenija Upravna enota Novo
mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi
39. člena Zakona o matičnem registru (ZMatR, Uradni list RS, št. 37/03) in 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(ZUP, Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02), po uradni dolžnosti, v upravni zadevi spremembe že vpisanega podatka v rojstni matični knjigi pri vpisu rojstva Juljane
Anderlič, ki je imela prijavljeno zadnje stalno
prebivališče v Zburah št. 20, naslednji sklep;
Juljani Anderlič rojeni Taborski, roj. 2. 2.
1915 v Zalogu pri Škocjanu, ki je imela prijavljeno zadnje stalno prebivališče v Zburah
št. 20, in je umrla 2. 7. 2003 v Novem
mestu, se v postopku spremembe že vpisanega podatka v rojstni matični knjigi postavi
začasna zastopnica Mojca Križe, delavka
tukajšnjega upravnega organa, ki jo bo zastopala v tem postopku.
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Št. 3071-32/03-8

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 12100-0004/03-008

Ob-99610

Spremeni se Pravilnik o organiziranju in
delovanju sindikata ZSSS v družbi Varnost
Kranj, d.d., ki se hrani pri Upravni enoti
Kranj, ki se po novem glasi: pravila Sindikata ZSSS Varnost Kranj. Sedež sindikata je v Kranju, Bleiweisova 20.
Spremenjena pravila Sindikata ZSSS
Varnost Kranj, se z dnem izdaje te odločbe,
vpišejo v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 158.

Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 1. 8. 2003 na podlagi 4. odstavka 38.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99;
ZPOmK) in na podlagi priglasitve koncentracije družb DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana (DZS) in
Dnevnik, časopisna družba, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana (Dnevnik)
izdal sklep o uvedbi postopka presoje
skladnosti koncentracije s pravili konkurence. Koncentracija je podrejena določbam ZPOmK in izkazuje resen sum glede
skladnosti s pravili konkurence. DZS je
delniška družba, katere osnovna dejavnost zajema trgovino na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, izdajanje knjig, dejavnost papirnic in dejavnost knjigarn.
Glavna dejavnost Dnevnika je izdajanje ča-

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-39/03-3

Ob-99989
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sopisov in trgovina na drobno s časopisi
in revijami. Kljub dejstvu, da se osnovni
dejavnosti DZS in Dnevnika ne prekrivata,
želi Urad preveriti tudi trenutno stanje njunih naložb in ugotoviti, ali na ta način posredno prihaja do koncentracij v kateri od
njunih dejavnosti.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah

Ob-99847

Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 1. 8. 2003 na podlagi četrtega odstavka
38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99;
ZPOmK) in na podlagi priglasitve koncentracije podjetij Telemach družba za komunikacijske storitve d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana (Telemach), in Signal kabelski sistemi d.o.o.,
Cezanjevci 50, 9240 Ljutomer (Signal
d.o.o.), izdal sklep o uvedbi postopka presoje skladnosti koncentracij s pravili konkurence. Podjetje Telemach bo z nakupom
družbe Signal d.o.o. pomembno povečalo
svoj obstoječi kabelsko komunikacijski sistem. V koncentracijo udeleženi podjetji nastopata kot upravljavca kabelsko komunikacijskih sistemov in hkrati preko teh sistemov nudita različne storitve. Zaradi tesne
vertikalne povezanosti dejavnosti, ki jih vršita udeleženi podjetji, sta slednji v bistveno
boljšem položaju od svojih konkurentov na
trgu nudenja storitev preko kabelsko komunikacijskega sistema. Koncentracija je podrejena določbam ZPOmK in izkazuje resen sum glede skladnosti s pravili konkurence.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Ob-99609
Družba Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., s sedežem na naslovu Šmartinska c. 134b, 1000 Ljubljana, objavlja
popravek
spremembe cenika pogovorov za
pakete Prestiž, Partner, stari Senior,
Študent in Pomlad,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7172 z dne 25. 7. 2003.
Cenik pogovorov:
Prestiž

Klici v Si.mobilovem
omrežju

Čas nižje tarife
Čas višje tarife
Družinska tarifa

19,4 SIT

Prijatelji

Klici na fiksno in druga
mobilna omrežja
33 SIT

5 SIT

Cenik pogovorov:
Partner, stari Senior,
Študent

Klici v Si.mobilovem
omrežju

Čas nižje tarife
Čas višje tarife
Družinska tarifa

19,4 SIT

Prijatelji

Klici na fiksno in druga
mobilna omrežja
15,4 SIT
44 SIT

5 SIT

Cenik pogovorov:
Pomlad

Klici v Si.mobilovem
omrežju

Čas nižje tarife
Čas višje tarife
Družinska tarifa

9,5 SIT

Prijatelji

Klici na fiksno in druga
mobilna omrežja
16,5 SIT
44 SIT

5 SIT

Sprememba cen velja od vključno 1. avgusta 2003 dalje.
Si.mobil telekominikacijske
storitve, d.d.
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Objave
gospodarskih družb
Obvestilo
Ob-99845
Skladno s prvim odstavkom 465. člena
ZGD obveščamo, da je družba Vital d.o.o.
Koper, Cesta Zore Perello Godina 2, 6000
Koper, dne 22. 7. 2003 pridobila 33.505
delnic izdajatelja Soča VGP d.d. Nova Gorica, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, kar predstavlja 27,20% vseh delnic
družbe Soča VGP d.d. Nova Gorica.
Vodnogospodarsko podjetje d.d.
Nova Gorica
Ob-99662
Finor, svetovanje in opravljanje finančnih
poslov, d.o.o., Pristaniška 14, Koper, skladno z določbami iz prvega odstavka 533.f
člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD):
1. Imetnike poslovnih deležev družbe –
družbenike:
a) obvešča, da je Okrožnemu sodišču v
Kopru v zakonskem roku pred zasedanjem
skupščine, ki bo sklicana za 12. 9. 2003 in
bo odločala o delitvi družbe, predložila delitveni načrt, na osnovi katerega bo prenosna
družba Finor, svetovanje in opravljanje finančnih poslov, d.o.o., Pristaniška 14, Koper, z
oddelitvijo prenesla del svojega premoženja
na novo družbo Adriafin, svetovanje in opravljanje finančnih poslov, d.o.o, Koper,
b) opozarja na njihove pravice iz drugega in šestega odstavka navedenega člena
ZGD, in sicer, da jim je na sedežu družbe,
Pristaniška 14 v Kopru, omogočen pregled
naslednjih listin: delitveni načrt, letno poročilo prenosne družbe za zadnja tri poslovna leta, zaključno poročilo prenosne družbe, vmesna bilanca stanja družbe per
31. 3. 2003, poročilo uprave o delitvi in
poročilo o reviziji delitve,
c) obvešča, da bo v skladu s četrtim odstavkom 533.f člena ZGD vsakemu družbeniku najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine prenosne družbe, ki bo odločala o
delitvi, skupaj z vabilom za skupščino posredovala listine iz 1.b) točke tega obvestila.
2. Upnike prenosne družbe, po določbah iz petega odstavka 533.f člena ZGD,
opozarja in obvešča, da jim bo družba na
njihovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno posredovala prepis delitvenega načrta.
V skladu z določili 533.m člena ZGD
imajo upniki prenosne družbe pravico v
6 mesecih od te objave zahtevati od obeh,
pri delitvi udeleženih družb zavarovanje za
njihove nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če je zaradi oddelitve ogrožena izpolnitev njihove terjatve.
Naslov za uveljavljanje pravic iz tega obvestila: Finor, svetovanje in opravljanje finančnih poslov, d.o.o., Pristaniška 14, 6000
Koper, II. nadstropje in tel. 05/639-83-61.
Finor d.o.o. Koper
direktor
Vinko Stupar
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Ob-99702
Uprava družbe Gradis IPGI d.d. Ljubljana, Industrijska c. 2, Ljubljana, objavlja, da
je dne 31. 7. 2003 sodnemu registru pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani predložila delitveni načrt.
Družba obenem obvešča svoje delničarje, da imajo pravico vsaj mesec dni pred
zasedanjem skupščine, ki bo dne 9. 9.
2003 odločala o delitvi, na sedežu družbe
pregledati naslednje listine: delitveni načrt,
letno poročilo družbe, zaključno poročilo
družbe, ki je hkrati tudi bilanca stanja te
družbe, vmesno bilanco stanja, poročilo
uprave o delitvi, poročilo o reviziji delitve ter
poročilo nadzornega sveta o pregledu delitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo, najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno izročila prepis teh listin.
Družba mora vsakemu upniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dati prepis delitvenega načrta.
Gradis IPGI, d.d. Ljubljana
direktorica družbe:
mag. Tatjana Nastran

Javne prodaje delnic
Ob-99988
Dom Smreka, trgovska družba d.d., Valvasorjeva ulica 12 a, objavlja
popravek
poziva za prodajo delnic DSMG
V pozivu za prodajo delnic DSMG družbe Dom Smreka d.d., objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72 z dne 25. 7. 2003, se
opravijo naslednji popravki:
– vsak delničar ima pravico prodati sorazmerni del delnic (80%) glede na njegov
delež v osnovnem kapitalu družbe na dan
21. 7. 2003,
– število delnic, ki so predmet te prodaje, se ob nakupu zaokrožuje na polno število in sicer navzdol,
– veljavnost ponudbe je od 25. 7. 2003
do 25. 8. 2003,
– ponudnik bo kupnino za odkupljene
delnice poravnal do 25. 10. 2003.
Dom Smreka d.d.
uprava družbe
direktor: Maks Edelbaher

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-99694
Po pooblastilu prodajalca objavlja družba Gemis d.o.o. javno prodajo poslovnih
deležev družbe Gemis d.o.o., Cesta prvih
borcev 11, 8250 Brežice. Na prodaj so naslednji deleži družbe v skupni višini 15%:
– 15 deležev po 1%.
Najmanjša ponudbena cena, ki jih bo
prodajalec obravnaval so: 16 mio SIT za
delež 1%.
Ponudbe naj vsebujejo ponudbeno ceno in način plačila. Oddane morajo biti v

roku 14 dni od te objave, na naslov: Gemis
d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice, s pripisom: Ne odpiraj – ponudba za
nakup poslovnih deležev.
Prodajalec ni obvezen sprejeti nobene
ponudbe. Ostale informacije se dobijo po
tel. 07/49-66-551 (Danijela Kolan).
Gemis d.o.o.
Brežice

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-99410
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah, Marko Kos kot direktor družbe Belmet, trženje biroelektronike
in merilne tehnike, d.o.o., Ljubljana, s sedežem in poslovnim naslovom Ljubljana,
Cesta Ljubljanske brigade 23a, vpisane v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod št. reg. vložka 102804/00, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki so ga edini družbeniki družbe sprejeli dne 30. 7. 2003:
Osnovni kapital
družbe se iz
32,074.961 SIT zmanjša za 22,074.961
SIT na 10,000.000 SIT. Razlog za navedeno zmanjšanje je v neustreznem razmerju
med lastniškim kapitalom in obveznostmi
družbe glede na obseg in naravo dejavnosti
družbe.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se
zmanjšajo nominalni zneski poslovnih deležev družbenikov tako, da po zmanjšanju
znašajo, kot sledi:
– Andrej Kos 5,200.000 SIT,
– Jurij Kos 1,200.000 SIT,
– Marko Kos 1,200.000 SIT in
– Janez Pristov 2,400.000 SIT.
Osnovni kapital družbe se zmanjša efektivno tako, da se znesek zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 22,074.961 SIT, po
vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register, izplača družbenikom družbe v
razmerju z njimovimi poslovnimi deleži, in
sicer:
– Andreju Kosu znesek 11,478.980 SIT,
– Juriju Kosu znesek 2,648.995 SIT,
– Marku Kosu znesek 2,648.995 SIT in
– Janezu Pristovu znesek 5,297.991
SIT.
Poziva se morebitne upnike, da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem kapitala.
Belmet, d.o.o., Ljubljana
direktor
Marko Kos
Ob-99411
Uprava družbe Tekol d.d., Ulica pohorskega bataljona 14, 2000 Maribor, objavlja, da je skupščina na svoji seji dne 1. 7.
2002 sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
za 20% z umikom 20% delnic, oziroma
3440 delnic, od tega 10% lastnih delnic, ki
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so že v posesti in 10% delnic, ki jih bo
družba pridobila z namenom njihovega umika po sedmi alinei 240. člena Zakona o
gospodarskih družbah, in sicer iz dosedanjih 172,000.000 SIT na 137,600.000 SIT.
Upniki katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register in bodo svoje terjatve
prijavili v roku 6 mesecev od objave tega
sklepa, bodo dobili ustrezno zavarovanje,
kolikor ne bodo mogli biti poplačani.
Skladno s sprejetim sklepom opozarjamo na pravico prijave svojih terjatev.
Tekol d.d., Maribor
uprava družbe

Sklici skupščin
Popravek
V objavi sklica skupščine delničarjev
Iskre, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 71-72 z dne
25. 7. 2003, Ob-98762, se 2. točka predloga dnevnega reda popravi in v celoti pravilno glasi:
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom o poslovanju Iskre, d.d. v letu
2002 in konsolidiranim Letnim poročilom o poslovanju Iskre v letu 2002, s
poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2002 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve vodenja družbe v poslovnem letu 2002.
Uredništvo
Popravek
Ob-99706
V objavi sklica 5. skupščine delniške
družbe Emona blagovni center d.d., Ljubljana, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 72 z dne 25. 7. 2003, se popravi predlog sklepa pod 3. točko dnevnega reda 5.
skupščine in se pravilno glasi:
‘’Na predlog uprave in nadzornega sveta
se osnovni kapital, ki znaša 1.306,879.000
SIT, zmanjša za 40,000.000 SIT z umikom
40.000 lastnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico.’’
Emona blagovni center d.d.,
Ljubljana
uprava – direktor
Preklic
Ob-99996
Uprava družbe Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d. preklicuje pomotoma objavljen tekst za sklic 3. skupščine delniške
družbe v Uradnem listu RS, št. 75 z dne
1. 8. 2003, Ob-99284.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
uprava družbe
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
statuta sklicuje uprava družbe
3. skupščino
delniške družbe Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d.,
ki bo na sedežu družbe v Kromberku,
Cesta 25. junija 1b, dne 9. septembra

2003 s pričetkom ob 15. uri z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se imenuje Slavka Murovec, za preštevalca glasov
se imenujeta Darja Rijavec in Nadja Mihelj.
Skupščini bo prisostvovala notarka Zdenka
Gustinčič.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2002 in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev se seznani s
sprejetim letnim poročilom za poslovno leto
2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in stališčem do revizijskega
poročila.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrjuje delo direktorja in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2002
ter podeljuje direktorju in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2002.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d. v predlagani vsebini.
5. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: članom nadzornega sveta pripada za njihovo delo sejnina
v višini 35.000 SIT neto na sejo in 45.000
SIT neto na sejo za predsednika nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno
leto 2003 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, d.o.o. Neubergerjeva 30,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Glasovalne pravice delnic so opredeljene s statutom delniške družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za
udeležbo na skupščini oddajo osebno ali s
priporočeno pošiljko najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
družbe.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke se glasuje z glasovnicami.
Gradivo: gradivo za skupščino s predlagano spremembo statuta in letno poročilo,
je na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do dneva zasedanja.
Nasprotni predlogi: morebitni nasprotni
predlogi k posameznim točkam dnevnega
reda, morajo biti v pisni obliki, razumno ute-
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meljeni in poslani upravi v sedmih dneh po
objavi tega sklica.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Miran Lovrič
direktor
Ob-99457
Na podlagi 28. člena statuta družbe
SCT Industrija apna Kresnice d.d., Kresnice 14, Kresnice, sklicujeta uprava in
nadzorni svet
3. redno skupščino delničarjev,
ki bo 8. 9. 2003 ob 14. uri, v sejni sobi
poslovne stavbe družbe v Kresnicah 14,
Kresnice.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
odvetnik Dušan Kecman iz Ljubljane.
Za preštevalki glasov se imenujeta Doroteja Razpotnik in Milena Sončar.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro
Bregar iz Litije.
2. Predstavitev letnega poročila uprave
za poslovno leto 2001 z mnenjem revizorja
in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila uprave za
poslovno leto 2001.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se je seznanila z letnim
poročilom uprave za poslovno leto 2001,
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2001.
3. Predstavitev letnega poročila uprave
za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja
in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila uprave za
poslovno leto 2002.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se je seznanila z letnim
poročilom uprave za poslovno leto 2002,
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2002.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1.1 Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2001.
1.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2002.
5. Sprememba firme družbe s spremembo statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta
1.1. Firma se spremeni tako, da se glasi:
Industrija apna Kresnice d.d.
Skrajšana firma se spremeni tako, da se
glasi: IAK d.d.
1.2. Ta sklep ima naravo statutarnega
sklepa o spremembi statuta in se na njegovi
podlagi spremenijo in uskladijo določbe statuta ter izdela njegov čistopis do sklica naslednje skupščine.
6. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
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1.1. Skupščina sprejme sklep, da se
osnovni kapital družbe poveča z denarnimi
vložki po 309. členu ZGD iz 81,820.000
SIT za nominalni znesek 55,000.000 SIT
na 136,820.000 SIT z izdajo 55.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic druge emisije z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000 SIT v skupni nominalni vrednosti
55,000.000 SIT.
1.2. Emisijski znesek delnic je
68,750.000 SIT, nominalna vrednost ene
delnice je 1.000 SIT, emisijski znesek ene
delnice je 1.250 SIT
1.3. Upravičenec do vplačila novo izdanih delnic na podlagi tega sklepa je delničar, ki je bil na dan sprejetja tega sklepa
vpisan v delniško knjigo družbe SCT IAK
d.d. pri KDD.
1.4. Delničarji lahko uveljavljajo prednostno pravico z izjavo o uresničitvi prednostne pravice do vpisa novih delnic družbi v
roku 15 dni od izdelave notarsko overjenega zapisnika te skupščine.
1.5. Če vse ponujene delnice niso bile
vpisane in pravilno vplačane v roku iz prejšnjega stavka, lahko delničarji, ki so vpisali
in pravilno vplačali delnice, v nadalnjih
15 dneh prevzamejo in vpišejo še preostanek ponujenih delnic.
1.6. Izdaja delnic:
– firma izdajatelja: Industrija apna Kresnice d.d.,
– delnice so navadne imenske, ki tvorijo
z že izdanimi delnicami isti razred,
– skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic: 55.000 SIT,
– nominalna vrednost ene delnice:
1.000 SIT,
– delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v KDD,
– izdaja delnic bo objavljena na oglasni
deski družbe,
– čas in način izdaje delnic: s preknjižbo v KDD po nalogu izdajatelja,
– način izplačila dividende: v skladu s
sklepom skupščine,
– z delnicami bo delničar prosto razpolagal v skladu z zakonom in statutom družbe,
– delnice se lahko preoblikujejo na podlagi sklepa skupščine v skladu z zakonom
in statutom družbe,
– prednostno pravico ob novi izdaji delnic bodo sedanji delničarji družbe uveljavljali v skladu z zakonom, če prednostna pravica s sklepom skupščine ne bo izključena.
1.7. Ta sklep ima naravo statutarnega
sklepa o spremembi statuta in se na njegovi
podlagi spremenijo in uskladijo določbe statuta ter izdela njegov čistopis do sklica naslednje skupščine.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja
družbe za poslovno leto 2003 imenuje revizorsko družbo Constantia UHY d.o.o. Ljubljana.
8. Pobude in vprašanja delničarjev.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 8. 9. 2003 ob
14. uri.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji njihovi pooblaščenci in zastopniki, če
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najmanj tri dni pred skupščino v tajništvu
družbe SCT IAK d.d. v Kresnicah 14, Kresnice, pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenec delničarja mora prijavi predložiti tudi pisno pooblastilo.
Delničarje naprošamo, da 15 minut pred
začetkom zasedanja skupščine uredijo formalnosti v zvezi z udeležbo.
Vpogled v gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe v Kresnicah 14, Kresnice, vsak delovni dan od 9. do 12. ure od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica.
SCT IAK d.d.
uprava
Nevenka Ranzinger, direktorica
Ob-99508
Uprava družbe ISA Bled d.d. v skladu z
283. členom ZGD in 12. členom Statuta
d.d., sklicuje
redno skupščino družbe za poslovno
leto 2002,
ki bo dne 15. 9. 2003 ob 18. uri v Domžalah, Fajfarjeva 15.
1. Dnevni red:
1.1. Otvoritev skupščine.
1.2. Ugotovitev sklepčnosti.
1.3. Potrditev dnevnega reda.
1.4. Imenovanje predsednika skupščine
in namestnika.
1.5. Imenovanje zapisnikarja.
1.6. Imenovanje dvočlanske vertifikacijske komisije.
1.7. Imenovanje notarja.
1.8. Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagani dnevni red, imenuje predsednika skupščine in njegovega namestnika, zapisnikarja in dvočlansko vertifikacijsko komisijo ter notarja.
1.9. Poslovno poročilo za leto 2002.
1.10. Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 2002.
1.11. Razdelitev dobička za leto 2002
po sklepu skupščine.
1.12. Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep, da se čisti dobiček za leto 2002
ne razporedi in gre na nerazporejeni čisti
dobiček.
1.13. Razširitev dejavnosti družbe po
standardni klasifikaciji na DE22, K/74.1,
K/74.13,K/74.4,
K/74.40,
K/74.14,
K/74.83 in sprememba sedeža družbe.
1.14. Predlog sklepa: skupščina sprejme razširitev dejavnosti družbe in spremembo sedeža družbe iz točke 2.13.
1.15. Vprašanja in pobude delničarjev.
2. Gradivo za skupščino je na razpolago
delničarjem na sedežu družbe en mesec pred
skupščino, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
3. Dopolnitve dnevnega reda v skladu z
ZGD in Statutom družbe.
4. Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali pooblaščeni oziroma zakoniti
zastopniki.
Delničarji oziroma pooblaščenci morajo
prijaviti udeležbo na skupščini skladno s statutom družbe in ZGD.

5. Pooblaščenci morajo oddati pooblastilo ob prihodu na skupščino.
Pooblastilo mora biti overjeno pri notarju.
6. Glasovanje: javno.
7. Sklepčnost:
– če ni sklepčnosti, se skupščina preloži za 1 uro, ko se ponovno sestane in sklepa ne glede na višino zastopanega kapitala.
ISA Bled d.d., Domžale
uprava
Ob-99605
Na podlagi 7.7. točke Statuta delniške
družbe Veplas, velenjska plastika, d.d.,
Velenje, Štrbenkova 1 in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah,
uprava sklicuje
5. sejo skupščine
delničarjev družbe,
ki bo v petek, 12. septembra 2003, ob
12. uri, v prostorih družbe.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Ireno Nečemer iz
Slovenskih Konjic.
Za člane verifikacijske komisije se izvolijo:
– Draga Vrabiča za predsednika,
– Ivico Ledinek za članico,
– Moniko Volk za članico.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni
notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2002 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
a) Seznanitev z letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
b) Podelitev razrešnice upravi in članom
nazornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Potrdi se poslovno poročilo in revidirane izkaze za leto 2002.
b) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
revizorja družbe za poslovno leto 2003
imenuje EOS Revizijo, d.o.o., Družbo za
revidiranje iz Ljubljane.
4. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino (skupaj z besedilom predlaganih sklepov) je na vpogled na
sedežu družbe po objavi sklica do dne
zasedanja skupščine vsak delovni dan od
9. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi. Delničarje oziroma pooblaščence prosim, da pooblastilo dostavijo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine. Vse delničarje, ki se bodo
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skupščine udeležili, prosimo, da uro pred
začetkom uredijo formalnosti v zvezi z udeležbo. Na skupščini lahko sodelujejo tudi
delničarji, ki so vsaj tri dni pred sejo skupščine vpisani v delniški knjigi.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
ali predlogom dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Veplas, velenjska plastika, d.d.
direktor
Franc Vedenik, univ. dipl. inž.
Št. 26/2003
Ob-99606
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah in statuta družbe Gozdno in lesno
gospodarstvo Murska Sobota d.d., Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota, uprava sklicuje
6. skupščino
delniške družbe Gozdno in lesno
gospodarstvo Murska Sobota d.d.,
ki bo v petek, dne 19. 9. 2003 ob 10. uri
v sejni sobi Gozdnega in lesnega gospodarstva Murska Sobota d.d. v Murski Soboti, Arhitekta Novaka 17.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Janka Pučnika. V
komisijo za izvedbo glasovanja se izvoli Tanja Vinkovič in Zdenko Brunec, ter imenuje
notar po predlogu sklicatelja Jože Ratnik,
Kocljeva 14a, Murska Sobota.
2. Sprejem letnega poročila uprave za
poslovno leto 2002, skupaj s stališčem do
revizijskega poročila za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave za poslovno leto 2002 s
pozitivnim mnenjem do revizijskega poročila za poslovno leto 2002.
3. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube za leto 2002 in o
podelitvi razrešnice upravi.
Predlog sklepa:
a) Ugotovitev bilančne izgube:
– višina bilančne izgube na dan 31. 12.
2002 znaša 78,556.667,39 SIT.
b) Pokrivanje bilančne izgube:
– bilančna izguba na dan 31. 12. 2002
v znesku 66,776.811,89 SIT se pokrije v
breme splošnega prevrednotovalnega kapitala,
– del izgube v znesku 11,779.855,50
SIT ostane nepokrite.
c) Skupščina upravi podeli razrešnico za
poslovno leto 2002.
4. Imenovanje revizorske hiše za pregled
poslovanja družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo poslovanja delniške družbe Gozdno in lesno gospodarstvo Murska
Sobota d.d. v letu 2003 skupščina imenuje
revizijsko hiša Revidicom d.o.o. Maribor.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delavnik od 11. do 13. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino, do 16. 9. 2003, upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali po pooblaščencu na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo pred začetkom skupščine. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so na dan 19. avgusta 2003
vpisani v delniško knjigo pri Gozdnem in
lesnem gospodarstvu Murska Sobota d.d.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja.
Naprošamo udeležence in pooblaščence, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred začetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Gozdno in lesno gospodarstvo
Murska Sobota d.d.
predsednik uprave
Vlado Bratkovič
Ob-99626
Na podlagi določila 283. in 285. člena
Zakona o gospodarskih družbah, Statuta
delniške družbe Morer, d.d. in sklepa nadzornega sveta z dne 15. 7. 2003 sklicujem
sedmo redno sejo skupščine
delniške družbe Morer – proizvodnja
pisarniških potrebščin, d.d.,
ki bo v torek, dne 9. 9. 2003, s pričetkom ob 11. uri na sedežu družbe v Izoli,
Cesta v Pregavor 5 (sejna dvorana), z naslednjim dnevnim redom:
1. Določitev notarja za sestavo notarskega zapisa in imenovanje predsednika seje
skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Predlagani sklep: za sestavo notarskega
zapisa osme redne seje skupščine se določi notar Dravo Ferligoj, iz Kopra, Ferrarska
ulica 14, za predsednika skupščine se imenuje Radovan Šuc, za preštevalki glasov se
imenujeta Tanja Ratoša in Alenka Kenk.
2. Razporeditev bilančnega dobička.
Predlagani sklep: bilančni dobiček v znesku 79,256.830,78 SIT se razporedi za:
– druge rezerve v znesku 50,000.000
SIT,
– rezerve za lastne delnice v znesku
20,000.000 SIT.
Del v znesku 9,256.830,78 SIT se uporabi za razdelitev v naslednjih poslovnih letih.
Skupščina pooblašča člana uprave –
direktorja družbe, da v skladu z določilom
240. člena ZGD, sprejme potrebne sklepe
o zmanjšanju osnovnega kapitala za nominalno vrednost vseh lastnih delnic z umikom pridobljenih lastnih delnic iz oblikovanega sklada lastnih delnic do dne seje
skupščine s prodajno ceno največ do vrednosti delnice po bilanci stanja na dan
31. 12. 2002 brez nadaljnjega sklepanja o
zmanjšanju osnovnega kapitala na skup-

Št.

78 / 8. 8. 2003 / Stran 4853

ščini delniške družbe glede zmanjšanja
osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
3. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlagani sklep: v skladu z določili
282.a člena Zakona o gospodarskih družbah se podeli razrešnica članu uprave –
direktorju delniške družbe in predsedniku
in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2003.
Predlagani sklep: nadzorni svet predlaga skupščini delniške družbe, da za revizorja za revizijo računovodskih izkazov za
leto 2003 imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija, d.o.o. management, consulting
in revizija oziroma pooblaščenega revizorja
Marjana Mahniča, univ. dipl. ek.
Čas zasedanja skupščine: sedma redna
seja skupščine delniške družbe je sklicana
za torek, dne 9. 9. 2003 s pričetkom ob
11. uri na sedežu družbe v Izoli, Cesta v
Pregavor št. 5 (sejna dvorana). Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za sredo, dne 10. 9. 2003 ob 12. uri v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Sejna dvorana bo odprta od 10. ure, to
je eno uro pred uradnim pričetkom seje
skupščine do pričetka seje skupščine.
Pogoji udeležbe na seji skupščine: sedme redne seje skupščine delniške družbe
Morer, d.d. se lahko udeležijo vsi delničarji,
v korist katerih so delnice delniške družbe
vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki
se vodi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana, zakoniti zastopniki
oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom ob predložitvi dokazov o zakonitem zastopanju.
Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini: je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženec: delničar,
zastopnik delničarja – pravne osebe ali pooblaščenec enega ali več delničarjev) vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine družbi
pisno prijavi svojo udeležbo. Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na sedež družbe najmanj 3 dni pred dnem skupščine, pri
čemer se šteje dan zasedanja v ta rok.
Pooblastila: pooblastilo mora biti pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja;
za pravne osebe pa ime in priimek in naslov
zastopnika ali pooblaščenca. Če se daje
pooblastilo za mladoletnega delničarja, mora pooblastilo izpolniti in podpisati zakoniti
zastopnik, mati ali oče. V primeru skrbništva
je to skrbnik ob predložitvi privolitve pristojnega Centra za socialno delo.
Gradiva: gradivo za sedmo redno sejo
skupščine je na vpogled na sedežu družbe
v Izoli, Cesta v Pregavor št. 5, v času od
objave dalje vsak delovni dan od 9. do
12. ure. Za informacije po telefonu je številka 05/61-68-630; odgovorna oseba za dajanje podatkov je Vinko Šavle.
Morer d.d.
direktor družbe
Vinko Šavle
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Ob-99701
Na podlagi 34. člena statuta družbe
Gradis IPGI, Industrijsko podjetje gradbenih izdelkov Ljubljana, d.d. Ljubljana, Industrijska c. 2, uprava družbe sklicuje
6. skupščino družbe
Gradis IPGI, Industrijsko podjetje
gradbenih izdelkov Ljubljana, d.d.
Ljubljana, Industrijska c. 2,
ki bo dne 9. 9. 2003, ob 13. uri v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Industrijska c. 2, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev teles
skupščine ter določitev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Izvolijo se delovna telesa skupščine po
predlogu uprave družbe.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta za leto 2002.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za leto 2002.
4. Delitev družbe na predlog uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi obravnave
delitvenega načrta s prilogami, poročila
uprave o delitvi, poročila o reviziji delitve in
poročila nadzornega sveta o pregledu delitve, skupščina sprejeme sklep o delitvi
družbe Gradis IPGI d.d. Ljubljana, kot sledi:
4.1 Skupščina daje soglasje k delitvi
družbe, ki se opravi po postopku oddelitve
z ustanovitvijo nove družbe, tako da prenosna družba Gradis IPGI d.d. Ljubljana, prenaša del svojega premoženja, določenega
v delitvenem načrtu na novo družbo.
4.2 Skupščina potrdi delitveni načrt s
prilogami v vsebini, kot je spojen s tem notarskim zapisnikom.
4.3 Skupščina potrdi statut nove družbe.
Značilnosti nove družbe:
Firma nove družbe: GT NEPREMIČNINE, Družba za upravljanje nepremičnin d.d.
Ljubljana.
Skrajšana firma: GT NEPREMIČNINE
d.d. Ljubljana.
Sedež: Ljubljana.
Dejavnost družbe:
63.120 Skladiščenje
65.210 Finančni zakup (leasing)
65.220 Drugo kreditno posredništvo
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem
70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
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70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi
74.202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje.
Izhodiščni osnovni kapital znaša:
67,972.000 SIT.
4.4 Skupščina potrdi predlog imenovanja prvega nadzornega sveta nove družbe
v predlagani sestavi.
4.5 Skupščina potrdi imenovanje revizijske družbe Constantia UHY d.o.o., Vilharjeva 27, Ljubljana, kot revizorja nove družbe za prvo poslovno leto po delitvi.
4.6 Zamenjava delnic delničarjem družbe Gradis IPGI d.d. Ljubljana, za delnice
nove družbe, ki nastane zaradi oddelitve in
zamenjava zaradi izvedbe zmanjšanja
osnovnega kapitala prenosne družbe, bo
opravljena po stanju imetnikov delnic Gradis IPGI d.d. Ljubljana, vpisanih v centralni
register nematerializiranih vrednostnih papirjev na zadnji dan osemdnevnega roka
(presečni dan), ki prične teči z dnem izdaje
sklepa o vpisu oddelitve v sodni register.
4.7 Zaradi izvedbe oddelitve se osnovni
kapital prenosne družbe Gradis IPGI d.d.
zmanjša za znesek, enak osnovnemu kapitalu nove družbe, nastale z oddelitvijo.
Osnovni kapital prenosne družbe se v izhodišču zmanjša za 67,972.000 SIT, tako, da
bo po zmanjšanju osnovnega kapitala na
izhodiščni višini 117,480.000 SIT. Namen
zmanjšanja osnovnega kapitala je uskladitev njegove višine glede na višino osnovnega kapitala nove družbe tako, da bo seštevek osnovnih kapitalov obeh družb enak višini osnovnega kapitala prenosne družbe
pred delitvijo.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z zamenjavo delnic, tako, da delničarji iz
naslova zmanjšanja kapitala ne prejmejo izplačil, ampak delnice nove družbe.
4.8 Po vpisu oddelitve v sodni register
in po predložitvi popolne zahteve po izdaji
delnic, bo KDD na račun vsakega delničarja vpisala ustrezno število delnic. Hkrati s
tem bodo iz centralnega registra izbrisane
delnice Gradis IPGI d.d., Ljubljana, in vpisano ustrezno število delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT do katerih bodo upravičeni delničarji prenosne družbe po izvedbi
oddelitve.
4.9 Skupščina pooblašča upravo, da po
predhodnem soglasju nadzornega sveta
sprejme vse sklepe, potrebne v zvezi z izvedbo delitve družbe, zlasti tudi, da s sklepom, brez posebnega soglasja skupščine,
odpravi napake ali spremeni oziroma uskladi z novimi dejstvi delitveni načrt, statut nove družbe oziroma njegov čistopis, firmo,
dejavnost,osnovni kapital ter sklep o imenovanju članov prvega nadzornega sveta in
sklep o imenovanju revizorja za prvo poslovno leto po oddelitvi.
4.10 Skupščina pooblašča nadzorni svet
Gradis IPGI d.d., da ugotovi končno višino
osnovnega kapitala in spremeni statut in določi njegov čistopis, tako, da upošteva spre-

membe osnovnega kapitala po 7. in 8. točki
tega sklepa. In nadalje pooblašča nadzorni
svet nove družbe, da spremeni statut in
določi njegov čistopis, tako, da upošteva
spremembe osnovnega kapitala po 7. in 8.
točki tega sklepa.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.
5. Imenovanje revizorja za prenosno
družbo Gradis IPGI d.d. Ljubljana za leto
2003.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta sprejme sklep: skupščina na predlog nadzornega sveta za Gradis
IPGI d.d. Ljubljana za leto 2003 imenuje
pooblaščeno revizijsko družbo Constantia
UHY d.o.o., Vilharjeva 27, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev, je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12. ure
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo in njihovi pooblaščenci ali zastopniki s
pisnim pooblastilom.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki 3
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave, na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradis IPGI, d.d. Ljubljana
direktorica
mag. Tatjana Nastran
Ob-99657
Uprava družbe na podlagi določil točke
7.2., 7.3., in 7.4. statuta delniške družbe
GZL Geoprojekt, d.d., Letališka cesta 27,
1110 Ljubljana in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
6. redno sejo skupščine
delniške družbe GZL Geoprojekt,
Podjetje za geotehnična dela, d.d.,
Letališka cesta 27, 1110 Ljubljana,
ki bo dne 8. 9. 2003 ob 12. uri na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta skupščini: ugotovi se navzočnost na
skupščini.
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Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se imenujejo naslednji organi skupščine:
– za predsedujočo skupščine se imenuje Danica Dvanajšček, univ. dipl. prav.,
– za preštevalca glasov se imenujeta Željko Jug in Slava Pertovt.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2002, z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta
za leto 2002.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta skupščini:
2.a Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2002 ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta, ki se nanaša na preveritev letnega poročila.
2.b Na dan 31. 12. 2002 znaša bilančna izguba družbe 224,622.818,85 SIT.
Družba ima 137,049.362,13 SIT kapitalskih
rezerv, prevrednotovalni popravek kapitala
je 19,302.664 SIT. S to kapitalsko rezervo
in prevrednotovalnim popravkom se pokriva
izgubo tako, da ostane nekrite izgube iz
leta 2002 v višini 68,270.792,72 SIT.
2.c Skupščina potrjuje in odobri delo
nadzornega sveta za poslovno leto 2002
ter mu podeli razrešnico.
2.d Skupščina ne odobri dela uprave za
poslovno leto 2002 ter ji ne podeli razrešnice.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta skupščini: po predlogu nadzornega sveta skupščina pooblašča upravo, da na podlagi zbranih ponudb imenuje revizorja za poslovno
leto 2003. K imenovanju revizorja mora dati
soglasje nadzorni svet družbe.
4. Povečanje osnovnega kapitala družbe »GZL Geoprojekt, podjetje za geotehnična dela, d.d.« s stvarnim vložkom družbe
»Mura JVGP d.d.«.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta skupščini:
4.a Osnovni kapital družbe GZL Geoprojekt, podjetje za geotehnična dela d.d.,
Ljubljana se poveča iz 300,040.000 SIT za
69,200.000 SIT in po povečanju znaša
369,240.000 SIT z novim stvarnim vložkom, ki ga družba GZL Geoprojekt d.d.
pridobi od družbe Mura – JVGP d.d. Murska Sobota, Ciril Metodova 34.
4.b Povečanje osnovnega kapitala se
opravi z izdajo 34.600 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic 3. izdaje po nominalni vrednosti 2.000 SIT za delnic in izročitvijo delnic vlagatelju stvarnega vložka.
Skupna nominalna vrednost izdaje novih
delnic znaša 69,200.000 SIT, emisijska
vrednost celotne izdaje novih delnic pa znaša 72,507.119,90 SIT. Novo izdane delnice
tvorijo z obstoječimi delnicami en razred.
4.c Prodajna cena ene delnice se določi v višini 2.095,5815 SIT za delnico.
4.d Stvarni vložek predstavljajo premične stvari, in sicer oprema za geomehanska
dela družbe Mura JVGP d.d. Murska Sobota, ki jo tvorijo naslednje stvari, in sicer:
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Tovarniška št.

Naziv osnovnega sredstva

Ime proizvajalca stroja/Tip

9LKG 1525
9LKG 1596
7DK 1587
1
2
4
1
2
3
1645
1811
1716
1796
1901
196
228
469
M96378
415
9545
JET-07C8-0105P5.0104.09.92
IPM 07C80117
8
1
857908
866607
ARP 7157502
ARP 872690
YA3-606163-281168
6365640-32
AGD0431M034
AGD053K0847
ADP3034K4392
U949204ACM35007F1819
LD35008F2292-U670066A

Bager
Bager
Bager
Lavirka
Lavirka
Lavirka
Lavirka
Lavirka
Lavirka
Hidravlični agregat
Hidravlični agregat
Hidravlični agregat
Hidravlični agregat
Hidravlični agregat
Vrtalni stroj
Vrtalni stroj
Vrtalni stroj
Vrtalni stroj
Vrtalni stroj
Visokotlačna črpalka
Visokotlačna črpalka
Mešalna postaja
Vrtalni stroj
Vrtalni stroj
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Kompresor
Elektroagregat
Elektroagregat
Elektroagregat
Elektroagregat
Elektroagragat

Link Belt LS- 108B CG4
Link Belt LS- 108B CG7
Link Belt LS- 78 LC CG5
INKOS Kremelj
INKOS Kremelj
INKOS Kremelj
INKOS Kremelj
INKOS Kremelj
INKOS Kremelj
Casagrande
Casagrande
Casagrande
Casagrande
Casagrande
Soilmec SM 305
Soilmec SM 305
Soilmec SM 305
Fraste Nogora
Casagrande C 6
Soilmec Italija JET
Casagrande
Casagrande
Wirth B4B, kolesno podv. Tatra
GZL Geostroj d.d., podvozje Kamaz
FK Smederovo, PZ 230
FK Smederovo, PZ 360
Altascopo XRH 350 Dd
Altascopo XRH 350 Dd
Altascopo XRVS 345 Md
Fagram FK Smederovo PZ 230
A 25-1
A 40-1
EA-6
S 32
S 55 Z

4.e Družba GZL Geoprojekt d.d. prevzame zgoraj navedeni stvarni vložek. Stvarni vložek je ocenil revizor družba Constantia UHY d.o.o., Vilharjeva 17, Ljubljana, v
vrednosti 72,507.121,55 SIT. Razlika med
nominalno in emisijsko vrednostjo gre kot
agio v rezerve družbe.
4.f Osnovni kapital družbe GZL Geoprojekt, podjetje za geotehnična dela, d.d.
Ljubljana se z izročitvijo in prevzemom stvarnega vložka, poveča za 69,200.000 SIT in
po povečanju znaša 369,240.000 SIT.
4.g Stvarni vložek mora biti prevzet pred
vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
4.h Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.
4.i Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v delniško knjigo, ki se
vodi pri družbi oziroma z vpisom v centralni
register vrednostnih papirjev pri KDD, kar
izvede uprava družbe v roku petnajst dni
po vpisu povečanja osnovnega kapitala v
sodni register.
4.j Nadzorni svet družbe je pooblaščen,
da ob povečanju osnovnega kapitala družbe izdela čistopis statuta skladno s tem sklepom.
5. Obravnava in potrditev sprememb in
dopolnitev statuta družbe »GZL Geoprojekt, podjetje za geotehnična dela, d.d.«.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejmejo predlagane spremembe in
dopolnitve statuta. Skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe za uskladitev besedi-

Leto nabave

1976
1978
1977
1980
1983
1984
1981
1984
1995
1977
1978
1978
1978
1978
1987
1988
1997
1996
1992
1997
1992
1992
1986
1988
1985
1986
1987
1988
1997
1981
1983
1979
1987
1995
1995

la statuta družbe s sprejetimi spremembami statuta.
6. Obravnava in sprejem »Poslovnika o
delu skupščine«.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se »Poslovnik o delu skupščine« družbe »GZL Geoprojekt, podjetje
za geotehnična dela, d.d.« v predlaganem
besedilu.
7. Vprašanje in pobude delničarjev.
Udeležba
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu družbe v Ljubljani, Letališka 27 in ki so vpisani v
delniško knjigo družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj
30 minut pred začetkom zasedanja. Delničarji se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnev-
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nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključujejo letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2002, revidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila ter predlog sprememb
in dopolnitev statuta družbe in predlog prečiščenega besedila statuta družbe, predlog poslovnika o delu skupščine, je na vpogled delničarjem v tajništvu sedeža družbe
v Ljubljani, Letališka 27, vsak delavnik od
9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
GZL Geoprojekt
Podjetje za geotehnična dela, d.d.
predsednik uprave
Marko Lukač, u.d.i.g.

Ob-99708
Uprava delniške družbe Planika Kranj,
d.d. na podlagi 283. člena ZGD in 44. člena Statuta družbe sklicuje
7. sejo skupščine
delniške družbe Planika Kranj, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 8. 9. 2003 ob
13. uri na sedežu delniške družbe v Kranju, Savska loka 21, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se
sklepčnost skupščine in izvolijo delovna telesa skupščine, in sicer predsednika skupščine ter dva preštevalca glasov.
2. Predstavitev letnega poročila Planike
Kranj d.d. za poslovno leto 2002, pisnega
poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2: v skladu z 282.a
členom Zakona o gospodarskih družbah
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 in
jima podeli razrešnico.
3. Spremembe Statuta Planike Kranj,
d.d.
3.1. Sprememba X. Poglavja Statuta Planike Kranj d.d.
Predlog sklepa št. 3: za 23. točko in
naslovom X. Uprava se doda nova 23a točka.
Točka 23a se glasi: družbo vodi uprava
v dobro družbe, samostojno in na lastno
odgovornost. Upravo sestavlja en član –
predsednik uprave.
3.2. Sprememba X. Poglavja Statuta Planika Kranj, d.d.
Predlog sklepa št. 4: za 23. točko in
naslovom X Uprava se doda nova 23b točka.
Točka 23b se glasi: upravo imenuje in
razrešuje nadzorni svet z večino oddanih
glasov. Mandat uprave traja 4 leta. Po izteku mandata je ista oseba lahko ponovno
imenovana v upravo družbe.
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3.3. Sprememba X. Poglavja Statuta Planika Kranj, d.d.
Predlog sklepa št. 5: 24. točka se izbriše.
3.4. Sprememba X. Poglavja Statuta Planika Kranj d.d.
Predlog sklepa št. 6: 26. točka se izbriše.
3.5. Sprememba XI. Poglavja Statuta
Planika Kranj,d.d.
Predlog sklepa št. 7: 36. točka se izbriše.
Nova 36. točka se glasi: nadzorni svet je
sklepčen, če je prisotna več kot polovica
članov in odloča z večino vseh oddanih glasov. V primeru neodločenega izida glasovanja, glas predsednika nadzornega sveta velja za dva.
3.6. Sprememba XIII. Poglavja Statuta
Planika Kranj, d.d.
Predlog sklepa št. 8: 50. točka se izbriše.
4. Seznanitev skupščine z novoimenovanimi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev.
Predlog sklepa št. 9: skupščina se seznani z imenovanjem Jožeta Tomažina in
Ivana Lebarja ter po odstopu le-tega z Veno Žalik za člana nadzornega sveta predstavnika delavcev za mandatno dobo 4
let.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta
Planike Kranj, d.d.
Predlog sklepa št. 10: skupščina z dnem
8. 9. 2003 zamenja dosedanjega člana
nadzornega sveta in na predlog Republike
Slovenije imenuje novega člana nadzornega sveta za mandatno dobo 4 let.
6. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto
2003.
Predlog sklepa št. 11: skupščina za poslovno leto 2003 za revidiranje poslovnih
izkazov imenuje revizijsko hišo BDO EOS
Revizija d.o.o.
Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Delničar lahko za glasovanje pooblasti tretjo osebo, če
jo pooblasti s pisnim pooblastilom, ki ga
deponira na sedežu družbe najkasneje do
vključno 5. 9. 2003.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
prijavi svojo udeležbo na skupščini v pisni
obliki, tako da prijave prispejo na sedež
družbe najkasneje do vključno 5. 9. 2003,
sicer delničar izgubi pravico do udeležbe
na skupščini.
Gradivo, vključno s predlaganimi spremembami statuta za 7. sejo skupščine, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan po objavi sklica od 9. do
12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 14. uri v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča, na glede na višino zastopanega kapitala.
Planika Kranj, d.d.
predsednik uprave
Milan Bajželj

Ob-99709
Na podlagi 26. člena Statuta Heldom,
družba za podjetniško svetovanje, d.d., sklicujemo
2. redno skupščino
Heldom, družba za podjetniško
svetovanje, d.d.,
v ponedeljek, dne 15. 9. 2003, ob
12. uri, v sejni sobi družbe Helios Domžale
d.d. (Široka potrošnja), Ljubljanska 110a,
Domžale.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
II. Izvolitev organov skupščine.
III. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta za leto 2002.
IV. Razno.
Predlogi sklepov:
K točki II.
Sklep: v organe skupščine se izvolijo:
– za predsednika skupščine se izvoli
Marko Vresk,
– za preštevalca glasov se izvolita Matjaž Osojnik in Anica Urankar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Majda Lokošek.
K točki III.
Sklep:
1. Bilančni dobiček v višini 17.000 SIT
se uporabi za naslednje namene:
– oblikovanje rezerv iz dobička 17.000
SIT.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v
delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred
skupščino.
Glasuje se lahko na naslednja načina
– z osebno udeležbo: delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod pogojem,
da najkasneje tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini na
sedežu uprave družbe v registrirni pisarni;
– s pooblastilom: pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo
mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini, in sicer najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine na sedežu uprave družbe v registrirni pisarni.
V skladu s tem Vas pozivamo, da najkasneje do 10. 9. 2003 prijavite svojo udeležbo oziroma pošljete pooblastilo za zastopanje na skupščini.
Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda z obrazložitvijo pošljejo priporočeno po
pošti na naslov uprave oziroma jih oddajo osebno na sedežu družbe najpozneje 2 delovna
dneva pred dnem zasedanja skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji, ki predstavljajo vsaj 50%
osnovnega kapitala družbe. Če skupščina
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ob napovedanem terminu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim
redom dne 15. 9. 2003 ob 13. uri na istem
kraju. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Heldom d.d.
Janez Mirnik
direktor
Ob-99724
Na podlagi 6. točke Statuta delniške
družbe Oniks d.d. Jesenice in 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah, sklicujemo
12. redno skupščino
delniške družbe Oniks d.d. Jesenice,
Spodnji Plavž 6,
ki bo dne 10. 9. 2003 ob 12. uri v sejni
sobi na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine imenuje Gregor Kozamernik, za preštevalca glasov Marina Gabrovšek.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Svetina.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
Oniks d.d. Jesenice, ki znaša 284,728.000
SIT, se v skladu z drugo alineo tretjega odstavka 356. člena ZGD zmanjša za
87,000.000 SIT z umikon 87.000 lastnih
delnic, nominiranih na 1.000 SIT tako, da
po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 197,728.000 SIT in je razdeljen na
197.728 navadnih, imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Družba delnice pridobi z nakupom
87.000 lastnih delnic po sprejemu tega
sklepa na skupščini družbe, skladno s
sedmo alineo prvega odstavka 240. člena
ZGD.
Zmanjšanje osnovnega kapitala po tem
sklepu se izvede zaradi prilagoditve višine
kapitala obsegu poslovanja družbe.
Umik delnic družbe se izvede v breme
bilančnega dobička.
Uprava po vpisu zmanjšanja osnovnega
kapitala družbe v sodni register s sklepom
razveljavi 87.000 umaknjenih delnic in izda
nalog za izbris delnic iz delniške knjige.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve stututa družbe, vključno z uskladitvijo besedila statuta s
sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala
in prečiščeno besedilo statuta družbe.
Gradivo in nasprotni predlogi
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno s spremembami statuta in
čistopisom statuta bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan
od objave sklica, od 8. do 12. ure.
Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi družbe v
pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi

tega sklica bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen v primerih iz drugega in
tretjega odstavka 288. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave in so vpisani v delniški knjigi KDD
po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležence prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo, podpišejo seznam prisotnih delničarjev,
pooblaščencev oziroma zastopnikov.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Oniks d.d. Jesenice
Št. 35/2003
Ob-99759
Na podlagi 283. člena ZGD in 26. člena
statuta družbe Drogerija, d.d., Ljubljana,
uprava družbe sklicuje
9. skupščino
družbe Drogerija, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 9. 9. 2003 ob 12. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Ul. Milana Majcna 12.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– za predsednika skupščine se izvoli
Alojza Zrimška,
– za preštevalki glasov se izvoli Dragico
Pjevac in Ljudmilo Kuharič,
– ugotovi se navzočnost notarke Nevenke Tory.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2002 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta k
letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto
2002 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2002.
3. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje revizijsko družbo Rating, d.o.o., Gosposka 7, Celje.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Ulica Milana
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Majcna 12, Ljubljana, vsak delovni dan med
12. in 14. uro, od objave sklica do zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini družbe in glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, ki so kot lastniki delnic vpisani pri
Centralni klirinško depotni družbi na dan
8. 8. 2003 ter njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci pod pogojem, da pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo upravi družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Drogerija, d.d., Ljubljana,
direktor Uroš Godec
Ob-99781
Na podlagi točke 8.1. Statuta družbe
Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava
d.d., s sedežem v Ljutomeru, Kidričeva
ulica 2, uprava družbe sklicuje
6. redno skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, dne 18. 9. 2003, ob
12. uri na sedežu družbe v Ljutomeru, Kidričeva ul. 2.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se organi
skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Maksimiljan Indihar,
– za preštevalki glasov se imenujeta Breda Gerič in Janja Šterman.
Skupščina se seznani, da seji prisostvuje notar mag. Andrej Rošker iz Murske Sobote za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
uprave in revizijskega poročila za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pismenim poročilom nadzornega sveta z
dne 28. 7. 2003, ki se nanaša na preveritev poročila družbe za leto 2002.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička iz leta
2002.
Predlog sklepa: na predlog uprave in s
pozitivnim mnenjem nadzornega sveta bilančni dobiček iz leta 2002 v višini
10,498.556,40 SIT ostane nerazporejen.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica direktorju družbe in celotnemu nadzornemu
svetu za poslovanje iz leta 2002.
5. Določitev nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na seji plačilo in
sicer predsedniku 30.000 SIT bruto, članoma pa 25.000 SIT bruto.
6. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2003 imenuje
ITEO – Abeceda podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 28.
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II. Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo in so vpisani
kot delničarji v KDD na dan 1. 9. 2003.Prijava zastopnikov ali pooblaščencev bo veljavna, kolikor bo v navedenem roku s pisno
prijavo predloženo tudi pooblastilo, ki ostane shranjeno v družbi. Delničarji, oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure
pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic.
III. Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno poštno pošiljko pošljejo upravi utemeljene nasprotne
predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
IV. Vpogled gradiva
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu
družbe vsak delavnik od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 13.
in 15. uro.
Ljutomerčan,
kmetijstvo in predelava, d.d.
uprava – direktor
Ob-99832
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Sava Trade d.d., uprava sklicuje
10. sejo skupščine,
ki bo v sredo dne 10. 9. 2003 ob 13. uri
v poslovni stavbi, Cesta v Mestni log 90,
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: izvolijo se predsednik skupščine Primož Kozina, preštevalka glasov Boža Klančar in v vlogi zapisnikarja notar Bojan Podgoršek.
2. Sprejem Poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se poslovnik o delu skupščine kot je podan v gradivu.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: razveljavi se četrti sklep 9. seje skupščine, ki
je bila 29. 5. 2003.
Za revizijo računovodskih izkazov za leto
2003 se imenuje družba KPMG Slovenija
d.o.o. Ljubljana, Neubergerjeva ulica 30.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Ljubljana,
Cesta v Mestni log 90 (v poslovnem servisu) v času od 10. 8. 2003 do vključno
10. 9. 2003 vsak delavnik od 10. do
12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v poslovnem servisu na sedežu delniške družbe v Ljubljani,
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Cesta v Mestni log 90, bodo objavljeni v
skladu z zakonom.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 6. 9. 2003 pisno prijavijo svojo
udeležbo v poslovnem servisu na sedežu
družbe v Ljubljani, Cesta v Mestni log 90 in
so 29. 8. 2003 vpisani v delniško knjigo v
Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana. Pooblastilo mora biti pisno.
Dvorana bo odprta 30 minut pred pričetkom seje. Prosimo udeležence, da ob
prihodu podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Sava Trade d.d.
uprava
Št. 000645/2003
Ob-99846
Uprava družbe IMP Telekom, Tovarna
telekomunikacijskih naprav, d.d., Ljubljana,
Vojkova cesta 58, sklicuje
7. redno skupščino
delniške družbe IMP Telekom, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 1. 9. 2003 ob
15. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, (sejna soba v stari upravni
stavbi – pritličje).
Dnevni red:
1. Dnevni red:
Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles.
Predlogi sklepov: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Izvolijo se delovna telesa skupščine po
predlogu uprave.
Ugotovi se sprisotnost notarke Marine
Ružič Tratnik.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002 ter mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
2. b) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico glavnemu direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2002.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2003.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za leto 2003 se imenuje Stanko Čokelc.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navedenih delnic na ime, ki so vpisani v delniško knjigo vodeno v centralnem registru pri
Klirinško depotni družbi d.d. ali njihovi pooblaščeni oziroma zakoniti zastopniki, če
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Kot datum prijave se
šteje datum, ko je družba prejela obvestilo.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pooblastila morajo biti na sedežu
družbe prav tako najkasneje 3 dni pred
skupščino. Delničarji oziroma njihovi poo-

blaščenci glasujejo na podlagi glasovnic, ki
jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v
seznam prisotnosti. Vsaka delnica daje en
glas.
Gradivo skupščine bo na vpogled od
1. 8. 2003 dalje vsak delovni dan od 10.
do 14. ure na sedežu družbe v Ljubljani,
Vojkova cesta 58.
IMP Telekom, d.d.
korporativni direktor
Vladimir Palčec

Razširitev dnevnega
reda
Ob-99661
Uprava delniške družbe Volna d.d. ugotavlja, da sta delničarja Kapitalska družba
d.d., Dunajska 56, Ljubljana in Triglav Finančna družba d.d., Slovenska 54, Ljubljana, podala predlog za razširitev dnevnega
reda 6. redne skupščine Volna d.d. in zato
uprava v skladu z 286. členom ZGD razširja
dnevni red in dodaja točko:
7. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa: za posebnega revizorja,
ki pregleda poslovanje in vodenje družbe
in z njo povezanih oseb v obdobju zadnjih
petih let poslovanja, se imenuje družba
RFR Ernst & Young, revizijska družba, d.d.
Volna d.d.
uprava
Vito Murgel, univ. dipl. ek.
Dopolnitev dnevnega reda
Ob-99829
Uprava družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija Koper na zahtevo delničarja
Kapitalska družba d.d. Ljubljana, Dunajska
156, uvršča dodatno točko na dnevni red 7.
skupščine, sklicane za dne 28. 8. 2003, z
naslednjo vsebino:
Doda se nova 6. točka, in sicer:
6. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa 6.1.: z dnem 28. 8.
2003 se odpokliče dosedanji član nadzornega sveta Jože Jaklin.
Predlog sklepa 6.2.: za novo članico
nadzornega sveta, ki nastopi mandat z dnem
29. 8. 2003, se imenuje mag. Meta Skok,
za obdobje do izteka mandata obstoječemu
nadzornemu svetu, to je do 30. 8. 2004.
CIMOS d.d.
predsednik uprave
Franc Krašovec
Ob-99947
Na podlagi 286.1 člena ZGD uprava
družbe CTJ d.d. Ljubljana, na zahtevo delničarjev Velimirja Gjurina, Laknerjeva 7,
Ljubljana in Vitoslave Gačeša, Vogelna 6,
Ljubljana, objavlja
razširitev dnevnega reda skupščine,
sklicane za dan 29. 8. 2003, z naslednjo vsebino:
Doda se 6. točka dnevnega reda: odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: iz nadzornega sveta se
odpokliče Maja Makovec. Odpoklic začne
učinkovati z dnem sprejema sklepa na skupščini družbe.
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Iz nadzornega sveta se odpokliče Francka Gabron. Odpoklic začne učinkovati z
dnem sprejema sklepa na skupščini družbe.
Doda se 7. točka dnevnega reda: imenovanje novih članov nadzornega sveta.
V nadzorni svet se izvoli mag. Velemir
Gjurin. Novoizvoljeni član nastopi mandat z
dnem izvolitve.
V nadzorni svet se izvoli mag. Birgit Volčanšek-Babič. Novoizvoljena članica nastopi mandat z dnem izvolitve.
CTJ d.d.
uprava
Dopolnilni predlog dnevnega reda
Ob-99956
V skladu z 288. členom Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe SCT
Strojegradnja d. d., Kavčičeva 66, Ljubljana, objavlja dopolnilni predlog k dnevnemu
redu 6. skupščine delničarjev družbe, ki
bo dne 27. 8. 2003 in je bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 71-72 z dne 25. 7.
2003:
Dnevni red 6. skupščine delničarjev
družbe se dopolni s 5. točko dnevnega reda, ki se glasi:
5. Odpoklic dveh članov nadzornega
sveta družbe in imenovanje novih članov.
Predlog sklepa št. 5:
a) Na podlagi odstopnih izjav se odpokličeta dosedanja člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev Matthias Eckert in
Marjan Dovč.
b) Za nova člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev, se za obdobje štirih let imenujeta Aleš Musar in Ervin Repovš.
SCT Strojegradnja d.d.
uprava družbe

Izvršbe in
zavarovanja
In 2002/00302
IZ-9095
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00302 z
dne 16. 1. 2003, je bil dne 28. 5. 2003
opravljen v korist upnikov: 1. Komunala
Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, Kranj, ki jih po pooblastilu zastopa Domplan d.d., Bleiweisova c. 14 in
3. Domplan Kranj d.d., Bleiweisova cesta
14, Kranj, ki ga zastopa Bogdan Gref, odvetnik v Kranju, proti dolžnikoma: 1. Peru
Čuturiću in 2. Gospavi Čuturić, oba Ul. Lojzeta Hrovata 5, Kranj, zaradi izterjave
499.387 SIT s pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 24, v IV. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Ul. Lojzeta
Hrovata 5, Kranj, s pripadajočimi skupnimi
deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnikov Pera Čuturića in Gospave Čuturić, oba Ul. Lojzeta Hrovata 5, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 6. 2003

In 2002/00309
IZ-9096
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00309 z
dne 16. 1. 2003, je bil dne 28. 5. 2003
opravljen v korist upnikov: 1. Komunala
Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, Kranj, ki jih po pooblastilu zastopa Domplan d.d., Bleiweisova c. 14 in
3. Domplan Kranj d.d., Bleiweisova cesta
14, Kranj, ki ga zastopa Bogdan Greif, odvetnik v Kranju, proti dolžnici Lipej Ireni,
Šorlijeva ulica 9, Kranj, zaradi izterjave
212.786 SIT s pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 7, v I. nadstropju
stanvoanjske stavbe na naslovu Šorlijeva ulica 9, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli,
prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnice Irene Lipej, Šorlijeva ulica 9, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 6. 2003
In 2002/00097
IZ-7827
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 24. 4. 2002, opr. št. In 2002/00097,
je bil dne 19. 12. 2002 opravljen v korist
upnika Matjaža Zupančiča, Petrovičeva 27,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 11, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske hiše v
Ljubljani, Ul. Vide Pregarčeve 10, v izmeri
31,50 m2, last dolžnice Navenke Ciglar, Ul.
Vide Pregarčeve 10, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2003
IZ-99388
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, SV 534/03 z dne 4. 7. 2003, je bil
poslovni prostor P 15 v izmeri 96 m2, v
pritličju objekta B poslovne stavbe Poslovno trgovski objekt Celeiapark v Celju, vključno s solastninsko pravico na skupnih delih,
ki služijo objektu kot celoti, na Aškerčevi
ulici v Celju, stoječ na parcelni številki
1625/4, sedaj še v zemljiškoknjižnem vložku številka 724, na parcelni številki 1691/4
in na parcelni številki 1732, sedaj še v zemljiškoknjižnem vložku številka 1370, na parcelni številki 1726/2, sedaj še v zemljiškoknjižjem vložku številka 761, vse v katastrski občini Spodnja Hudinja ter na parcelni
številki 2204/1, sedaj še v zemljiškoknjižnem vložku številka 783, na parcelni številki
2212, sedaj še v zemljiškoknjižnem vložku
številka 1551, na parcelni številki 2217/1,
sedaj še v zemljiškoknjižnem vložku številka
873, na parcelni številki 2217/2, sedaj še v
zemljiškoknjižnem vložku številka 968, na
parcelni številki 2219/1, sedaj še v zemljiškoknjižnem vložku številka 2049, na parcelni številki 2512/1, na parcelni številki
2512/2 in na parcelni številki 2512/3, sedaj še v zemljiškoknjižnem vložku številka
785, vse v katastrski občini Celje, zastavljen v korist Banke Koper d.d., Pristaniška
14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 34,740.000 SIT s pripadki in stroški.
IZ-99389
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
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lja, Stanetova 16, SV 546/03 z dne 8. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 15, v II. nadstropju stanovanjske hiše, ki stoji na parc.
št. 2424, vpisani pri vl. št. 1685, k.o. Velenje, ki obsega 80,81 m2, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah v večstanovanjski hiši ter funkcionalnem zemljišču, last Žolger Matije in Žolger Ide, za vsakega do nerazdelne ene polovice celote, pridobljeno
na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 25/I.
93 A z dne 6. 1. 1993, med prodajalcem
Rudnikom lignita Velenje ter kupcema Žolger Matijo in Žolger Ido, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 42.815,77 EUR s
pripadki napram dolžniku Žolger Matiji.
IZ-99390
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 554/02 z dne 10. 7.
2003, sta bili nepremičnini, del stanovanjske stavbe, ki stoji na parc. št. 2242, k.o.
Celje, pripisani pri vl. št. 2275, k.o. Celje,
in sicer do 18066/20180 celote poslovnega prostora v pritličju stavbe na naslovu Lilekova 3 v skupni izmeri 59,19 m2 ter poslovnega prostora, ki stoji v pritličju stavbe
Lilekova 3, v skupni izmeri 24,85 m2, pridobljeno na podlagi prodajnih pogodb z dne
30. 4. 2003 in z dne 16. 6. 2003, med
prodajalcema Rozman Francem in Fabiani
Renatusom in kupcem Kolšek Milanom, zastavljeno v korist upnice Probanke d.d. Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 14,000.000 SIT s pripadki napram dolžniku Kolšek Milanu.
IZ-99391
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova ulica 16, opr. št. SV 561/03
z dne 11. 7. 2003, je bilo trisobno stanovanje št. 16, v II. nadstropju stanovanjske hiše
Šalek 83, Velenje, ki stoji na parceli št.
2173/5, k.o. Velenje, in obsega 78,01 m2,
pridobljeno po notarskem zapisu sporazuma o deležih in delitvi skupnega premoženja notarja Avgusta Ribiča iz Velenja, opr.
št. SV 58/99 z dne 1. 2. 1999, zastavljeno
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pripadki napram dolžniku
Novolesk, Vešligaj in ostali, Trgovina in storitve, d.n.o.
IZ-99392
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 575/03 z dne 16. 7.
2003, so bile nepremičnine, vse do celote
last Ježek, finančno posredništvo d.o.o., s
sedežem v Mariboru, Jurčičeva ulica 6:
– lokal, označen s črko A, v velikosti
11,80 m2, v nadstropju poslovnega objekta
z lokali pasaža Jurčičeva v Jurčičevi ulici 6,
v Mariboru, parc. št. 1721 in št. 1722, obe
k.o. Maribor grad, s pripadajočimi skupnimi
deli in napravami, pridobljen na podlagi prodajne pogodbe z dne 25. 11. 2002, med
prodajalcema Jarčič Dragom in Jarčič Rudijem ter kupcem Ježek d.o.o., Maribor,
Jurčičeva ul. 6;
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– lokal, označen s črko F, v velikosti
12,92 m2, v nadstropju poslovnega objekta
z lokali pasaža Jurčičeva v Jurčičevi ulici 6,
v Mariboru, parc. št. 1721 in št. 1722, obe
k.o. Maribor grad, s pripadajočimi skupnimi
deli in napravami, pridobljen na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 7. 2002, med
prodajalcem Granda Renatom ter kupcem
Ježek d.o.o., Maribor, Jurčičeva ul. 6;
– lokal, označen s črko J, v velikosti
21,63 m2, v nadstropju poslovnega objekta
z lokali pasaža Jurčičeva v Jurčičevi ulici 6,
v Mariboru, parc. št. 1721 in št. 1722, obe
k.o. Maribor grad, s pripadajočimi skupnimi
deli in napravami, pridobljen na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 7. 2002, med
prodajalcem Simenčič Zdravkom ter kupcem Ježek d.o.o., Maribor, Jurčičeva ul. 6;
– lokal, označen s črko P, v velikosti
14,60 m2, v nadstropju poslovnega objekta
z lokali pasaža Jurčičeva v Jurčičevi ulici 6,
v Mariboru, parc. št. 1721 in št. 1722, obe
k.o. Maribor grad, s pripadajočimi skupnimi
deli in napravami, pridobljen na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 9. 2002, med
prodajalcem Stijepović Hildo in Stijepović
Vukićem ter kupcem Ježek d.o.o., Maribor,
Jurčičeva ul. 6;
– lokal, označen s črko R, v velikosti
14,03 m2, v nadstropju poslovnega objekta
z lokali posaža Jurčičeva v Jurčičevi ulici 6,
v Mariboru, parc. št. 1721 in št. 1722, obe
k.o. Maribor grad, s pripadajočimi skupnimi
deli in napravami, pridobljen na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 10. 2002, med
prodajalko Petelin Ljubico ter kupcem Ježek d.o.o., Maribor, Jurčičeva ul. 6;
zastavljene v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Ljubljana, s sedežem
Trg osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
30,000.000 SIT s pripadki napram dolžniku Ježek d.o.o. Maribor.
IZ-99393
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 576/03 z dne 17. 7.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 3/1,
površine 60,99 m2, v 1. nadstropju objekta
v Hmeljarski ulici 20, Šempeter, ki stoji na
parc. št. 421, pripisani pri vl. št. 870, k.o.
Šempeter, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah v večstanovanjski hiši in funkcionalnem zemljišču, last Dobovičnik Verice
do celote, pridobljeno na podlagi kupne pogodbe z dne 26. 8. 1993, ter dodatka št. 1
h kupni pogodbi z dne 26. 8. 1993, datiranega 4. 9. 2002, sklenjenih med prodajalko Aero Celje d.d. ter kupcem Dobovičnik
Verico, zastavljeno v korist upnika Kärntner
Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Ljubljana, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 21.000 EUR s
pripadki napram dolžnicama Dobovičnik Verici in Dobovičnik Roberti.
IZ-99394
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 577/03 z dne 17. 7.
2003, je bil poslovni prostor št. 2 P v pritličju, II. etaža, v površini 86,65 m2, svetlobni
napis SN št. 2 v pritličju, II. etaža, v površini
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4,90 m2 in garažni boks št. 5 K v površini
15,91 m2 v kleti, II. etaža, ki leži v poslovno
upravnem objektu št. 4 ob Rudarski cesti
6a v Velenju, izgrajen na parcelah št.
2531/7, št. 2531/8, št. 2527/2, št.
2531/2, št. 2527/3, št. 2527/4, vse k.o.
Velenje, last Lubarda Nemanje, Jelen Matjaža in Hofinger Mateja, za vsakega do nerazdelne ene tretjine celote, pridobljen na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
12. 4. 2002, dodatka h kupoprodajni pogodbi z 12. 4. 2002, datiranega z dne
12. 4. 2002, ter vknjižbenega dovoljenja z
dne 17. 7. 2003, sklenjene med prodajalko
Mabo d.o.o. Velenje, Cesta v Bevče 17 ter
kupci Lubarda Nemanjo, Jelen Matjažem in
Hofinger Matejem, zastavljeno v korist upnika Kärntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Ljubljana, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
74.900 EUR s pripadki napram dolžnikom
Lubarda Nemanji, Jelen Matjažu in Hofinger Mateju.
IZ-99395
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o obstoju in zavarovanju denarne terjatve po 250. členu
ZIZ, SV 586/03 z dne 18. 7. 2003, notarja
Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, je bilo
trisobno stanovanje št. 3, v 1. nadstropju v
izmeri 89,62 m2, z loggio v izmeri 3,60 m2,
balkonom 5,80 m2, in kletjo št. 3 v izmeri
14,73 m2, na naslovu Ljubljanska cesta 22
v Celju, stoječe na parc. št. 685/2, pripisani pri vl. št. 1406, k.o. Celje, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v večstanovanjski hiši in funkcionalnem zemljišču,
last Hrašovec Aleksandra do celote, pridobljeno na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Celju D 309/2003 z dne
2. 7. 2003, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d. Celje, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 2,300.000 SIT s pripadki,
napram dolžniku Hrašovec Aleksandru.
IZ-99396
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 588/03 z dne 22. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 39, v izmeri
42,72 m2, v 9. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Jenkova cesta 11, Velenje,
ležeče na parc. št. 2637, vpisane pri vl. št.
327, k.o. Velenje, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah v večstanovanjski hiši
ter funkcionalnem zemljišču, last Smajlović
Avda in Smajlović Jasmine, pridobljeno na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26. 7.
2003, sklenjene med prodajalcem Tičević
Edinom in kupcema Smajlović Avdom in
Smajlović Jasmino, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 17.090,91 EUR s pripadki napram dolžnikoma Smajlović Avdu in
Smajlović Jasmini.
IZ-99397
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, Kolodvorska 6, opr. št. SV 566/03
z dne 11. 7. 2003, je bilo enoinpolsobno

stanovanje št. 2 v pritličju v skupni izmeri
42,81 m2, v stanovanjskem bloku v Zavetiški ulici 10, Ljubljana, na parc. št. 856/8,
k.o. Vič, v lasti Iztoka Pukšiča, Žeje pri Komendi 4f, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 23. 6. 2003, zastavljeno v korist upnice Banke Domžale d.d., Domžale, bančna
skupina NLB, Ljubljanska 62, Domžale, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.
IZ-99398
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz
Murske Sobote, Kocljeva 14A, opr. št. SV
290/2003 z dne 19. 6. 2003, je bilo stanovanje številka 3, ki se nahaja v tretjem
nadstropju stanovanjske hiše v Lendavi,
Tomšičeva 5, ležeče na parcelni številki
1037, pripisani k vložni številki 2917 katastrska občina Lendava, v skupni izmeri
81,60 m2, last dolžnika in zastavitelja Štefana Vučaka, rojenega 21. 4. 1949 in zastaviteljice Gabriele Vučak, rojene 11. 11. 1956,
oba Lendava, Tomšičeva 5, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 2/91, sklenjene dne 18. 11. 1991, zastavljeno v korist
upnika Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja, Ribnica, Škrabčev trg 9a, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
2,645.540 SIT skupaj s pripadki.
IZ-99399
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz
Murske Sobote, Kocljeva 14A, opr. št. SV
322/2003 z dne 11. 7. 2003, je bil poslovni prostor številka 8, 9 in 31 v drugem nadstropju in shramba številka 20 v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na Prešernovi ulici 17/a v Ljutomeru, v skupni izmeri
91,25 m2, last dolžnika in zastavitelja družbe Mera d.o.o. Ljutomer, Ormoška 3/II, na
podlagi prodajne pogodbe številka
PRE-7/03 z dne 30. 6. 2003, zastavljen v
korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 20,000.000 SIT skupaj s
pripadki.
IZ-99400
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek iz Kočevja, opr. št. SV 320/03 z dne
7. 7. 2003, je bilo stanovanje št. 3 v izmeri
60,07 m2, v III. nadstropju zgradbe na naslovu Knafljev trg 7 v Ribnici, ki stoji na
parc. št. 119/66 – stanovanjska stavba v
izmeri 302 m2, vl. št. 1097, k.o. Ribnica,
Okrajnega sodišča v Kočevju, last zastavitelja Bojana Kosa, Žlebič 40b, Ribnica, ki
ga je pridobil s kupno pogodbo z dne 26. 8.
1997, zastavljeno v korist upnika LB Leasing d.o.o. Ljubljana, Šmartinska cesta
130, za zavarovanje denarne terjatve v višini 873.142,91 EUR s pripadki.
IZ-99401
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jasne Bečaj Božičnik iz Šentjurja pri Celju, opr. št. SV 222/03
z dne 10. 7. 2003, je bilo stanovanje št. 1,
ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske
hiše v Šentjurju, Ulica Dušana Kvedra 36, v
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skupni izmeri 59,70 m2, last dolžnikov in
zastaviteljev Podkrajška Emila, Ponikva 66,
Ponikva in Cestnik Polonce, Pletovarje 16a,
Dramlje, na podlagi kuprodajne pogodbe
za stanovanje, sklenjene dne 12. 6. 2003,
sklenjene med Grajžl Petrom, Prožinska vas
45, Štore, kot prodajalcem in Podkrajšek
Emilom, Ponikva 66 in Cestnik Polonco,
Pletovarje 16a, Dramlje, obema kot kupcema, zastavljeno v korist upnice Banke Celje, d.d., za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,650.000 SIT s pripadki.
IZ-99402
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz
Kamnika, opr. št. SV 382/03 z dne 11. 7.
2003, je bila nepremičnina, stanovanje št.
6 v 1. nadstropju v izmeri 52,85 m2, v stanovanjskem bloku v Domžalah, Župančičeva 4, ki leži na parc. št. 421/1, 412/7,
421/4, 419/1 in 416/1, k.o. Domžale, s
pripadajočo solastninsko pravico na prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo
objektu kot celoti kakor tudi stavbišču in
zemljišču, ki služi objektu za redno rabo,
kar vse je last zatavitelja Jožefa Talerja, na
temelju
prodajne
pogodbe
št.
44/400-91/K z dne 5. 11. 1991 in aneksa
z dne 5. 11. 1991, sklenjene med Helios
d.o.o. kot prodajalcem in njim kot kupcem,
zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20,000.000 SIT s
p.p. in 82,000.000 SIT s p.p.
IZ-99405
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 10. 7. 2003, opr. št.
417/03, je bilo stanovanje št. 38 v 2. nadstropju stanovanjske hiše Ul. Kozjanskega
odreda 11 v Rogaški Slatini, stoječe na
parc. št. 621, vl. št. 635, k.o. Rogaška
Slatina, skupne površine 54,77 m2, last Majcenič Marije in Majcenič Jožefa, oba Ulica
Kozjanskega odreda 11, 3250 Rogaška
Slatina, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 34/91 z dne 19. 11.
1991 v zvezi s potrdilom z dne 25. 5. 2000,
zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.,
Vodnikova 2, 3000 Celje, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 1,730.000 SIT s
pripadki.
IZ-99408
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 550/03 z dne 10. 7.
2003, je bil v korist upnice Factor banke
d.d. zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 1,200.000 EUR s pripadki zastavljen
poslovni prostor št. 3 v izmeri 87,14 m2, ki
se nahaja v pritličju objekta v grupi D, niz I,
v soseski BS 3 Stožice, stoječega na parc.
št. 953, 954, 942/1, 604, 603, 601 in
600, vse k.o. Stožice, last Grading & CO,
d.o.o., na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 8. 11. 2002 z Borisom Janezom Perparjem.
IZ-99412
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 740/03 z dne 16. 7.

2003, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 15 v izmeri 85,2 m2, ki se nahaja v
mansardi večstanovanjske stavbe v Rušah,
Jamnikova 2, s pripadajočo kletno shrambo v izmeri 4,25 m2, stoječe na parc. št.
614/2 in 614/3, k.o. Ruše, ki je do celote
last Marjetke Cehtelj, stan. Prvomajska ul.
31, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 6. 2003, sklenjene med
prodajalcem Elektra d.d., Maribor in kupko
Marjetko Cehtelj, zastavljena v korist upnika
Karntner Sparkasse AG, Celovec, Republika Avstrija, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnice Marjetke Cehtelj, stan.
Prvomajska ul. 31, Maribor, v višini 38.500
EUR s pripadki.
IZ-99415
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz Novega mesta, opr. št. SV-353/03 z dne 4. 7.
2003, je bilo dvosobno stanovanje številka
42, ki se nahaja v desetem nadstropju stanovanjske hiše Trg revolucije 10a, Trbovlje,
v skupni izmeri 42,80 m2 in obsega kuhinjo
9,08 m2, sobo 14,72 m2, sobo 6,63 m2,
hodnik 5,52 m2, kopalnico 3,36 m2 in
shrambo 1,88 m2, teraso 0,55 m2 in druge
prostore 1,11 m2, last zastaviteljice Ivane
Hočevar, Trg revolucije 10a, Trbovlje, zastavljeno v korist posojilodajalca in upnika
Silva Mikoliča, Velike Brusnice 21A, Brusnice, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,059.396 SIT s pripadki.
IZ-99418
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-301/03 z dne 24. 6.
2003, je bil poslovni prostor v območju poslovne cone Arnovski gozd v objektu O 6,
stoječem na parceli št. 1455/200, vpisani
v z.k. vložek št. 409, k.o. Levec, v pritličju,
označenem kot P 1 v približni izmeri 328,80
m2, ki še ni vpisan v zemljiško knjigo in je
last dolžnice Gamit Trgovina na veliko,
d.o.o., Varpolje 58, 3332 Rečica ob Savinji, na osnovi prodajne pogodbe z dne
12. 6. 2003, zastavljen v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2,
1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 216.480 EUR s pripadki.
IZ-99421
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz Kranja, opr. št. SV 324/03 z dne
8. 7. 2003, je bila nepremičnina – stanovanje št. P 1, en zunanji boks in shramba št.
S 5, ki se nahajajo v oziroma ob objektu
stoječem na parcelah, vpisanih v z.k.vl.št.
176, 244, 396 in 672, vsi k.o. Drulovka,
last zastaviteljice Sumont, d.o.o. zastavljene v korist upnice Probanke d.d. Gosposka
23, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT s pripadki.
IZ-99425
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz Kranja, opr. št. SV 331/03 z dne
10. 7. 2003, je bila nepremičnina – garsoniera št. 5, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjskega bloka, stoječega na parc. št.
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541/11 – stavbišče s stanovanjsko stavbo,
177 m2, vpisani v z.k.vl.št. 301, k.o. Breg
ob Savi, last zastaviteljev, vsakega do 1/2,
zastavljene v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ: 5026237, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
9,000.000 SIT s pripadki.
IZ-99427
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz Kranja, opr. št. SV 332/03 z dne
11. 7. 2003, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 17, ki se nahaja v IV.
nadstropju stanovanjskega objekta, stoječega na parc. št. 135/1, k.o. Huje, last
zastaviteljev, vsakega do 1/2, zastavljene v
korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ: 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 8,850.000 SIT s
pripadki.
IZ-99430
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz Kranja, opr. št. SV 364/03 z dne
25. 7. 2003, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 12, ki se nahaja v IV.
nadstropju stanovanjskega objekta, na naslovu Štihova 15, Ljubljana, v skupni izmeri
80,88 m2, z ustreznim solastnim deležem
skupnih prostorov in zemljišča, last zastaviteljev, vsakega do 1/2, zastavljene v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ: 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 16,000.000 SIT s pripadki.
IZ-99432
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 422/2003 z dne
17. 7. 2003, je bilo dvosobno stanovanje s
kabinetom št. 39, ki se nahaja v devetem
nadstropju večstanovanjskega objekta na
naslovu Cesta 1. maja 61, Kranj, stoječega
na parc. št. 135/1, vl. št. 269, prej vl. št.
26, k.o. Huje, v skupni izmeri 54,40 m2, ki
obsega kuhinjo v izmeri 9,21 m2, sobo v
izmeri 13,03 m2, sobo v izmeri 14,29 m2,
kabinet v izmeri 3,84 m2, hodnik v izmeri
6,90 m2, kopalnico v izmeri 3,03 m2, balkon v izmeri 3,44 m2 in klet v izmeri 0,72
m2, s pripadajočim solastninskim deležem
na skupnih prostorih, objektih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču, na katerem
stanovanjski objekt stoji, ki je last Milana
Reicharda, Cesta 1. maja 61, Kranj, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
13. 10. 1995 s prodajalko Nevenko Pavlin,
Grintovška 11, Drulovka pri Kranju, ki jo je
po pooblastilu z dne 17. 11. 1994 zastopal
direktor družbe Mike & CO., d.o.o. Tržič,
Marjan Markič, zastavljeno v korist upnice
Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 38.500 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na
dan plačila, s pp.
IZ-99434
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 426/2003 z dne
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17. 7. 2003, je bilo mansardno stanovanje
v stanovanjski stavbi Kidričeva 11, Kranj,
stoječi na parc. št. 888/2, vl. št. 1193, k.o.
Kranj, v skupni izmeri 111,40 m2, ki obsega
sobo v izmeri 37,85 m2, sobo v izmeri
17,28 m2, sobo v izmeri 17,43 m2, kuhinjo
v izmeri 19,91 m2, kopalnico in WC v izmeri
6,50 m2, predsobo v izmeri 7,74 m2 in pomožni prostor v izmeri 4,65 m2, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču,
ki je solast Miha in Mateje Kostanjevec, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene 16. 6. 2003 s prodajalcem
Vladom Sofronievskim, Kidričeva cesta 11,
Kranj, zastavljeno v korist upnice Karntner
Sparkasse AG, Celovec Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
78.500 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila, s pp.
IZ-99437
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 420/2003 z dne
15. 7. 2003, je bilo dvosobno stanovanje,
ki se nahaja v stanovanjski hiši na naslovu
Šolska ulica 003 v Tržiču, stoječi na parc.
št. 83/1, vl. št. 441, k.o. Tržič, v izmeri
52,2 m2, ki obsega 2 sobi, kuhinjo, kopalnico in WC, ter pomožne prostore – klet (v
zidanem objektu) in nefunkc. prostore, ki je
last Zorane Dušanić, Šolska ulica 3, Tržič,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 29. 7. 1993 s prodajalko Bombažno predilnico in tkalnico Tržič d.o.o., Predilniška cesta 16, Tržič, ki jo je zastopal
v.d. direktorja Janko Maček, ter potrdila
Bombažne predilnice in tkalnice Tržič, d.d.,
z dne 10. 5. 2001, ki jo je zastopal predsednik uprave Stojan Žibert, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 17.105,44 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan sklenitve
kreditne pogodbe, kar znaša 4,000.000
SIT, s pp.
IZ-99460
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1429/03 z dne 7. 7.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 3 (v
naravi označeno s št. 15), v skupni izmeri
78,96 m2, s pripadajočima kletnima prostoroma, obema oštevilčenima s št. 15, ki se
nahaja v visokem pritličju stanovanjskega
bloka na naslovu Jamova c. 52, Ljubljana,
stoječega na parc. št. 812/5, 808/3,
809/3, 809/5, 810/6 in 786/4 (prej 786),
k.o. Vič, last Uršule Krisper iz Ljubljane, na
podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 30. 6. 2003,
sklenjene z Mestno občino Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Volksbank-Ljudske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 95.000 EUR s pripadki v tolarski protivrednosti.
IZ-99464
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1539/03 z dne 18. 7.
2003, so bili poslovni prostori št. P9, P13,
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G13 in G17 v skupni izmeri 202,60 m2 in
hodnik ob lokalih G13 in G17 v izmeri 3 m2,
ki se nahajajo v objektu GT center na naslovu Brnčičeva ulica 13, Ljubljana, stoječem
na parc. št. 883/1, 883/3, 883/4 in
883/5, k.o. Črnuče, last dolžnika MAG Intertrade d.o.o. na podlagi pogodbe o prenosu lastnine št. PP-GT-009P/93 z dne
15. 2. 1993, sklenjene s prodajalcem GT
center d.o.o. Ljubljana, zastavljeni v korist
upnika LHB Internationale Handelsbank AG,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
110.000 EUR s pripadki.
IZ-99467
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1454/03 z dne 9. 7.
2003, sta bila dvosobno stanovanje št. S14
v izmeri 36,42 m2 neto (36,42 m2 bruto) v
II. nadstropju in kletna shramba št. K14 v
izmeri 3,18 m2 v kleti, kar vse se nahaja v
objektu B2, vhod V, ki stoji na delu parc. št.
158, k.o. Kamnik, v poslovno –stanovanjskem kompleksu K-6 UTOK – soseske Mali
Grad v Kamniku, last Branka Pogačnika iz
Gmajne in Marjane Predikaka iz Slovenj
Gradca, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 20. 6. 2003, aneksa k njej z dne
20. 6. 2003, sklenjenih s prodajalcem Zil
Inženiring d.d., Ljubljana in zemljiškoknjižnega dovoljenja z dne 8. 7. 2003, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 39.470 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita, s pripadki.
IZ-99469
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1457/03 z dne 9. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 12 v skupni
izmeri 67,19 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Rožna ulica 6, Postojna, stoječe na parc. št. 620/31, k.o. Postojna, last Miroslava Nedeljkoviča iz Postojne, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 19/39-93 z dne 27. 10. 1993, sklenjene s prodajalcem Gozdno gospodarstvo Postojna in potrdila o plačilu kupnine z dne
2. 7. 2003, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.840
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita, s pripadki.
IZ-99472
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1459/03 z dne 9. 7.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 7 v
izmeri 65,25 m2 v drugem nadstropju, s
kletjo v izmeri 13,58 m2, v hiši na Jakčevi
11 v Novem mestu, ki stoji na parc. št.
180/2, k.o. Kandija, last Mateje Pirc Svete
in Uroša Sveteta, na podlagi prodajne pogodbe z dne 29. 5. 2003 in dodatka k pogodbi z dne 7. 7. 2003, sklenjenih s prodajalcem Đorđem Vučkovičem, Novo mesto,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 39.045 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan izplačila kredita, s
pripadki.

IZ-99474
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1482/03 z dne 11. 7.
2003, je bilo na dvosobnem stanovanju št.
0000 v izmeri 76,93 m2, ki se nahaja v
zgradbi na naslovu Povšetova ulica 036,
Ljubljana, stoječi na parceli št. 75/1 k.o.
Poljansko predmestje, last Mateje Begič in
Hasana Begića iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 14 z dne 9. 4.
1993, sklenjene med prodajalko Republiko
Slovenijo in kupcem Begić Stanislavo, Povšetova ulica 036, Ljubljana, vknjižbenega
dovoljenja z dne 27. 5. 2003 in sklepa o
dedovanju opr. št. I D 385/96 z dne 8. 10.
1996, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 86.094 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan izplačila
kredita, s pripadki.
IZ-99476
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1483/03 z dne 11. 7.
2003, so bili stanovanje št. 1 v izmeri 41,92
m2, zunanja terasa 14,86 m2, atrij 19,53
m2, v nizkem pritličju in kletna shramba št.
2 5,27 m2, v večstanovanjskem objektu na
naslovu Stanežiče 128, stoječem na parc.
št. 44/5, k.o. Stanežiče, last Nataše Smerdelj Šubelj iz Ljubljane, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 3. 6. 2003, sklenjene s
prodajalcem AB Invest d.o.o., Zaloška 145,
Ljubljana in zemljiškoknjižnega dovolila z
dne 11. 7. 2003, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pripadki.
IZ-99478
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1499/03 z dne 15. 7.
2003, je bilo stanovanje št. D 11, v izmeri
41,55 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
stanovanjske stavbe v Ljubljani, na naslovu
Steletova 2, stoječe na parc. št. 352/1,
k.o. Štepanja vas, last dolžnika Kuzma Vojka, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
22. 5. 2003 in aneksa z dne 6. 6. 2003,
sklenjenih s prodajalcem Grabar Romanom,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,060.000 SIT s
pripadki.
IZ-99479
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1520/03 z dne 17. 7.
2003, je bilo stanovanje št. S6, v izmeri
69,20 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi
v 2. etaži na naslovu Ramovševa ulica 55,
stoječi na parc. št. 2099/26 in 2099/28,
k.o. Vič, last Blanke Milovac iz Ljubljane, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 4.
2003, sklenjene s prodajalcem Mijax d.o.o,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,400.000 SIT s
pripadki na prvem mestu in denarne terjatve v višini 9,350.000 SIT s pripadki na
drugem mestu ter v korist upnika Mijax
d.o.o. za zavarovanje denarne terjatve v višini 29.330,38 EUR v tolarski protivredno-
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sti po prodajnem tečaju Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za obračun deviznih
prilivov in odlivov podjetij na dan plačila na
tretjem mestu.
IZ-99480
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1542/03 z dne 21. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 21, v skupni
izmeri 44,06 m2 v 4. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Kajuhova 34a, Ljubljana, stoječe na parc. št. 870/4, 871/2,
872/2 in 869/2 (prej 871), k.o. Moste, last
Karmele Karajko iz Ljubljane, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 16. 12.
2002, sklenjene s prodajalcem Nebojšo
Solakom, zastavljeno v korist upnice Volksbank-Ljudske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.500
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, s pripadki.
IZ-99481
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1546/03 z dne 22. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 1, v skupni
izmeri 76,45 m2, v pritličju stavbe v Ljubljani, Prištinska 8, stoječe na parc. št. 739,
k.o. Štepanja vas, last Julije Tegelj in Gregorja Gajška iz Celja, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 18. 4. 2003, sklenjene s
Simić Marijo in Milenkom iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini EUR 23.940 s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
IZ-99482
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1550/03 z dne 22. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 12, v skupni
izmeri 43,76 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše Lavričeva 3, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 1996, k.o. Bežigrad, last Emirja in
Sabihe Bećirević iz Ljubljane, na podlagi
kupne pogodbe z dne 19. 6. 2003, sklenjene z Lucević Hajrom in Hatidžo iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.640 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, s pripadki.
IZ-99485
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1551/03 z dne 23. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 20, v izmeri
36,94 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Polje-cesta
V/3, stoječem na parc. št. 971/5, 971/8 in
970/13, k.o. Slape, last dolžnice Milene
Jankovič, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 13. 6. 2003 in aneksa k kupoprodajni
pogodbi z dne 27. 6. 2003, sklenjenih s
prodajalcem Radovanom Vrešem, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,900.000 SIT s pripadki.
IZ-99487
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1556/03 z dne 23. 7.
2003, sta bila poslovni prostor z oznako
PIS – 6 v skupni izmeri 60,93 m2, v 1.

nadstropju in enojno parkirno mesto št. 25,
v izmeri 13,60 m2 v prvi kleti, oboje v trgovsko poslovnem stanovanjskem objektu Zeleni dvor, na naslovu Savska cesta 10 v
Ljubljani, stoječem na parc. št. 1419/7,
1419/8, 1419/3, 1419/4, 1419/5, 1419/9,
1419/6 in 1421/12, vse k.o. Zelena Jama
in na parc. št. 2234/8, k.o. Bežigrad, last
Katje Knol Gregorič, dr. stom. iz Ljubljane,
na podlagi prodajne pogodbe št. 600/2003
z dne 11. 7. 2003, sklenjene s prodajalcem
SGP Kraški zidar d.d., Sežana ter vknjižbenega dovoljenja prodajalca z dne 16. 7.
2003, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 110.000 EUR
v tolarski protivrednosti po nakupnem podjetniškem tečaju Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, s pripadki.
IZ-99489
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1569/03 z dne 25. 7.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 37 v
skupni izmeri 58,28 m2, v V. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Beblerjev trg
10 v Ljubljani, stoječega na parceli št. 1/17,
k.o. Nove Jarše (prej parc. št. 45/1, 46/1
in 47/1, k.o. Moste), last zastaviteljev Zlatka in Jelke Mauhar iz Ljubljane, na podlagi
kupne pogodbe št. MS 12/2 49/79, sklenjene dne 25. 1. 1980 med prodajalcem
Gradbeno industrijsko podjetje “Gradis”
TOZD GE Ljubljana-okolica, Ljubljana, Kvedrova 34, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 34.590
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita, s pripadki.
IZ-99492
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 565/03 z dne 17. 7.
2003, je bilo enosobno stanovanje s kabinetom št. 8, ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe Cesta F. Prešerna 28, Jesenice, ki leži na parc. št. 638/1, vpisane pri
vl. št. 1723, k.o. Jesenice, v skupni izmeri
46,91 m2, last dolžnika in zastavitelja Zijada
Muhića, rojenega 4. 1. 1970, prebivališče
Jesenice, Cesta 1. maja 80, zastavljeno v
korist upnice Posojilnice – Bank Bilčovs –
Hodiše–Škofiče, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Ludmannsdorf 33,
9072 Ludmannsdorf, Republika Avstrija
(številka FN 115070 x trgovinskega sodišča
v Celovcu), za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 22.000 EUR, z obrestmi in stroški.
IZ-99495
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 568/03 z dne 17. 7.
2003, je bilo enosobno stanovanje, ki se
nahaja v II. nadstropju stanovanjskega bloka v Cerknici, Tabor 9, v skupni izmeri
51,28 m2, last dolžnic in zastaviteljic Ivane
Vrtar, rojene 27. 12. 1928, prebivališče Cerknica, Tabor 9 in Cvetke Vrtar, rojene 23. 2.
1954, prebivališče Cerknica, Tabor 9, zastavljeno v korist upnice Jožice Papež Francelj, rojene 1. 8. 1970, prebivališče Plešivi-
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ca 9, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 8.280 EUR v tolarski protivrednosti po
prodajnem menjalniškem tečaju SKB banke d.d., Ljubljana, na dan plačila, z obrestmi
in stroški.
IZ-99497
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
711/03-1 z dne 12. 6. 2003, je bilo stanovanje številka 6 v skupni izmeri 47,46 m2, ki
obsega kuhinjo, dve sobi, hodnik, kopalnico, shrambo, balkon, pripadajočo klet in
druge prostore, kar vse se nahaja v stanovanjski hiši na naslovu Cesta na Roglo 11A,
Zreče, zgrajeni na parceli številka 104/59
katastrska občina Zreče; last zastaviteljev
Andrijane Gale in Gregorja Artnika, vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 31. 5. 2003, sklenjene med njima
kot kupcema ter med Jožetom Leskovarjem
in Elizabeto Leskovar kot prodajalcema; zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Danice Gale, v
višini 2,500.000 SIT s pripadki.
IZ-99499
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz
Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št. SV
317/03 z dne 9. 7. 2003, so bili poslovni
prostori v izmeri 95,05 m2 v nadstropju stavbe v Kosovelovi 31, stoječi na parceli št.
1422, vpisani v vložku št. 1520, k.o. Idrija,
last dolžnice in zastaviteljice družbe Spekter, Finalna dela v gradbeništvu d.o.o. Idrija, kupljeni s prodajno pogodbo dne 28. 12.
1994, zastavljeni v korist upnice – banke
Nove KBM d.d., Področje Nova Gorica, Podružnica Idrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,750.000 SIT s pripadki.
IZ-99500
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z dne 17. 7. 2003, opr. št.
SV 366/03 notarke Nade Svetina z Jesenic, je bilo stanovanje št. 34, ki se nahaja v
osmem nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta maršala Tita 3, v izmeri
65,83 m2, last zastavitelja Anteja Topića, na
podlagi pogodbe št. ISP 349/92 – o prodaji stanovanja z dne 4. 12. 1992, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Št.
Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu/St.
Jakob i.R., Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20.000 EUR s pripadki.
IZ-99501
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 374/03 z dne 24. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 38, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše na
Jesenicah, Cesta revolucije 4, na parc. št.
536/2, vpisani pri vl. št. 962, k.o. Jesenice, v izmeri 26,75 m2, last zastavitelja Matjaža Gašpirca, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 7. 2003, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach,
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Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 27.000 EUR s pripadki.
IZ-99502
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. Sv 262/03 z dne 3. 7. 2003,
je bilo dvosobno stanovanje številka 1, v
pritličju večstanovanjske hiše Arbajterjeva
ulica 5 na Ptuju, v izmeri 60,70 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, ki stoji na parc.
št. 576/2, k.o. Krčevina pri Ptuju, katerega
lastnika sta na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2503/14-93
z dne 14. 10. 1993 in aneksa št. 1 k tej
pogodbi z dne 16. 5. 2003, sklenjenih s
prodajalcem Labod konfekcija Novo mesto
d.d., Seidlova cesta 35, 8000 Novo mesto, vsak do 1/2 zastavitelja Rozinger Franc
in Rozinger Marija, oba stanujoča Arbajterjeva ulica 5, 2250 Ptuj, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve upnice Nove KBM
d.d. Podružnice Ptuj, v višini 4,000.000
SIT, s pripadki.
IZ-99503
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. Sv 272/03 z dne 9. 7. 2003,
je bilo dvosobno stanovanje številka 1, v
stanovanjski stavbi na Ptuju, Ul. 5. prekomorske brigade 3, ki leži na parceli številka
200/1, vl. št. 233, k.o. Ptuj, v skupni izmeri 63,98 m2, od tega s pripadajočimi pritiklinami: klet – drvarnica, v izmeri 3,64 m2,
loža – balkon – terasa 0,00 m2, katere lastnik je do celote zastavitelj Stanislav Rogina, Na jasi 2, p. Ptuj, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 13. 11.
1992 s prodajalcem Cestnim podjetjem Maribor, p.o. Maribor, Iztokova ulica 30 in na
podlagi kupoprodajne pogodbe za nakup
polovice stanovanja sklenjene dne 10. 7.
2002 s prodajalcem Borisom Rogino, Bevkova 3, p. Ptuj, zastavljeno za zavarovanje
denarne terjatve upnice Nove KBM d.d. Podružnice Ptuj, do najvišjega zneska
9,000.000 SIT.
IZ-99504
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 584/03 z dne 8. 7. 2003,
je bilo stanovanje v prvem nadstropju stanovanjske hiše, ki stoji na parc. št. 1224,
pripisani pri vl. št. 725, k.o. Ptuj, v Ulici
heroja Lacka 4 (Lackova 4), Ptuj, v skupni
izmeri 95,66 m2, pridobljeno s kupoprodajno pogodbo prodaje stanovanja z dne
24. 10. 2001, sklenjeno med prodajalcem
Rodvajn Miranom iz Lackove 4, Ptuj in kupcema Zidarič Ivico in Zidarič Silvijo, oba iz
Ptuja, Potrčeva cesta 36, zastavljeno v korist upnika Raiffeinsenbank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrirane zadruge
z omejenim jamstvom iz Republike Avstrije,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
23.500 EUR s pripadki.
IZ-99505
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 676/03 z dne 9. 7. 2003,
je bilo enosobno stanovanje št. 4 v pritličju
stanovanjske hiše v Mariboru, Bevkova ul.
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1, na hodniku desno, v izmeri 38,62 m2 ter
kletno shrambo v izmeri 2,40 m2, pri vložku
št. E 3 B/5, k.o. Tezno, pridobljeno z darilno pogodbo z dne 20. 6. 2003, sklenjeno
med darovalko Krope Marijo iz Maribora,
Sokolska 44 in obdarjenko Črepinko Anito
iz Maribora, Prušnikova ulica 18, zastavljeno v korist upnika Raiffeinsenbank Mureck,
registrirane zadruge z omejenim jamstvom
iz Republike Avstrije, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10.000 EUR s pripadki.

izmeri 2,45 m2, na naslovu Maistrova ulica
15, v lasti Ksenije Mišič, po kupoprodajni
pogodbi z dne 22. 10. 2001, sklenjene s
prodajalcem Marjanom Kolaričem, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v
višini 21.413,67 EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za EUR na dan sklenitve navedene kreditne
pogodbe, kar znaša 5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-99506
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 677/03 z dne 9. 7. 2003,
je bilo trisobno stanovanje s kabinetom št.
7 v III. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Majcigarjeva 3, na parc. št. 942/1,
k.o. Spodnje Radvanje, v skupni izmeri
87,95 m2, od tega s pripadajočim kletnim
prostorom površine 1,80 m2, pridobljeno s
kupoprodajno pogodbo št. 0823-07/92,
sklenjeno dne 6. 8. 1992 med prodajalcem
TAM Maribor d.d. iz Maribora, Ptujska c.
184 in kupcem Pušnik Snežano in Maribora, Majcigarjeva 3, zastavljeno v korist upnika Raiffeisenbank Mureck, registrirane zadruge z omejenim jamstvom iz Republike
Avstrije, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 23.000 EUR s pripadki.

IZ-99511
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 753/03 z dne 8. 7. 2003,
je bila nepremičnina – garsonjera št. 17, v
skupni izmeri 28,24 m2, v mansardi v večstanovanjski hiši stoječi na parc. št. 2181-3,
pripisani pri vl. št., k.o. Maribor – Grad, na
naslovu Dravska ulica 7, Maribor, katere
lastnica je Furlan Janja po kupoprodajni pogodbi o nakupu nepremičnine – garsonjere, sklenjene s prodajalcem Pikl Borisom,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 43.955,90 EUR, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan sklenitve navedene kreditne pogodbe, kar znaša
10,221.000 SIT s pripadki.

IZ-99507
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta, št.
SV 194/03 z dne 27. 6. 2003, je bilo stanovanje št. 2 v skupni izmeri 60,86 m2, ki
se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske
hiše v Dravogradu, Trg 4. julija 26, na parceli št. 582, vl. št. 456, k.o. Dravograd,
last zastaviteljev Irene Čevnik in Vinka Čevnika, vsakega do ene polovice, ki sta stanovanje pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 11. 1992, zastavljeno v
korist upnika M.A.&L. d.o.o. iz Ljubljane, V
Murglah 67a, za zavarovanje denarne terjatve v višini 21,920.924,14 SIT s pripadki in
stroški. Zastavitelju se prepoveduje odtujiti
ali obremeniti zastavljeno nepremičnino.

IZ-99512
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 426/03 z dne 8. 7.
2003, je bilo stanovanje, ki se nahaja v
pritličju stanovanjske hiše na naslovu Cesta
v Šmartno 33, stoječe na parc. št. 139,
katera je stanovanjska stavba v izmeri 138
m2 in dvorišče v izmeri 156 m2 in je pripisana k vložku 252, k.o. Šmartno ob Savi,
katero je v lasti Dušana Jovanovića iz Ljubljane, Cesta v Šmartno 33, zastavljeno v
korist zastavnega upnika Volksbank Karnten
Sud, reg.Gen.m.b.H., 9170 Ferlach, Hauptplatz 6, Avstrija, v zavarovanje kreditne
denarne terjatve v znesku 20.000 EUR s
pripadki.

IZ-99509
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta, opr.
št. SV-203/03 z dne 30. 6. 2003, je bilo
dvosobno stanovanje številka S7, v izmeri
59,11 m2, in pripadajoče shrambe v izmeri
2,82 m2, skupaj s solastniškim deležem na
skupnih delih, ki služijo bloku kot celota, na
naslovu v Postojni, Gregorčičev drevored
12, stoječ na parcelni številki 3205, v zemljiškoknjižnem vložku številka 2853 v katastrski občini Postojna, last Neli Koblar, zastavljeno v korist Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3,500.000 SIT s pripadki in
stroški.

IZ-99513
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 443/03 z dne 15. 7.
2003, je bil stanovanjski prostor z oznako
3/6 in okvirno površino 93,30 m2, kateremu pripada shramba v kleti številka 6 v izmeri 2,80 m2 in parkirno mesto, ki se nahaja v
poslovno stanovanjskem objektu Malin v Radomljah, stoječem na zemljišču, ki je vpisano pri vložku 554, k.o. Radomlje, katero je
v lasti Dušanke Pečečnik iz Radomelj, Cesta borcev 3, zastavljeno v korist zastavne
upnice Banke Domžale d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v znesku 20,000.000
SIT s pripadki.

IZ-99510
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 733/03 z dne 4. 7. 2003,
je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje št. 10 v mansardi večstanovanjske hiše
v Mariboru, v skupni izmeri 70,07 m2 in
kleti oziroma drvarnice v zidanem objektu v

IZ-99514
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 639/03 z dne 2. 7. 2003,
je bilo stanovanje v skupni izmeri 95 m2 v
Vrazovi ulici 6, v Ormožu, ki stoji na parc.
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št. 528, pripisani pri vl. št. 363, k.o. Ormož, pridobljeno s kupoprodajno pogodbo
z dne 21. 2. 1997, sklenjeno med prodajalcem Krof Miroslavom in Krof Vesno, oba iz
Ivanjkovcev 47 in kupcem Kelenc Marjeto,
zastavljeno v korist upnika Raiffeisenbank
Fehring – St. Anna am Aigen, registrirane
zadruge z omejenim jamstvom iz Republike
Avstrije, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20.000 EUR s pripadki.

bota, ki je skupne izmere 52,60 m2, in je
last dolžnice in zastaviteljice Herco Marjane, Cvetkova ulica 19, Murska Sobota, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene 14. 6.
1993 s prodajalko Občino Murska Sobota,
zastavljeno v korist upnika Raiffeisenbank
Halbenrain – Tieschen, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, za zavarovanje denarne terjatve v višini 14.500
EUR s pripadki.

IZ-99515
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 659/03, je bilo stanovanje v izmeri 57,47 m2, v prvem nadstropju
večstanovanjske stavbe v Ljutomeru, Ormoška 15, stoječe na parc. št. 2359, k.o. Ljutomer, pridobljeno s pogodbo o prodaji stanovanja št. 361-09/93 z dne 12. 2. 1993,
sklenjeno med Občino Ljutomer, kot prodajalko ter Vladimirjem in Marijo Vičar iz Ljutomera, Ormoška 15 in aneksom z dne 14. 7.
2003, zastavljeno v korist upnika Raiifeisenbank St. Stefan - Jagerberg - Wolfsberg,
registrirane zadruge z omejenim jamstvom
iz Republike Avstrije, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13.000 EUR s pripadki.

IZ-99519
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opr. št. SV 509/03 z dne
4. 7. 2003, je bilo stanovanje v mansardi
številka 03 v izmeri 92,91 m2, v stanovanjskem bloku v Murski Soboti, Stara ulica 1,
ki stoji na parc. št. 937, vl. št. 2670, k.o.
Murska Sobota, in ki ga je zastavna dolžnica Časar Sidonija, Gorica 38, pridobila po
kupoprodajni pogodbi z dne 11. 6. 2003,
sklenjene s prodajalko Mura d.d. Murska
Sobota, zastavljeno v korist upnice Časar
Margarete, Gorica 38, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 52.000 EUR s
pripadki.

IZ-99516
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 685/03 z dne 14. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 9 v tretjem nadstropju stanovanjske hiše v Slovenskih Konjicah, Mestni trg 16, stoječi na parc.
435/2, k.o. Slovenske Konjice, v skupni
izmeri 57,47 m2, pridobljeno s kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja, sklenjeno dne 26. 5. 1999 med prodajalko Leonardo Sojič iz Slovenskih Konjic, Mestni trg
16 in kupcem Dušanom Žunkom iz Šikol
38a, Pragersko, zastavljeno v korist upnika
Raiffeinsenbank Gleisdorf, registrirane zadruge z omejenim jamstvom iz Republike
Avstrije, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 25.000 EUR s pripadki.
IZ-99517
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 705/03 z dne 17. 7.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 2 v
II. nadstropju stanovanjske hiše Ruška c. 5,
Maribor, ki stoji na parc. št. 0293/000,
vpisani v vložek št. 1198, k.o. Tabor in obsega 50,94 m2, pridobljeno z darilno pogodbo, sklenjeno dne 20. 9. 1996 med darovalko Rode Ivanko iz Maribora, Ruška c.
5, Maribor in obdarjencem Rode Ivanom iz
Maribora, Smetanova ul. 86, Maribor, zastavljeno v korist upnika Raiffeinsenbank St.
Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrirane zadruge z omejenim jamstvom iz Republike Avstrije, za zavarovanje denarne terjatve v višini 17.500 EUR s pripadki.
IZ-99518
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opr. št. SV 233/03 z dne
4. 4. 2003, je bilo stanovanje v stanovanjski stavbi na naslovu Cvetkova ulica 19,
Murska Sobota, ki leži na parc. št. 312,
pripisani pri vl. št. 2670, k.o. Murska So-

IZ-99520
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opr. št. SV 511/03 z dne
7. 7. 2003, je bilo dvosobno stanovanje številka 20 na Šercerjevi cesti 11, Velenje, v
skupni izmeri 62,04 m2 in ki sta ga zastavna dolžnika Sabolčec Ivan in Elizabeta, oba
stanujoča Velenje, Šercerjeva cesta 11, pridobila po kupoprodajni pogodbi o nakupu
stanovanja številka 176/93 z dne 5. 4.
1993, sklenjene s prodajalcem GIP Vegrad
Velenje, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d. Maribor, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve upnice napram dolžnici Kurtović Maji, Cuber 7, v višini 23.805,57 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za
EUR, kar znaša 5,560.000 SIT s pripadki.
IZ-99521
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske Sobote, opr. št. SV
540/03 z dne 11. 7. 2003, je bilo stanovanje v večstanovanjski hiši na naslovu
Postružnikova ulica 2, Ljutomer, ki je skupne izmere 58,72 m2 in je last zastavitelja
Feuš Bojana, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 5. 11. 1993 in sodno
overjene dne 7. 9. 1994, s prodajalko Občino Ljutomer, zastavljeno v korist upnika
Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg –
Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, v zavarovanje denarne terjatve v višini 21.000 EUR, kar je ob
sklenitvi tega sporazuma 4,914.000 SIT, s
pripadki ter za znesek 8.400 EUR, kar je
ob sklenitvi tega sporazuma 1,965.600 SIT
iz naslova stranskih zavarovanj.
IZ-99522
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opr. št. SV 585/03 z dne
28. 7. 2003, je bilo dvosobno stanovanje z
dvema kabinetoma številka 25 v skupni
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izmeri 73,26 m2, in ki se nahaja v petem
nadstropju stanovanjskega bloka na Celovški 143 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 640,
k.o. Zgornja Šiška, ki sta ga zastavna dolžnika Sarnyai Ildiko, Slovenska ulica 41,
Murska Sobota in Varga Ištvan, Murski Črnci 50, pridobila po pogodbi o prodaji stanovanja z dne 16. 6. 2003, sklenjene s prodajalcem Hočevar Janezom, Gorjančeva ulica 5, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 60.640 EUR s pripadki.
IZ-99523
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opr. št. SV 578/03 z dne
25. 7. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
številka 123, v pritličju večstanovanjske
stavbe v Mariboru, na naslovu Prušnikova
32, ki stoji na parc. št. 1116/001, k.o.
Spodnje Radvanje, in ki obsega kuhinjo 11
m2, sobo 12,15 m2, sobo 20,06 m2, hodnik
6,05 m2, WC 1,85 m2, kopalnico 3,14 m2,
in druge prostore 1,78 m2, skupno 56,03
m2, ki ga je zastavna dolžnica Miklavčič Antonija, Maribor, Prušnikova ulica 32, pridobila po sporazumu od delitvi skupnega premoženja med bivšima zakoncema z dne
22. 3. 2001, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Ljubljana, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 51.250 EUR s pripadki.
IZ-99524
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opr. št. SV 579/03 z dne
25. 7. 2003, je bilo stanovanje številka 36
v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe v
Mariboru, Ljubljanska ulica 94b, ki stoji na
parc. št. 591, k.o. Spodnje Radvanje, v skupni izmeri 33,99 m2, s pripadajočo kletno
shrambo številka 36 v izmeri 3,36 m2, ki
sta ga zastavna dolžnika Rakovič David in
Vukolić Daniela, pridobila po kupoprodajni
pogodbi za stanovanje, sklenjene s prodajalko Brus Vanjo, Maribor, Ljubljanska 94b,
dne 11. 7. 2003 v Mariboru, zastavljeno v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Ljubljana, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 18.400
EUR s pripadki.
IZ-99525
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske Sobote, opr. št. SV
583/03 z dne 25. 7. 2003, je bilo stanovanje številka 5, v II. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Trg svobode 8, Gornja Radgona, ki je skupne izmere 49,10 m2 in je
last zastaviteljice Bukošek Rebeke, Trg svobode 8, Gornja Radgona, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene 18. 11. 1991 in
aneksa z dne 31. 1. 1992, s prodajalcem
Avtoradgona – Holding, Gornja Radgona
d.o.o., Gornja Radgona, zastavljeno v korist upnika Raiffeisenbank Mureck, registrierte Genossenschaft mit beshrankter Haftung, v zavarovanje denarne terjatve v višini
120.000 EUR, kar znaša 28,080.000 SIT
s pripadki.
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IZ-99527
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kranju, opr. št. SV 762/2003 z dne 8. 7. 2003,
je nepremičnina – dvosobno stanovanje številka 7, na naslovu Šorlijeva ulica 9 v Kranju, v skupni izmeri 53,90 m2, stanovanju
pa pripada tudi pravica do uporabe skupnih
prostorov stavbe in stanovanju pripadajoči
kletni prostori, last dolžnice Irene Lipej, Šorlijeva ulica 9, Kranj, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 13. 9. 1993 in aneksa h
kupoprodajni pogodbi z dne 10. 4. 2003,
sklenjenih s prodajalko Iskra Stikala, d.d.,
Kranj, zastavljeno v korist upnice Hippa, finančne storitve, d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, za zavarovanje njegove denarne terjatve
v višini 5,600.000 SIT s pripadki.
IZ-99528
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 793/2003 z dne 3. 7. 2003,
je poslovni prostor v pritličju stanovanjskega objekta v Preddvoru pri Kranju, ki je namenjen gostinski dejavnosti in leži na severnem delu objekta v izmeri 45,19 m2, s toaletnimi prostori v izmeri 11,07 m2, s pripadajočim zemljiščem na parc. št. 245/9005
v izmeri 92 m2, parc. št. 893/9002 v izmeri
33 m2 in 246/9002 v izmeri 108 m2, vse
k.o. Tupaliče, last dolžnika in zastavitelja
Mirana Jakšiča s.p. na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 14. 1. 2003 s
prodajalcem Vilkom Zadnikarjem, zastavljeno v korist upnice Volksbank Kärnten Süd,
Borovlje, Avstrija, za zavarovanje njegove
denarne terjatve v višini 20.000 EUR s pripadki.
IZ-99529
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kranju, opr. št. SV 828/2003 z dne 9. 7. 2003,
je trisobno stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Trg Prešernove
brigade 8 v Kranju, ki stoji na parc. št.
205/1, vl. št. 371/0 k.o. Klanec, v skupni
izmeri 93,10 m2, ki obsega sobo 11,77 m2,
sobo 16,20 m2, sobo 18,61 m2, kuhinjo z
jedilnico 15,97 m2, shrambo 7,37 m2, kopalnico 3,76 m2, WC 1,33 m2, predsobo
11,49 m2, vetrolov 2,63 m2, ložo 1,11 m2 in
klet 2,90 m2, k stanovanju pa pripada tudi
solastniški delež na vseh skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah v stanovanjskem
objektu in funkcionalnem zemljišču, last dolžnika Milana Pećanca, Trg Prešernove brigade 10, Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene 22. 5. 2003 s prodajalcem Markom Mijićem, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisen Krekova banka d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, matična številka
5706491, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v višini 27.827,06 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije s pripadki.
IZ-99530
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kranju, opr. št. SV 849/2003 z dne 22. 7.
2003, je enosobno stanovanje številka 1 v
pritličju stanovanjskega objekta na naslovu
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Frankovo naselje 42 v Škofji Loki, ki stoji na
parc. št. 600/15 k.o. Suha, ki meri skupno
45,62 m2, in sicer kuhinjo v izmeri 12,87
m2, sobo v izmeri 17,70 m2, kopalnico v
izmeri 4,23 m2, predsobo v izmeri 4,68 m2,
klet v izmeri 2,66 m2 in balkon v izmeri
3,48 m2, stanovanje pa predstavlja solastniški delež 4,32 % celotne zgradbe, last
dolžnika – zastavitelja Milenka Despota,
Frankovo naselje 42, Škofja Loka, na podlagi
prodajne
pogodbe
številka
362-297/92-3/KOV z dne 21. 1. 1993,
sklenjene s prodajalko Občino Škofja Loka,
zastavljeno v korist upnice Volksbank
Kärnten Süd, Borovlje, Avstrija, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 15.000
EUR s pripadki.
IZ-99531
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 860/2003 z dne 18. 7.
2003, je dvosobno stanovanje št. 6 v II.
nadstropju večstanovanjskega objekta
B-2/10 na Kališki ulici 23 v Kranju, ki stoji
na parc. št. 549/7 k.o. Breg ob Savi, ki
meri skupno 63,40 m2 in obsega kuhinjo v
izmeri 13,06 m2, sobo v izmeri 17,39 m2,
sobo v izmeri 12,28 m2, kopalnico z WC v
izmeri 4,79 m2, hodnik v izmeri 4,96 m2 in
druge prostore v izmeri 9,96 m2, stanovanju pa propada tudi solastniški delež na skupnih prostorih in napravah ter delih stavbe,
ki služijo hiši kot celoti in pravica uporabe
na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, last dolžnika Aleksandra Jožefa Burjeka
in zastaviteljice Monike Burjek, vsakega do
ene nerazdelne polovice, na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene 16. 7. 2003
s prodajalko Bojano Boncelj, zastavljeno v
korist upnika Iskratel telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 24a,
Kranj, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 43.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
s pripadki.
IZ-99532
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja
opr. št. SV 866/2003 z dne 22. 7. 2003, je
dvosobno stanovanje št. 3 v izmeri 55,85
m2, v prvem nadstropju poslovno-stanovanjskega objekta na naslovu Tupaliče 35A v
Preddvoru, ki stoji na parc. št. 245/3, stanovanjska stavba v izmeri 289 m2, vl. št. 316
k.o. Tupaliče, ki obsega sobo v izmeri
12,05 m2, sobo v izmeri 18,87 m2, kuhinjo v
izmeri 6,09 m2, predsobo v izmeri 8,59 m2,
kopalnico v izmeri 2,85 m2, WC v izmeri
1,36 m2 in balkon v izmeri 8,42 m2, last
dolžnice Špele Žumer, Vrbnje 21, Radovljica, na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene 5. 6. 2003 s prodajalcema Vilkom Zadnikarjem in Miranom Jakšičem, zastavljeno
v korist upnice Volksbank – Ljudska banka
d.d., Dunajska 128 a, 1000 Ljubljana, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini
21.413,67 EUR po srednjem tečaju Banke
Slovenije s pripadki.
IZ-99533
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 887/2003 z dne 28. 7.

2003, je stanovanje št. 50, v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Begunjska ulica 9 v Kranju, ki stoji na parc. št. 941/16,
vl. št. 679 k.o. Kranj, v skupni izmeri 58,30
m2, ki ga sestavljajo kuhinja 4,83 m2, soba
12,93 m2, soba 17,65 m2, soba 9,7 m2,
kopalnica 2,35 m2, WC 1,18 m2, hodnik
4,84 m2, shramba 3,42 m2 in drugi prostori
v izmeri 1,40 m2 ter pripadajoči kletni prostori ter sorazmerni lastniški delež na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
ter funkcionalnem zemljišču, last dolžnikov
Mateje Krajnc, Trg Dušana Kvedra 9, Maribor in Janeza Malija, Šorlijeva ulica 29,
Kranj, vsakega do ene polovice, na temelju
prodajne pogodbe, sklenjene 20. 6. 2003
s prodajalko Ivano Šturm, zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudska banka d.d.,
Dunajska 128 a, Ljubljana za zavarovanje
njune denarne terjatve v višini 31.680 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije s pripadki.
IZ-99534
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kranju, opr. št. SV 890/2003 z dne 30. 7.
2003, je dvosobno stanovanje številka 6 v
prvem nadstropju stanovanjskega objekta
na naslovu Ulica XXXI. divizije 46 v Kranju,
ki stoji na parc. št. 942/7, vl. št. 927 k.o.
Kranj, ki obsega 60,40 m2, in sicer kuhinjo
4,20 m2, sobo 19,80 m2, sobo 14,80 m2,
kopalnico z WC 4,50 m2, predsobo 5,20
m2, ložo 5,06 m2, balkon 0,31 m2, pomožni
prostor 0,52 m2, shrambo 0,88 m2 in klet
5,13 m2, last dolžnice Andreje Zupan, Ulica
XXXI. divizije 46, Kranj, na temelju prodajne
pogodbe številka 362-010/91-04/1002,
sklenjene 19. 11. 1991 s prodajalko Občino Kranj, zastavljeno v korist upnice Probanke d.d., Gosposka ulica 23, Maribor, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pripadki.
IZ-99535
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 248/03 z
dne 12. 5. 2003, so bile nepremičnine:
– stanovanje št. 14 v izmeri 106,10 m2
in stanovanje št. 3 v izmeri 108,35 m2, ki se
nahajata v soseski BS 2/1 Zupančičeva jama, last dolžnice Kahne Zdenke, roj. 19. 11.
1956, stan. Dom in vrt 21a, Trbovlje - kot
fizične osebe, na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene dne 12. 3. 1992 z SCT p.o.
Ljubljana, Slovenska 56,
– etažna enota, označena z oznako A1L,
v pritličju objekta Valeta in garažni boks,
označen z oznako K1/7, stoječem na parc.
št. 575, vl. št. 1238 k.o. Potorož in obsega
66,86 m2 in sestoji iz vhoda 2,04 m2, predsobe 11,59 m2, kopalnice+WC 6,94 m2,
spalnice 11,84 m2, dnevne sobe s kuhinjo
31,88 m2, shrambe 2,57 m2 z atrijem v
izmeri 202 m2, last dolžnice samostojne podjetnice Kahne Zdenke, Dom in vrt 21 a,
Trbovlje, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji enote A1L, objekt Valeta, sklenjene z dne 1. 4. 2003 s Centrom za gospodarsko svetovanje d.o.o., Trubarejva 3,
Ljubljana, zastavljene v korist upnice Banke
Zasavje d.d. Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Trg revolucije 25 c,
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Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,000.000 SIT z vsemi pripadki ter
morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z
uveljavljanjem vračila terjatve.
IZ-99536
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št SV-402/03 z dne 7. 7.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 7, v
stanovanjskem bloku na naslovu Novo mesto, Nad mlini 56, ki stoji na parc. št. 578/1
k.o. Kandija, ki sestoji iz treh sob, kuhinje,
kopalnice, predsobe, balkona, kleti, drvarnice, v skupni površini 62,12 m2. Stanovanju pripada tudi solastniški delež na vseh
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjskega bloka na naslovu Nad
mlini 56, last dolžnika in zastavitelja
Vučković Djordja, Novo mesto, Jakčeva ulica 11, na podlagi darilne pogodbe z dne
8. 12. 1997, sklenjene med Vučković
Đorđem starejšim in Vučković Anico kot darovalcema in Vučković Djordjem kot obdarjencem, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,978.700
SIT, s pripadki”
IZ-99537
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št SV-403/03 z dne 7. 7.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 7 v
stanovanjskem bloku na naslovu Novo mesto, Nad mlini 56, ki stoji na parc. št. 578/1
k.o. Kandija, ki sestoji iz treh sob, kuhinje,
kopalnice, predsobe, balkona, kleti, drvarnice v skupni površini 62,12 m2. Stanovanju
pripada tudi solastniški delež na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
stanovanjskega bloka na naslovu Nad mlini
56, last zastavitelja Vučković Djordja, Novo
mesto, Jakčeva ulica 11, na podlagi darilne
pogodbe z dne 8. 12. 1997, sklenjene med
Vučković Đorđem starejšim in Vučković Anico kot darovalcema in Vučković Djordjem
kot obdarjencem, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,521.300 SIT, s pripadki, za dolg dolžnice
Vučković Liljane, Novo mesto, Jakčeva ulica 11.
IZ-99538
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-423/03 z dne
18. 7. 2003, je bilo enosobno stanovanje v
pritličju v stanovanjskem bloku na naslovu
Brežice, Slomškova ulica 5, v skupni izmeri
41,54 m2, ki stoji na parc. št. 1/313 k.o.
Trnje, last dolžnice in zastaviteljice Jurišič
Grozdane, Brežice, Slomškova ulica 5, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
19. 9. 1998, sklenjene z Dragico Krošelj,
zastavljeno v korist upnice Tomović Natalije, za zavarovanje denarne terjatve v višini
822.500 SIT, kar znaša po prodajnem tečaju NLB d.d. Ljubljana, 3.500 EUR, s pripadki.
IZ-99539
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca

iz Maribora, opr. št. SV 778/2003 z dne
4. 7. 2003, je bila nepremičnina, poslovni
prostor – lokal številka L12 v izmeri
94,60m2, ki se nahaja v pritličju, vhod iz
severne in južne strani stanovanjsko poslovnega objekta S5 ob Cankarjevi ulici v Mariboru, ki stoji na parceli številka 1212/4,
katastrska občina Maribor-grad, last dolžnika Styria d.o.o., Terčeva ulica 036, 2000
Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 77-112/2003 z dne 10. 6.
2003, sklenjene s prodajalcema Komunaprojekt d.d. in Gradis Inženiring d.d., zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
22,553.000 SIT s pripadki.
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bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
37,415.000 SIT s pripadki.
IZ-99543
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 809/2003 z dne
9. 7. 2003, je bilo triinpolsobno stanovanje
št. 32, v IV. nadstropju stanovanjske stavbe
v Mariboru, Klinetova ul. 014, v skupni izmeri 86,92 m2, ki stoji na parc. št. 1012/1,
vpisani v vložni številki 1414, katastrska občina Spodnje Radvanje, kateremu pripada
sorazmerni delež skupnih prostorov, delov,
objektov in naprav stanovanjske hiše, last
dolžnice Marije Barbare Varga, stanujoče
Maribor, Klinetova ul. 014, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 5. 1999,
sklenjene z Golob Ernestom, stanujočim
Maribor, Resljeva ul. 003 in Sabino Peršon, stanujočo Maribor, Gorkega ul. 010,
zastavljeno v korist upnika Hypo – Leasing
Maribor d.o.o., Ptujska c. 133, Maribor, za
zavarovanje denarnih terjatev v višini
144.474 EUR, s pripadki in v višini
3.208,64 EUR s pripadki.

IZ-99540
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 780/2003 z dne
1. 7. 2003, sta bili:
– enosobno stanovanje s kabinetom v
pritličju desno od vhoda s pritiklinami, ki se
nahaja v večstanovanjski hiši v Mariboru,
Kočevarjeva ulica 015, stoječi na parceli
številki 1680, pripisani pri vložku številka
1165 katastrska občina Koroška vrata, last
dolžnika Merdausl Riccarda, stanujočega
Ulica kneza Koclja 031, Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 7. 11. 2001,
sklenjene s prodajalko Frelih Janjo,
– mansarda številka 8 v izmeri
123,84 m2, ki se nahaja levo od stopnic
na podstrešju stavbe v Mariboru, Kočevarjeva ulica 015, stoječe na parceli številka
1680, pripisani pri vložku številka 1165 katastrska občina Koroška vrata, last dolžnika Merdausl Riccarda, stanujočega Ulica
kneza Koclja 031, Maribor, na podlagi notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe
opr. številka SV 779/99-1 z dne 6. 8.
1999 in njenega dodatka opr. številka SV
779/99-2 z dne 6. 8. 1999, sklenjenih s
prodajalko Frelih Janjo ter na podlagi kupoprodajne pogodbe opr. številka SV
781/99-1 z dne 6. 8. 1999, sklenjene s
prodajalcema Areal d.o.o. in Marijo Drofenik, zastavljeni v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 25,000.000 SIT, s pripadki.

IZ-99545
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 839/2003 z dne
11. 7. 2003, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje z oznako S2/4-5 v izmeri 74,96
m2, ki se nahaja v 4. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo z isto oznako, velikosti
7,96 m2 v prvi kletni etaži objekta v Mariboru, Cankarjeva ulica 006 b, ki stoji na parceli številka 1212/1, katastrska občina Maribor-grad, ter garažnem mestu številka 43,
velikosti 12,38 m2, v tretji podzemni etaži
objekta ob Cankarjevi ulici, s solastninsko
pravico na skupnih prostorih, delih in napravah objekta in na zemljišču na katerem
objekt stoji ter funkcionalnem zemljišču, last
dolžnice Maje Šturm, stanujoče Radlje ob
Dravi, Maistrova ul. 008, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 274/2003, sklenjene dne 26. 6. 2003 s prodajalcema Komunaprojekt d.d. Maribor in Gradis Inženiring
d.d. Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20,000.000 SIT s pripadki.

IZ-99541
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 798/2003 z dne
4. 7. 2003, so bile nepremičnine: štirisobno stanovanje številka S7, v izmeri
133,32 m2, kletni boks številka K 7, v izmeri 6,38 m2, terasa v izmeri 57 m2 in garaža
številka G 9, v izmeri 17,02 m2, vse ležeče
v poslovno-stanovanjskem objeku v Slovenski ulici 004, v Mariboru, ki leži na parc. št.
1330/1, 1330/2 in 1331, k.o. Maribor-Grad, katerih lastnica je dolžnica in zastaviteljica Milena Osmanović, stanujoča Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 013, do celote, na podlagi prodajne pogodbe številka
06/2003 z dne 13. 6. 2003, sklenjene s
prodajalcem Porr, gradbeništvo, trgovina in
druge storitve d.o.o., Ulica Vita Kraigherja
8, Maribor, zastavljene v korist upnice Probanke d.d. Maribor, Gosposka 023, Mari-

IZ-99546
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 880/2003 z dne
25. 7. 2003, so bili:
– lokal v izmeri 19,33 m2, označen s
črko “J” v pritličju poslovnega objekta “Jurčičeva pasaža” v Mariboru, Jurčičeva ulica
006, zgrajenem na parc. št. 1721 in 1722,
katastrska občina Maribor-grad, s pripadajočim delom zemljišča, skupnih delov in naprav, ki služijo stavbi kot celoti, ki je last
zastavitelja Emini Avdiramana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
17. 6. 1998 s prodajalcem Lačen Borisom
iz Maribora;
– lokal v izmeri 40,29 m2 označen s črko “J” v pritličju poslovnega objekta “Jurčičeva pasaža” v Mariboru, Jurčičeva ulica
006, zgrajenem na parceli številka 1721 in
1722, katastrska občina Maribor-grad, s pri-
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padajočim delom zemljišča, skupnih delov
in naprav, ki služijo stavbi kot celoti, ki je
last zastavitelja Emini Avdiramana, na podlagi kupoprodajne pogodbe – posadne listine, sklenjene dne 3. 10. 2002 s prodajalcem SGP Konstruktor d.d. Maribor,
– stanovanje št. 4 v izmeri 70,85 m2, v I.
nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Masarykova ul. 024, parcela številka 948,
katastrska občina Tabor, ki je last zastavitelja Unger Franca, na podlagi prodajne pogodbe številka 1043/2000 z dne 21. 6.
2000 in aneksa k prodajni pogodbi številka
1043/2000 z dne 11. 7. 2003, sklenjenih
s prodajalcem Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor, zastavljeni v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,100.000
SIT s pripadki.
IZ-99547
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 932/03 z dne
4. 7. 2003, je bilo stanovanje številka 47/a,
v pritličju stanovanjske hiše z naslovom
Šempeter pri Novi Gorici, V mlinu številka
47/a, stanovanjska stavba stoji na parceli
številka 2662/6, zemljiškoknjižni vložek številka 1730, katastrska Občina Šempeter,
solast druge dolžnice in prve zastaviteljice
Panić Stake ter prvega solidarnega poroka
in plačnika ter drugega zastavitelja Panić
Slavka, lastnine pridobljene na podlagi pogodbe številka 80/91 o prodaji stanovanja
z dne 18. 11. 1991 in izjave z dne 1. 7.
2003, zastavljeno v zavarovanje terjatve
upnice do prvega dolžnika Panić Saša, druge dolžnice in prve zastaviteljice Panić Stake, prvega solidarnega poroka in plačnika
ter drugega zastavitelja Panić Slavka ter druge solidarne porokinje in plačnice Panić Olivere, vsi stanujoči v Šempetru pri Novi Gorici, V mlinu številka 47A, v znesku 34.300
EUR s pripadki, z zapadlostjo zadnje anuitete 1. 8. 2018, v korist delniške družbe
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, matična številka 1430564,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta številka 63.
IZ-99548
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 960/03 z dne
9. 7. 2003, je bilo stanovanje številka 3, v
pritličju stanovanjske hiše – bloka z naslovom Postojna, Tržaška številka 4, stanovanje obsega 67,97 m2, in sicer kuhinjo v
izmeri 9,20 m2, sobo izmeri 20,61 m2, sobo v izmeri 12,98 m2, sobo v izmeri 13,44
m2, hodnik v izmeri 6,40 m2, kopalnico v
izmeri 3,41 m2, balkon oziroma teraso v
izmeri 0,74 m2 in druge prostore v izmeri
1,19 m2, stanovanje predstavlja solastninski
delež 5,90 %, stavba stoječa na parceli številka 15, po kupoprodajni pogodbi o prodaji
stanovanja številka 026/200-2/91 z dne
14. 11. 1991, oziroma stavba stoječa na
parceli številka 2611/43 po prodajni pogodbi z dne 26. 5. 2003, sklenjene med
Čuk Edvardom kot prodajalcem ter Kaluža
Matejem in Janković Renato kot kupcema,
vpisana v vložku številka 19, katastrska ob-
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čina Postojna, last dolžnika in prvega zastavitelja Kaluža Mateja ter solidarne porokinje
in plačnice in druge zastaviteljice Janković
Renate, lastnine pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
številka 026/200-2/91 z dne 14. 11. 1991,
prodajne pogodbe z dne 26. 5. 2003, sklenjene med Čuk Edvardom kot prodajalcem
ter Kaluža Matejem in Janković Renato kot
kupcema ter izjave z dne 26. 2. 2002, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do
dolžnika in prvega zastavitelja Kaluža Mateja ter solidarne porokinje in plačnice in druge zastaviteljice Janković Renate v znesku
30.400 EUR s pripadki in obrestmi določenimi na podlagi dvanajstmesečnega Euribor-ja + 3,25% letni, kar znaša ob podpisu
pogodbe 5,33% letno, z zapadlostjo zadnje
anuitete 31. 8. 2013, v korist delniške družbe Bank Austria Creditanstalt d.d., matična
številka 5446546, s sedežem v Ljubljani,
Šmartinska ulica številka 140.
IZ-99549
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 997/03 z dne 15. 7.
2003, je bil poslovni prostor po prodajni
pogodbi z dne 16. 12. 2002, z vhodom in
stopniščem v skupni izmeri 97,62 m2, od
tega poslovni prostor v izmeri 85,30 m2 in
pripadajoče skupne površine vhod v velikosti 6,72 m2 in stopnišče v površini 5,60 m2,
ki se nahajajo v prvem in drugem nadstropju tega objekta označen s št. 3/11 v objektu “SPO ob Ankaranski vpadnici” na naslovu Koper, Ankaranska cesta 5b, po aneksu številka 1 z dne 2. 7. 2003, poslovni
prostor v tretji etaži objekta “SPO ob Ankaranski vpadnici” na naslovu Koper, Ankaranska cesta 5b v izmeri 98,70 m2, poslovna stavba stoječa na parc. št. 1570/19,
k.o. Koper, z identifikacijsko št. 1913 v etažnem načrtu je poslovni prostor kot del stavbe označen s št. 014, last dolžnice in zastaviteljice družbe z omejeno odgovornostjo
Studiocenter Advertising d.o.o. Koper, lastnine pridobljene na podlagi prodajne pogodbe št. PSO2/02-p z dne 18. 12. 2002,
sklenjene med družbo z omejeno odgovornostjo Marketing Galeb d.o.o. kot prodajalko in družbo z omejeno odgovornostjo Studiocenter Advertising d.o.o. kot kupcem ter
aneksa št. 1 k prodajni pogodbi z dne 2. 7.
2003, zastavljeno v zavarovanje terjatve
upnice do dolžnice in zastaviteljice družbe
z omejeno odgovornostjo Studiocenter Advertising d.o.o. Koper, matična št.
5781868, v znesku 23,500.000 SIT s pripadki, z zapadlostjo zadnjega obroka
31. 10. 2010, v korist delniške družbe Banke Koper d.d, matična št. 5092221, s sedežem v Kopru, Pristaniška ulica št. 14.
IZ-99550
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška iz
Ljubljane, opr. št. SV-499/03 z dne 18. 6.
2003 in na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška iz Ljubljane, opr. št. SV-607/03 z dne
29. 7. 2003, je bila nepremičnina – stanovanje z oznako A.III.01 v tretji etaži stanovanjsko-poslovnega objekta z oznako A, na
območju Nove Grbine, v skupni izmeri

131,74 m2, s tem da stanovanjska površina
znaša 106,48 m2, terasa v izmeri 25,26
m2, galerija v izmeri 64,30 m2, z garažo z
oznako G-07 v izmeri 16,80 m2 ter shrambo v kleti objekta v izmeri 5,50 m2, last
zastavitelja GPG d.d., Emonska c. 8, Ljubljana, zastavljena v korist upnice Posojilnice
Bank Borovlje r.z.z o.j., A-9170 Borovlje,
Avstrija, za zavarovanje denarnih terjatev v
višini 43.000 EUR, s pripadki in za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000 EUR
s pripadki, napram dolžnikoma Milanu Vojnoviču in Maji Vojnovič, oba stan. Cesta na
Brdo 59, Ljubljana.
IZ-99551
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška iz
Ljubljane, opr. št. SV-508/03 z dne 23. 6.
2003, je bila garsonjera št. 61, v skupni
izmeri 27,98 m2, ki se nahaja v drugem
nadstropju stanovanjskega bloka Črtomirova 22 v Ljubljani, last zastavitelja Sama Kaiča, Črtomirova ul. 22, Ljubljana, na podlagi
pravnomočnega sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. II D
250/2000 z dne 27. 3. 2001, zastavljeno v
korist upnika Boštjana Troha, stan. Medenska c. 8 A, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,050.000 SIT s pripadki, napram dolžniku Samu Kaiču, stan. Črtomirova ul. 22, Ljubljana.
IZ-99552
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška iz
Ljubljane, opr. št. SV-520/03 z dne 24. 6.
2003, je dvoinpolsobno stanovanje št. 15,
v izmeri 65,90 m2 (z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih delih stavbe, napravah
in zemljišču) v III. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Gozdna ulica 1, Rogaška
Slatina, ki leži na parc. št. 479 in 478/2,
vpisanih v vl. št. 659 k.o. Rogaška Slatina,
last zastaviteljev Zlatka Storjaka in Nade
Storjak, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 8609-1/1-92 z dne
27. 11. 1992, sklenjene s prodajalcem Kors
konfekcija oblačil Rogaška Slatina, Prvomajska 29, ter odpravek notarskega zapisa opr.
št. SV 525/00 sporazuma o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema z dne
10. 10. 2000, za zavarovanje denarne terjatve upnika A Agaton d.o.o., Škrabčev trg
32, Ribnica, v višini 21.072 EUR s pripadki, napram dolžniku Zlatku Storjaku s.p.
“Gostilna pod skalo”, s sedežem Maistrova
32, Kamnik.
IZ-99553
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška iz
Ljubljane, opr. št. SV-576/03 z dne 18. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 16, v skupni
izmeri 74,91 m2, ki se nahaja v četrtem
nadstropju stanovanjskega bloka Plešičeva
ul. 25 v Ljubljani, last Matjaža Marinka in
Romane Marinko, oba stan. Plešičeva ul.
25, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 4. 1998, sklenjene med
njima kot kupcema in prejšnjo lastnico Jeleno Živanović kot prodajalko, zastavljeno v
korist upnika Pavla Ocepka, stan. Suhadole 15, Komenda, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,000.000 SIT s pripadki,
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napram dolžnikoma Matjažu Marinku in Romani Marinko, oba stan. Plešičeva ul. 25,
Ljubljana.
IZ-99554
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška iz
Ljubljane, opr. št. SV-579/03 z dne 21. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 7 v skupni izmeri 77,60 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju stanovanjske hiše Ljubeljska ul. 10 v
Ljubljani, s pripadajočimi skupnimi prostori,
stoječe na parc. št. 1936 k.o. Zg. Šiška,
last zastaviteljev Fikreta Begovića in Raze
Begović, oba stan. Ljubeljska ul. 10, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 6. 2. 2001, sklenjeno med njima kot
kupcema ter Francem Špilerjem kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Posojilnice Bank Borovlje r.z.o.j., A-9170 Borovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini
12.500 EUR s pripadki, napram dolžniku
Dekoral Fikret Begović s.p., Ljubeljska ul.
10, Ljubljana.
IZ-99555
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška iz
Ljubljane, opr. št. SV-595/03 z dne 24. 7.
2003, je bil trgovski lokal v skupni izmeri
20,70 m2, v objektu Dol pri Ljubljani št. 1 a,
ki stoji na parc. št. 57/4, dvorišče 988 m2,
poslovna stavba 455 m2, zelenica 63 m2 in
cesta 32 m2 k.o. Dol pri Ljubljani, vpisani
pri vl. št. 482 k.o. Dol pri Ljubljani, last
dolžnice oziroma zastaviteljice Mojce Gorenc s.p. na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 21. 8. 2001 z Emono Merkur d.d. kot prodajalcem in dolžnico kot
kupcem, zastavljeno v korist upnice Gardenia ARS Florae d.d., Ljubljana, Trg MDB 4,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5.704.277,10 SIT s pripadki, napram dolžnici Mojci Gorenc s.p., Brinje 5, Dol pri
Ljubljani.
IZ-99556
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška iz
Ljubljane, opr. št. SV-605/03 z dne 29. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 22 v izmeri 90
m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjskega objekta Mlinska pot 8 v Črnučah, stoječe na parc. št. 276/1 in 278, obe
k.o. Črnuče, last zastaviteljev Vojka Megliča in Andreje Črnak-Meglič, oba stan. Mlinska pot 8, Ljubljana-Črnuče, na podlagi kupne pogodbe z dne 27. 7. 1983, sklenjene
med njima kot kupcema in SGP Slovenija
cesta Tehnika Obnova kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Posojilnice Bank
Borovlje r.z.o.j., A-9170 Borovlje, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
13.000 EUR s pripadki, napram dolžnici
Andreji Črnak-Meglič, stan. Mlinska pot 8,
Ljubljana-Črnuče.
IZ-99557
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška iz
Ljubljane, opr. št. SV-609/03 z dne 29. 7.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 8 v
izmeri 75,53 m2, ki se nahaja v drugem
nadstropju stanovanjskega objekta Kamnogoriška c. 45 v Ljubljani, stoječega na parc.

št. 1201 k.o. Dravlje, last zastaviteljev Marjana Antončiča in Ede Antončič, oba stan.
Kamnogoriška cesta 45, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 7.
1992, sklenjene med njima kot kupcema in
Republiko Slovenijo kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Posojilnic Bank Borovlje r.z.o.j., A-9170 Borovlje, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13.000
EUR s pripadki, napram dolžnikoma Marjanu Antončiču in Edi Antončič, oba stan.
Kamnogoriška cesta 45, Ljubljana.
IZ-99558
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2199/2003 z dne
3. 7. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
10 v izmeri 67,21 m2, v 1. nadstropju stavbe na Šarhovi 30, Ljubljana, parc. št. 236
in 237, k.o. Brinje, v lasti zastavitelja Aleša
Vičiča, Šarhova 30, Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe št. 10.00-151/86 z dne
12. 12. 1991, sklenjene z Banko Slovenije,
Titova 11, Ljubljana, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnika Viator & Vektor d.d.,
Ljubljana, Dolenjska c. 244, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 16,541.107,50 SIT
s pripadki.
IZ-99559
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2320/2003 z dne
10. 7. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 4, ki se nahaja v pritličju stanovanjske
hiše na naslovu Koroška cesta 4 v Šoštanju, ki stoji na parc. št. 1034, vl. št. 300,
k.o. Šoštanj, v skupni izmeri 57,19 m2, last
dolžnikov in zastaviteljev Mateje Štabuc in
Vinka Štabuca, oba Koroška cesta 4,
Šoštanj, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 9. 1999 in dodatka št. 1 k tej
pogodbi z dne 4. 10. 1999, sklenjenima z
Marijo Pokleka, Prešernov trg 10, Šoštanj
ter vknjižbenega dovoljenja Marije Pokleka, sopodpisanega s stani Štabuc Vinka,
Štabuc Mateje in Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, z dne 24. 4. 2002, zastavljeno v korist upnika BKS – leasing d.o.o.,
Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 24.000 EUR s pripadki.
IZ-99560
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2321/2003 z dne
10. 7. 2003, sta bili stanovanje št. 9 v 2.
nadstr. bivalne površine 137,95 m2, s
shrambo 7,61 m2, garažo 23,66 m2 in 2
parkirnima mestoma, kar vse se nahaja v
stavbi na naslovu Maleševa 10, Ljubljana,
parc. št. 1065/396, k.o. Zgornja Šiška, v
lasti zastavitelja Sector Trade d.o.o., Stanežiče 53a, Ljubljana-Šentvid, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. P-26a/03 z
dne 30. 6. 2003, sklenjene s prodajalcem
Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje in
zemljiškoknjižnega dovolila z dne 10. 7.
2003 in stanovanje št. 9 v 2. nadstr. bivalne površine 137,95 m2, s shrambo
7,61 m2, garažo 23,66 m2 in 1 parkirnim
mestom, kar vse se nahaja v stavbi na naslovu Spacalova 36, Ljubljana, parc. št.

Št.

78 / 8. 8. 2003 / Stran 4869

1065/171, k.o. Zgornja Šiška, v lasti zastavitelja Sector Trade d.o.o., Stanežiče
53a, Ljubljana-Šentvid, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. P-27a/03 z dne
30. 6. 2003 in zemljiškoknjižnega dovolila
z dne 10. 7. 2003, sklenjene s prodajalcem Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje,
zastavljeni v korist upnice Poštne banke
Slovenije d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 55,000.000 SIT s pripadki.
IZ-99561
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2369/2003 z dne
15. 7. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. A20, v 4. nadstropju, v izmeri 59,37 m2,
s pripadajočim sorazmernim solastniškim
delom skupnih prostorov, delov in naprav
ter funkcionalnega zemljišča objekta L-5 Plinarna-zahod, parc. št. 122/7 delno, 191/2
delno, 122/8 delno, 191/4 delno, 122/2
delno, 191/5, 291/1, 192/1 in 192/4 delno, vse k.o. Tabor, last zastaviteljice Mirjane Porovne, Resljeva 32, Ljubljana, na podlagi soinvestitorske pogodbe št. 280/84 z
dne 12. 12. 1984 ter k tej pogodbi sklenjenih aneksov št. 1/85 z dne 26. 11. 1985 in
aneksa št. 2/86 z dne 11. 8. 1986, vse
sklenjeno z ZIGP IMOS, o.sol.o., Ljubljana,
Linhartova 11a, kot pooblaščenim investitorjem po proizvodnem principu, zastavljeno v korist upnika BKS-leasing, d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 11.000 EUR v tolarski
protivrednosti s pripadki.
IZ-99562
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2371/2003 z dne
15. 7. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 22, ki se nahaja v 3. nadstropju stanovanjskega stolpiča S7 – Slape, na naslovu
Polje cesta V/2 v Ljubljani, ki stoji na parc.
št. 972 in 976, k.o. Slape, netto površine
38,38 m2, skupaj s pomožnimi prostori, last
Fahd Sadike, stan. Polje c. V 2, Ljubljana,
na podlagi pogodbe o razdelitvi solastne
nepremičnine z dne 27. 5. 1996, sklenjene
z Fahd Mirsadom, zastavljeno v korist upnice BKS – leasing d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 30.000 EUR v tolarski protivrednosti
s pripadki.
IZ-99563
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2419/2003 z dne
17. 7. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
39 v velikosti 63,25 m2, v VI. nadstropju
stanovanjskega objekta na naslovu Zaloška
76, Ljubljana, parc. št. 1058, k.o. Moste,
last zastavitelja Ivana Krsnika, Zaloška 76,
Ljubljana, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 757/93 z dne 24. 11. 1993,
sklenjene z Občino Ljubljana Moste-Polje,
Ljubljana, Proletarska c. 1, kot prodajalko
in dodatka k navedeni pogodbi št.
466-218/2003 z dne 9. 7. 2003, sklenjenega z Mestno občino Ljubljana, Ljubljana,
Mestni trg 1, kot prodajalko, zastavljeno v
korist upnika BKS-leasing, d.o.o., Komen-
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skega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000 EUR v tolarski
protivrednosti s pripadki.
IZ-99564
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2440/2003 z dne
18. 7. 2003, je bilo stanovanje št.
B2-L4-III-2 na naslovu Ljubljanska 13G, Trzin, to je garsonjera v 3. nadstropju v prodajni površini 26,63 m2, s kletnim prostorom 2,70 m2 in parkirnim mestom št. 268 v
garažni kleti, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah celotne stavbe in na funkcionalnem zemljišču, v lasti zastaviteljice Tine
Berden, Ljubljanska 13G, Trzin, na podlagi
prodajne pogodbe št. 430/03 z dne 4. 4.
2003, sklenjene s Splošnim gradbenim podjetjem Kraški zidar d.d., Kolodvorska 1,
Sežana in IN.CO Invest, d.o.o., Tbilisijska
85, Ljubljana, kot prodajalcema, z vknjižbenim dovoljenjem, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pripadki.
IZ-99565
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2473/2003 z dne
22. 7. 2003, je bilo stanovanje št. 9 v izmeri 34,90 m2, v drugem nadstropju stanovanjskega bloka v Logatcu, Prešernova 2,
ki stoji na parc. št. 25/66 k.o. Dolenji Logatec, s kletno shrambo št. 9 S in kletno
leseno drvarnico št. 9 D, last Makek Slavice in Makek Zvonimira, stan. Logatec, Kešetovo 4, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 1. 7. 2003,
sklenjene z Jano Arhar kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Paulitschgasse 5 -7, Celovec, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 27.000
EUR s pripadki.
IZ-99566
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2488/2003 z dne
23. 7. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 59 v izmeri 59,55 m2, v IX. nadstropju
stanovanjskega bloka v Ljubljani, Pavšičeva
6, stoječega na parc. št. 595, 597 in delih
parc. št. 598 in 698, k.o. Zgornja Šiška in
h kateremu pripada shramba v kleti in pravica souporabe skupnih delov stavbe, v lasti
zastavitelja Marjana Čuka, Pavšičeva 6,
Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št.
95-58/90 z dne 18. 1. 1991, sklenjene s
Službo družbenega knjigovodstva v RS,
Centrala Ljubljana, Tržaška 16, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Slovenske
investicijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.
IZ-99568
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2507/2003 z dne
24. 7. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 9, v četrtem nadstropju s kletjo oziroma
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drvarnico in parkirnim mestom št. B 9 v II.
kleti, v večstanovanjski stavbi na Resljevi
cesti 34 v Ljubljani, na parc. št. 122/7 delno, 191/2 delno, 122/8 delno, 191/4 delno, 122/2 delno, 191/5, 291/1, 192/1 in
192/4 delno, k.o. Tabor, last zastavitelja
Jerman Mihaela, Resljeva cesta 34, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
030-145/1992 z dne 30. 6. 1992, sklenjene z Mednarodnim podjetjem Slovenijales d.o.o., Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice BKS-leasing,
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.000
EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.
IZ-99569
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2542/2003 z dne
25. 7. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 3 v velikosti 42,50 m2, v stanovanjski
soseski SŠ 7/4 Šmartno – Preloge, vl. št.
488 k.o. Šmartno pod Šmarno goro, parc.
št. 85/29, last dolžnice – zastaviteljice Marije Majde Longyka, Preloge 73, Ljubljana,
na podlagi prodajne pogodbe št. 39/95 z
dne 8. 11. 1995, sklenjene z Reality d.o.o.,
Kranj, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnika BKS-leasing, d.o.o., Komenskega
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.000 EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.
IZ-99574
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 533/03
z dne 3. 7. 2003, je bilo stanovanje z oznako B 3.3. v objektu B, s parkirnim mestom št. 66, 67, v kleti objekta, pripadajočo kletno shrambo K.B 3.3, na parc. št.
512/1, 512/5 in 512/6, vse k.o. Spodnja
Šiška, na naslovu Aljaževa ulica 28, v Ljubljani, last zastaviteljice Julijane Dežman, na
podlagi pogodbe št. N-50-01-0041N00,
sklenjene dne 30. 3. 2001 z družbo Rudis d.d. Trbovlje, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-99576
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 552/03
z dne 10. 7. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 22 v četrtem nadstropju, v skupni izmeri 56,14 m2, na naslovu Trebinjska
11 v Ljubljani, ležečem na parc. št.
402/114 in 402/82 obe k.o. Brinje I, ki
obsega kuhinjo 4,43 m2, sobo 11,95 m2,
sobo 18,68 m2, sobo 12,53 m2, hodnik
3,19 m2, kopalnico 3,79 m2, balkon oziroma teraso 0,67 m2 in druge prostore 0,90
m2, last dolžnikov in zastaviteljev Mujakić
Denisa, Polje cesta VI 10, 1000 Ljubljana
in Tovornik Helene, Puhova ulica 1, 1000
Ljubljana, za vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 20. 6. 2003,
med Matjažem Salokarjem iz Ljubljane kot

prodajalcem in zastaviteljema kot kupcema, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
37.400 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-99577
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 563/03
z dne 10. 7. 2003, je bilo stanovanje št. 5,
v pritličju z bivalno površino v izmeri
85,84 m2, shrambo v izmeri 5,46 m2, garažo v izmeri 18,89 m2 in atrijem v izmeri
37,42 m2, na naslovu Bergantova 14, Ob
Koseškem bajerju, Ljubljana, parc. št.
1065/191 k.o. Zgornja Šiška, last dolžnikov in zastaviteljev Bauk Dina in Bauk Kokalj Maje, oba Linhartova cesta 90, 1000
Ljubljana, kot njuna skupna lastnina po nedoločenih deležih, na podlagi pogodbe št.
4503000043 z dne 12. 6. 2003, med Imos
d.d., Ljubljana, kot prodajalcem in zastaviteljema kot kupcema, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 106.800 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-99578
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 559/03
z dne 17. 7. 2003, je bil prodajni prostor v
kletni etaži na severozahodnem delu objekta BDC Maribor, Tržaška cesta 65, vpisanega pod vl. št. 675 k.o. Razvanje, in sicer v
skupni izmeri 307,91 m2, last zastavitelja
Podjetje TRG d.o.o. Ljubljana, na podlagi
pogodbe o prodaji nepremičnine, sklenjene dne 30. 6. 2003 z Cankarjevo založbo
d.d., zastavljen v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
490.000 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.
IZ-99579
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 590/03
z dne 21. 7. 2003 je bilo dvoinpolsobno
stanovanje št. 15/II »E« v izmeri v 71,96 m2
(z dovoljenim 3% odstopanjem), ki se nahaja v stanovanjski stolpnici C-2 v Domžalah,
Ulica Matije Tomca 1 (prej Ulica Ljube Šercerja št. 1), stoječi na parc. št. 3894/2,
3897/2, 3898/3 in 3899/3, vse k.o. Domžale, last zastaviteljev Iskra Viljema in Petre
Iskra (rojene Pozderec) na podlagi kuporodajne pogodbe, sklenjene dne 15. 7. 2003
z Maro Sarkič, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 73.700 EUR, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
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IZ-99580
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec,
Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
589/03, so bile nepremičnine, slaščičarna
v izmeri 45 m2 v pritličju objekta P2, pridobljena na podlagi soinvestitorske pogodbe št. 27/86 z dne 28. 4. 1986, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje
n. sol. o., Taborska cesta 13, Grosuplje in
Bilali Džemilom kot soinvestitorjem, kletni
prostor k slaščičarni v izmeri 64,25 m2 v I.
kleti objekta P2 in stopnišča v izmeri
9,77 m2, v skupni izmeri 74,02 m2, pridobljen na podlagi soinvestitorske pogodbe št. 30/86 z dne 19. 5. 1986, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje
n. sol. o., Taborska cesta 13, Grosuplje in
Bilali Džemilom kot soinvestitorjem in pogodbe o ugotovitvi dejstev in uskladitvi
pravnega stanja z dejanskim, opr. št. SV
333/95 z dne 28. 11. 1995, vse ležeče v
poslovni stavbi na naslovu Dunajska 103,
Ljubljana, parc. št. 122/2, vl. št. 2919,
k.o. Bežigrad, v celoti last zastavitelja, Bilali Džemila, zastavljene v korist upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 95.000 EUR v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila s pripadki.
IZ-99581
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 596/03
z dne 24. 7. 2003, je bilo stanovanje št. 83
v izmeri 75,36 m2, ki se nahaja v 7. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Preglov trg 4 v Ljubljani, objekt A-21, tip stanovanja 77, last zastaviteljice Prelogar Karmen, na podlagi prodajne pogodbe št.
011494/89, sklenjene dne 9. 1. 1989 z
Gip Gradis, Tozd gradbena operativa, Ljubljana, na parcelah št. 370/7, 371/4,
1530/7 in 1090/2 k.o. Slape, zastavljeno
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-99584
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 600/03
z dne 24. 7. 2003, je bilo stanovanje v izmeri 59,19 m2, ki obsega sobo v izmeri 19 m2,
sobo v izmeri 10,70 m 2, sobo v izmeri
9,50 m2, hodnik v izmeri 8,64 m2, WC v
izmeri 1,16 m2, kopalnico v izmeri 3,14 m2,
ložo v izmeri 0,55 m2, kuhinjo v izmeri
6,50 m2, na naslovu Vošnjakova ulica 8,
Ljubljana, na parc. št. 2342/2 k.o. Ajdovščina, last zastaviteljice Romane Linke (roj.
Povalej) na podlagi sodbe na podlagi pripoznave Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr.
št. I P 653/97, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 280.000 EUR, v SIT protivrednosti

po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
IZ-99585
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 608/03
z dne 29. 7. 2003, sta bili dvosobno stanovanje št. 84, v VIII. nad. stanovanjske hiše v
izmeri 64,42 m2, na naslovu Bilečanska 4,
Ljubljana, na parc. št. 752, k.o. Štepanja
vas, s pripadajočim kletnim prostorom, last
zastaviteljev Vida in Katje Grizila, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
14. 7. 2003 z Spomenko Starin ter stanovanje št. 35, v V. nad. stanovanjske hiše, na
naslovu Trg revolucije 7, Maribor, v izmeri
57,93 m2, na parc. št. 263 k.o. Tabor, last
zastaviteljice Štefanije Grizila, na podlagi
prodajne pogodbe št. 585/91, sklenjene
dne 6. 12. 1991 z Občino Maribor, zastavljeni v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 91.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-99586
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 925/03 z dne 8. 7. 2003, je
bilo zastavljeno enoinpolsobno stanovanje
št. 3, v izmeri 43 m2, ki se nahaja na naslovu Plešičeva 23, Ljubljana, s pripadajočim
sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču, last zastavitelja, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
15. 4. 2003, s prodajalcem Janezom Letnarjem, vse v korist upnika Brinšek Boruta,
roj. 12. 6. 1967, stanujoč Ljubljana, Anžurjeva ulica 12 A, EMŠO 1206967500020,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
18.530 EUR s pripadki.
IZ-99587
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 932/03 z dne 9. 7. 2003, je
bilo zastavljeno štirisobno stanovanje št. 19,
v izmeri 85,26 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši v Ljubljani, Šišenska 9, stoječi na
parc. št. 505/8, vl. št. 1900 k.o. Zgornja
Šiška, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih in
napravah ter na funkcionalnem zemljišču,
last zastaviteljice Maruše Škopac, na podlagi notarskega zapisa izročilne pogodbe,
sklenjene dne 14. 1. 1999, opr. št. SV
31/99, s izročevalko Nušo Škopac in podpisnico o soglasju Nastjo Škopac, in sicer v
korist upnice Factor banke d.d., s sedežem
in poslovnim naslovom Ljubljana, Tivolska
cesta 48, matična številka 5777011, za zavarovanje denarne terjatve v višini 215.000
EUR s pripadki.
IZ-99588
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 976/03 z dne 16. 7. 2003, je
bil zastavljen poslovni prostor v izmeri
31,40 m2, označen s št. 100/33, ki se
nahaja v nadstropju poslovnega objekta
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»Kamionski terminal« Koper, last dolžnika
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med njim kot kupcem in Koperinvest
d.o.o. Koper, Ferrarska 14, kot prodajalcem, vse v korist zastavnega upnika Atrium in Atris finančne konzultacije d.o.o., s
sedežem in poslovnim naslovom Maribor,
Ptujska cesta 184, matična številka
1789589, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 5,325.131,98 SIT s pp oziroma
22.778,38 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za
EUR na dan 1. 7. 2003, ter morebitnimi
stroški, ki bi jih posojilodajalec imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
IZ-99589
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 1006/03 z dne 24. 7. 2003,
je bilo zastavljeno stanovanje v izmeri
68,40 m2, v tretjem nadstropju, v stanovanjski hiši na naslovu Trg talcev 8, Kamnik, s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih, prostorih in napravah ter
zemljišču potrebnem za redno rabo stavbe, pridobljeno na osnovi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene s prodajalko Kemijsko
industrijo Kamnik, Kamnik, Fužine 9, dne
12. 6. 1991, in sicer v korist upnika Fantasy Invest, finance in posredovanje,
d.o.o., s sedežem in poslovnim naslovom
Velenje, Kardeljeva ploščad 10, matična
številka 1482025, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 2,000.000 SIT s pp oziroma 8.505 EUR s pp, ter morebitnimi stroški, ki bi jih posojilodajalec imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
IZ-99590
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 539/03 z dne 4. 7.
2003, so bili poslovni prostori v pritličju poslovne stavbe, stoječe na parc. št. 480,
k.o. Slovenj Gradec, ki sestojijo iz:
– točilnice v izmeri 21,20 m2,
– hodnika v izmeri 2,50 m2,
– WC v izmeri 1,40 m2,
– shrambe v izmeri 6,20 m2,
– kuhinje v izmeri 16,03 m2,
– predprostora v izmeri 1,36 m2,
– WC v izmeri 1,36 m2,
– garderobe v izmeri 5,31 m2,
– tuša v izmeri 1,36 m2,
– skladišča – manipulacijski hodnik v
skupni površini 26,78 m2,
– prostora za sanitarije v skupni površini
9,75 m2,
– skladišča – hodnika v izmeri 13,86 m2,
– predprostora v izmeri 5,31m2 in
– embalaže v skupni površini 9,56 m2,
last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene med Kompas hoteli, d.d., Slovenj Gradec, Glavni trg 43, Slovenj Gradec, kot prodajalcem in Fast food Jeromel
Mitko, s.p., Poštna ulica, Slovenj Gradec,
kot kupcem, dne 30. 12. 1998, zastavljeni
za zavarovanje terjatve v višini 1,750.000
SIT, ki se jo dolžnik zaveže vrniti do 1. 8.
2006 v 36 mesečnih obrokih, v skladu z
odplačilnim načrtom in s pp, v korist
zastavne upnice Probanke d.d., Gosposka
23, Maribor.
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IZ-99591
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 566/03 z dne 15. 7.
2003, je bilo stanovanje. št. 5 v I. nadstropju, parc. št. 411/44, vl. št. 523, k.o. Farna vas, v stanovanjski hiši na naslovu Trg
65, Prevalje, v skupni izmeri 47,72 m2, od
tega kuhinja 10,58 m2, soba 15,48 m2, soba 11,99 m2, hodnik 2,87 m2, WC in kopalnica 3,69 m2, terasa 1,07 m2, s kletjo v
izmeri 2,04 m2, ki je v lasti dolžnikov in
zastaviteljev Izidorja Račnika in Metke Karber, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 1/2003 z dne 18. 6.
2003, sklenjene z Matejem Gaborjem, kot
prodajalcem, dodatku k kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja med Matejem
Gaborjem in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije z dne 19. 5. 2003, darilni
pogodbi med Stanislavo Gabor in Matejem
Gaborjem z dne 9. 7. 1996 in kupoprodajni
pogodbi o prodaji stanovanja 22/94, sklenjeni med SGP Kograd, Gradbeno podjetje
Stavbenik Prevalje, Trg 31, Prevalje in Stanislavo Gabor, zastavljeno za zavarovanje
terjatve v višini 14.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, kar znaša na dan sklenitve sporazuma po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR 3,277.541,40 SIT, s končnim rokom vračila 20. 10. 2012 in s pp, v
korist zastavnega upnika Raiffeisenbank
Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, 9141 Eberndorf.
IZ-99592
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 574/03 z dne 15. 7.
2003, je bilo stanovanje last zastavitelja Jožefa Škudnika, v stanovanjski hiši na naslovu Lenartova ul. 4 v Mežici, stoječe na parc.
št. 597, pripisano pri vl. št. 318, k.o. Mežica, v IV. nadstropju, v skupni površini
25,40 m2, od tega kuhinja 19,40 m2, hodnik 3,10 m2, WC in kopalnica 1,50 m2 in
drugi prostori - klet 1,40 m2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 60/91SP, sklenjeni z Rudnikom Mežica dne 23. 12. 1991 in za stanovanje v
lasti zastavitelja Aleksandra Škudnika, na naslovu Lenartova ul. 4, Mežica, stoječe na
parc. št. 633, vl. št. 318, k.o. Mežica, v II.
nadstropju, v skupni površini 45,04 m2, od
tega soba 12,90 m2, soba 9,60 m2, kuhinja
14 m2, WC in kopalnica 2,60 m2, predsoba
3,60 m2, balkon 0,72 m2 in klet 1,62 m2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z Regino Lodrant-Skudnik z dne 10. 5. 1999,
slednja pa na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 10. 1993, št. 204/91SP, sklenjene z Rudnikom Mežica, d.o.o.
IZ-99594
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 579/03 z dne 25. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 244, v 10. nadstropju v večstanovanjski hiši na naslovu
Ljubljanska 54, Celje, v skupni izmeri
59,46 m2, ki je v lasti dolžnice in zastaviteljice Metke Carovič, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 8. 12. 1993 s
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prodajalko Občino Celje, na podlagi dodatka k kupoprodajni pogodbi z Nepremičnine
Celje d.o.o. z dne 7. 7. 2003 in na podlagi
sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja, sklenjenega dne 30. 12. 2002 z Romanom Carovičem, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 11.000 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, kar znaša na dan
sklenitve sporazuma po srednjem tečaju
Banke Slovenije 2,577.311 SIT, s končnim
rokom vračila dne 20. 4. 2013 in s pp, v
korist zastavnega upnika Raiffeisenbank
Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, 9141 Eberndorf.
IZ-99598
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 1244/03 z dne 3. 7.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 65 v
skupni izmeri 39,57 m2, ki se nahaja v V.
nadstropju stolpnice SO-6 Štepanjsko naselje v Ljubljani, parc. št. 297, 296/2, 295,
659, 403, 404, 405, k.o. Štepanja vas,
last zastavitelja Mencinger Jožeta, Rojčeva
ulica 19, Ljubljana, zastavljeno v korist upnika Kranjc Roka za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.040 EUR s pripadki.
IZ-99600
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 1245/03 z dne 3. 7.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 10, v
1. nadstropju v izmeri 96,09 m2, s pripadajočo kletno shrambo št. 56, v II. kleti v izmeri
2,83 m2, vse v objektu C/II, Dunajska 186,
Ljubljana, ki se nahaja na ureditvenem območju poslovno stanovanjske soseske BS
4/2 Stožice, na parc. št. 39 7/7, 398/2,
400/11 in 403/5 vse k.o. Stožice, last zastaviteljice Irene Stare, Reboljeva ulica 16,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini
18,500.000 SIT s pripadki.
IZ-99603
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1252/03 z dne 4. 7.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 1 v
skupni izmeri 41,75 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta G – 4, lamela
C, v stanovanjski soseski “Ob Grosupeljščici”, stoječi na parc. št. 878/2, 879/5,
873/7, 876/3, 877/2, 874/3 in 875, k.o.
Grosuplje naselje, last zastaviteljice Nevenke Turčić, Bevkova cesta 3, Grosuplje, zastavljeno v korist upnika Okanović Osmana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10.920 EUR s pripadki.
IZ-99604
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1262/03 z dne 7. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 10, v 2. nadstropju v skupni izmeri 41,89 m2, z drvarnico in s
shrambo v kleti v izmeri 3,68 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Ulica Marje Boršnikove
8 Ljubljana, stoječi na parc. št. 871, vl. št.
87 k.o. Brinje II, ki je last zastaviteljice Alenke Garbajs, zastavljeno v korist upnika Zor-

man Matjaža, za zavarovanje denarne terjatve v višini 36.615,80 EUR s pripadki.
IZ-99607
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1268/03 z dne 7. 7.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 25, v
VI. nadstropju v izmeri 51,53 m2 in kletna
shramba 2,60 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši Zoisova 17, Kranj, ki stoji na parc.
št. 1306, vl. št. E-8, B XXVI k.o. Kranj, v
solasti dolžnikov in zastaviteljev Kajtezović
Mire in Ibrahima, Zoisova ul. 17, Kranj, vsakega do 1/2, zastavljeno v korist upnika
Bačer Radovana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 12.012 EUR s pripadki.
IZ-99611
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1278/03 z dne 8. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 115 v skupni
izmeri 71,53 m2, ki se nahaja v 10. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Preglov
trg 6, solast zastaviteljev Heric Branka in
Heric Irene, zastavljeno v korist upnika Troha Boštjana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.972 EUR s pripadki.
IZ-99613
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 1288/03 z dne 9. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 5 – triinpolsobno v 3. nadstropju objekta A 4, orientacija
VZSJ v dejanski izmeri 122,63 m2, upoštevaje redukcijske faktorje pa 119,25 m2,
shramba št. 5 v kleti objekta v izmeri
19,96 m2, zidana garaža št. 3 ob objektu v
izmeri 15,22 m2, s pripadajočo solastninsko pravico na prostorih, delih, objektih in
napravah, ki služijo objektu kot celoti kakor
tudi delež stavbišča in funkcionalnega zemljišča, ki služi objektu za redno rabo, last
zastavitelja družbe FON-TES projektiranje,
montaža, vzdrževanje TK omrežij, d.o.o,
Ljubljana, Poljanski nasip 42, zastavljeno v
korist upnice SKB banke d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20,000.000 SIT s pripadki.
IZ-99616
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1300/03 z dne 11. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 203100 v skupni izmeri 44,70 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše v Škofji Loki, Frankovo naselje 54, stoječe na parc. št.
600/12 k.o. Suha, last zastaviteljice Azize
Čaušević, roj. 4. 10. 1953, Frankovo naselje 54, Škofja Loka, zastavljeno v korist upnika Okanović Osmana, Ulica bratov Babnik
77, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 17.640 EUR s pripadki.
IZ-99618
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1302/03 z dne 11. 7.
2003, je bilo enoinpolsobno stanovanje št.
63, v skupni izmeri 46,03 m2, ki se nahaja v
IX. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Kvedrova 7, Ljubljana, last zastaviteljice Mi-
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lene Sladič, roj. 2. 9. 1939, Kvedrova cesta
7, Ljubljana, zastavljeno v korist upnika
Okanović Osmana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10.920 EUR s pripadki.
IZ-99619
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 1303/03 z dne 14. 7.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 6 v skupni izmeri 97,90 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjskega objekta Kidričeva ulica 18, Kranj, stoječega na parc. št. 887/4,
vl. št. 1281 k.o. Kranj, last zastavitelja Čemas Ivana, zastavljeno v korist upnika
Tasunović Dragana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 13.800 EUR s pripadki.
IZ-99620
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1318/03 z dne 15. 7.
2003, sta bila dva podstrešna prostora v
skupni izmeri 29,30 m2, ki se nahajata v
stanovanjskem bloku na naslovu Groharjevo naselje 7, Škofja Loka, last zastavitelja
Zukić Šefika, zastavljena v korist upnika Bačer Radovana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9.576 EUR s pripadki.
IZ-99621
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 1323/03 z dne 16. 7.
2003, je bilo stanovanje v izmeri 50 m2, ki
se nahaja v mansardi stanovanjske hiše na
naslovu Grintovec 26, Višnja Gora, stoječe
na parc. št. 170 k.o. Višnja Gora, last zastaviteljice Ivice Peternel, zastavljeno v korist
upnika Šteblaj Slavka, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6.300 EUR s pripadki.
IZ-99622
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane,
opr. št. SV 1349/03 z dne 18. 7. 2003, je
bilo stanovanje št. 11 v II. nadstropju stanovanjske hiše v Ulici bratov Vošnjakov 4 v Celju, v izmeri 49 m2 in klet št. 11, v izmeri 2 m2,
kar skupaj znaša 51 m2, v solasti dolžnikov in
zastaviteljev Špendau Bernarde in Špendau
Štefana, zastavljeno v korist upnika Petan Bojana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
31.080 EUR s pripadki.
IZ-99623
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1357/03 z dne 22. 7.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 12, v
skupni izmeri 61,12 m2, ki se nahaja v II.
etaži stanovanjske hiše na naslovu Zvonarska 5 v Ljubljani, ležeče na parc. št. 678
k.o. Prule, ki je last zastaviteljice Bevek Vide, na podlagi sklepa o dedovanju opr. št. I
D 709/98 z dne 20. 5. 1999, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 28.006,56
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem
kreditu z valutno klavzulo št. 16354/41 z
dne 4. 7. 2003, kar znaša 6,550.000 SIT,
s pripadki.

IZ-99625
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1366/03 z dne 23. 7.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 1, v
skupni izmeri 44,20 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Ulica Matije Blejca 10 v Kamniku, ležeče na parc. št.
1239/1 k.o. Podgorje, ki je last zastaviteljice Tramšek Cvetke, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
18. 10. 1993, sklenjene s prodajalko Občino Kamnik, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg
18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9.192,99 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za EUR na dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo
št. 16355/73 z dne 4. 7. 2003, kar znaša
2,150.000 SIT, s pripadki.
IZ-99628
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1376/03 z dne 24. 7.
2003, je bilo dvosobno stanovanje v skupni
izmeri 62 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Ljubljani, Vevška 50 (prej
Vevče št. 36), vpisane v vložku št. 1677
k.o. Kašelj, last zastavitelja Andrić Aleksandra, zastavljeno v korist upnika Okanović
Osmana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 23.400 EUR s pripadki.
IZ-99630
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1380/03 z dne 25. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 2 v skupni izmeri 52,70 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta na naslovu Aškerčeva 7
v Velenju, ki je last zastavitelja Lesnik Mirana, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 13/91, sklenjene dne
18. 11. 1991, s prodajalko Elektrostrojna
oprema, p.o. Velenje, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 19.228,53 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan sklenitve
pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu
z valutno klavzulo št. 766/53 z dne 10. 7.
2003, kar znaša 4,500.000 SIT, vse s pripadki.
IZ-99631
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1384/03 z dne 28. 7.
2003, je bilo stanovanje v skupni izmeri
41,52 m2, ki se nahaja v X. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Rusjanov trg 1,
stoječe na parc. št. 1047, 1049/1, 1049 in
1050 k.o. Slape, last zastaviteljice Jadranke Begić, zastavljeno v korist upnika Osmana Okanovića, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.880 EUR s pripadki.
IZ-99632
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1394/03 z dne 29. 7.
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2003, je bilo stanovanje št. 2 v skupni izmeri 72,07 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše v Cerknici, Čabranska 1, stoječe na parc. št. 2869, vl. št.
2383 k.o. Cerknica, solast zastaviteljev
Zbašnik Zdenke in Nemec Branka, zastavljeno v korist upnika Troha Boštjana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.720
EUR s pripadki.
IZ-99633
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 844/2003 z dne
4. 7. 2003, je stanovanje št. 9, tip D1, mansarda, v lameli C, v izmeri 83,40 m2, s kletjo št. C9 v izmeri 4,80 m2, v Mariboru,
Pohorska ul. 21 B in parkirno mesto št. 63
v izmeri 12,50 m2, v kletni etaži, v Mariboru, Pohorska 21, 21A in 21B, oboje v posl.
stan. objektu Radvanje 1, ki stoji na parc.
št. 1066, 1067/1, 1067/2, 1068/1, vse
k.o. Zg. Radvanje, last Tisaj klimatizacija
d.o.o., Maribor Betnavska 11, na temelju
kupoprodajne pog. št. 39/2000 z dne
27. 12. 2000, zastavljeno v korist Probanke d.d., Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 43.000 EUR s pp, kar predstavlja na dan sklenitve pog. o dolgoročnem kreditu z valutno klavzulo 10,043.028
SIT s pp, preračunano po srednjem tečaju
BS.
IZ-99634
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 869/2003 z dne
8. 7. 2003, so parkirni prostori v II., III. in v
IV. kleti razen parkirnih mest št. 1-10, 14-15,
19-39, 48-50, 53, 61-63, 64, 65, 67-72,
82-87, 100, 101, 105, 110-113, 117, 118,
120-154, 156, 159-171, 173, 176-179,
187, 188, 192, 198 in 199, podzemne garažne hiše v Mariboru, Vita Kraigherja 5,
zgrajeni na parc. št. 1770 in 1771 k.o. Maribor Grad, na temelju prodajne pog. št.
119-91/98 z dne 21. 5. 1998, zastavljeni v
korist Nove KBM d.d., Maribor, za zavarovanje denarne terjatve do najvišjega zneska
400,000.000 SIT.
IZ-99635
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 879/2003 z dne
10. 7. 2003, je dvosobno stanovanje št. 8/I
v izmeri 49,25 m2, v Mariboru, Frankolovska 13 in kletni prostor št. 8, v izmeri
1,96 m2, ki stoji na parc. št. 1643/1 pripisani pri vl. št. 1376 k.o. Tabor, last Kanič
Vojmire, stanujoče Maribor, Češka 16, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 6.
2003, zastavljeno v korist SKB banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,700.000 SIT s pp.
IZ-99641
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 900/2003 z dne
14. 7. 2003, je parc. št. 615/1 proizvodno
skladiščni prostor v izmeri 1904,33 m2, solastniški delež parc. št. 633/4 dvorišče v
izmeri 1242,06 m2, parc. št. 615/2 poslovni objekt – aneks v velikosti prostorov
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684,45 m2, vključno s pripadajočim stavbiščem v velikosti 382,28 m2, solastniški delež parc. št. 633/7 dvorišče v izmeri
583,56 m2, vse pripisano pri vl. št. 1107
k.o. Tezno, last Inometal d.o.o., na podlagi
kupoprodajne pog. z dne 16. 12. 2002,
njenega aneksa z dne 26. 5. 2003, kupoprodajnih pog. z dne 16. 4. 2003 in z dne
2. 4. 2003, vse zastavljeno v korist SKB
banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70,000.000 SIT s pp.
IZ-99642
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 903/2003 z dne
15. 7. 2003, je stanovanje št. 2/II v izmeri
50,92 m2, v objektu v Mariboru, Puškinova
3, stoječem na parc. št. 886, pripisani pri
vl. št. 1208 k.o. Tabor, s kletnim prostorom, last Keglevič Tomaža, stan. Maribor,
Maistrova 1, na temelju prodajne pog. z dne
7. 7. 2003, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 14.930
EUR s pp, v tol. protivrednosti po sr. tečaju
BS za EUR na dan plačila oziroma izterjave.
IZ-99643
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 913/2003 z dne
16. 7. 2003, je stanovanje št. 6 v pritličju v
izmeri 67,73 m2 in drugi prostori v izmeri
2,40 m2 v hiši v Mariboru, Borova vas 4, ki
stoji na par. št. 2345 k.o. Sp. Radvanje,
solast Miklič Silva in Miklič Dragice, oba
stanujoča Maribor, Borova vas 4, vsakega
do 1/2, na temelju prodajne pogodbe št.
3310/93 z dne 20. 5. 1993 in njenega
aneksa z dne 5. 3. 2002, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 26.900 EUR s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za EUR na
dan plačila oziroma izterjave.
IZ-99644
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 928/2003 z dne
18. 7. 2003, je stanovanje A1, P/1 v izmeri
49,92 m2, s teraso v izmeri 3,14 m2 in kletno shrambo v izmeri 3 m2, garažni prostor
št. 19 v kleti objekta A v izmeri 16,92 m2 in
atrij v izmeri 21,98 m2, v stanovanjskem objektu A v soseski “Ob Radvanjskem gradu”,
v Zgornjem Radvanju, ki stoji na parc. št.
1122/1, 1122/2 in 1123, pripisanih pri vl.
št. 1202 k.o. Zgornje Radvanje, solast Krajnčič Ivanke in Krajnčič Jožefa, oba stanujoča Ul. Matije Murka 38, Maribor, vsak do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe št.
02/2003 z dne 17. 6. 2003, zastavljeno v
korist upnice Banke Koper d.d., Koper, Pristaniška 14, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,800.000 SIT s pp.
IZ-99645
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 964/2003 z dne
24. 7. 2003, so garažni prostori z oznakami D1-1 v izmeri 13,17 m2, D1-4 v izmeri
13,17 m2, D1-8 v izmeri 13,17 m2, D2-2 v
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izmeri 13,23 m2 in D2-3 v izmeri 13,23 m2,
v kletnih prostorih hiše na Ulica Toneta Melive, Slovenske Konjice, ki stoji na parc. št.
374/8 k.o. Slovenske Konjice, last Gradbena in zaključna dela Dušan Babič s.p.,
Maribor, Meljski dol 25, na podlagi kupoprod. pog. št. KP/02 z dne 3. 12. 2002,
zastavljeno v korist Banke Koper d.d., Koper, Pristaniška 14, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3,000.000 SIT s pp.
IZ-99646
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 986/2003 z dne
30. 7. 2003, je pisarna v mezaninu v izmeri
43,50 m2, v Mariboru, Gregorčičeva 13, ki
stoji na parc. št. 1281 in 1380 k.o. Maribor
Grad, last Abecedarije d.o.o., Maribor, na
temelju prodajne pog. z dne 3. 2. 1997,
zastavljena v korist Banke Koper d.d., za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
19,000.000 SIT s pp.
IZ-99647
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 678/03 z dne 10. 7.
2003, je bila zastavljena nepremičnina –
lokal L-2, v izmeri 65,93 m2 v pritličju objekta B 6, na naslovu Ljubljana, Peričeva
25 in parkirno mesto št. 199, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah objekta, ter s pripadajočim pozidanem stavbnem in funkcionalnem zemljišču, ki je last zastaviteljice
Anamarije Čigon, Puterlejeva ulica 42, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št.
227/96 z dne 16. 9. 1996, sklenjene z
IMOS d.d., Ljubljana. Lokal je zastavljen v
korist upnice Volksbank – Ljudska banka
d.d. Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 107.200
EUR s pripadki.
IZ-99648
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 696/03 z dne 17. 7.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. 116 v VII. etaži v izmeri 72,27 m2,
pripadajoča shramba št. 116 v I. etaži v
izmeri 9,36 m2 in podzemno parkirno mesto št. 172 v II. etaži v izmeri 12,62 m2, vse
v objektu na naslovu Celovška 334, 336,
Ljubljana, z identifikacijsko številko stavbe
1750, s pripadajočim solastniškim deležem
do 2,545% na skupnih delih zgradbe in skupnem zemljišču, ki je last zastaviteljice Andreje Osolnik, Cankarjeva ulica 29, Trebnje, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
29/03 –KP DN 20023/mp, sklenjene dne
17. 3. 2003 s prodajalcem GIVO d.o.o.
Ljubljana in aneksa št. 1 k navedeni pogodbi z dne 16. 7. 2003. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.
IZ-99649
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 701/03 z dne 17. 7.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stano-

vanje št. 3, v skupni izmeri 50,35 m2, v prvi
etaži stavbe na naslovu Ljubljana, Ramovševa ulica 57, ki je last zastaviteljev Bojana
Miklavčiča in Jožice Radovan, oba Ljubljana, Ulica Iga Grudna 21, na podlagi prodajne pogodbe št. 22/2003, sklenjene dne
10. 4. 2003 z Mijax d.o.o. Stanovanje je
zastavljeno v korist upnika Volksbank – Ljudska banka d.d., matična št. 5496527, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 28.900
EUR s pripadki.
IZ-99650
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 707/03 z dne 17. 7.
2003, je bilo zastavljeno triinpolsobno stanovanje št. 9 oziroma z oznako A.I.15, ki se
nahaja v prvem nadstropju objekta A, v Ljubljani, Cesta na Brdo 65, skupaj s pripadajočo garažo z oznako G-35 in parkirnim mestom z oznako PM-80 v objektu garažne
hiše v Ljubljani, ob Cesti na Brdo, vse na
lokaciji Ljubljana-Vič, ki je last zastavitelja
Petin Podjetje za upravljanje z nepremičninami d.o.o., s sedežem Zaloška 165, 1000
Ljubljana, Matična številka: 14308840, na
podlagi prodajne pogodbe št. 149/2001-6,
sklenjene dne 4. 10. 2001 s prodajalcem
Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d. iz Ljubljane, Emonska c. 8. Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Antona Gerdina, Breg
1/a, Borovnica, za zavarovanje denarne terjatve v višini 85.767 EUR s pripadki.
IZ-99651
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 731/03 z dne 24. 7.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje v 1. nadstropju z oznako D12 v velikosti 65,23 m2 stanovanjskih površin, s shrambo v kleti v velikosti 5 m2 in parkiriščem v
kleti z oznako 5, v poslovno-stanovanjskem
objektu K1 in K2, ki stoji na zemljišču parc.
št. 682/1, parc. št. 684 in parc. št. 683/2,
ki so vpisane v vl. št. 1531 k.o. Celje, last
zastaviteljic, na podlagi prodajne pogodbe
št. 4233-45/03, sklenjene dne 24. 7. 2003
s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska
31. Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Stanovanjski sklad RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 14,434.129 SIT s pripadki.
IZ-99652
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 735/03 z dne 28. 7.
2003, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje v 3. nadstropju z oznako M1, v velikosti
96,04 m2 stanovanjskih površin, s shrambo
v kleti v velikosti 5 m2 in parkiriščem v kleti z
oznako 2, v poslovno-stanovanjskem objektu K1 in K2, ki stoji na zemljišču parc. št.
682/1, parc. št. 684 in parc. št. 683/2, ki
so vpisane v vl. št. 1531 k.o. Celje, last
zastavitelja Jožefa Žganka, Ruše 4a, Petrovče, na podlagi prodajne pogodbe št.
4233-46/03, sklenjene dne 28. 7. 2003 s
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnika
Stanovanjski sklad RS, Javni sklad, Ljublja-
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na, Poljanska 31, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 13,973.897 SIT s pripadki.
IZ-99653
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 709/03 z dne 31. 7.
2003, je bila nepremičnina – stanovanje št.
62 v skupni izmeri 42,28 m2, v osmem nadstropju stanovanjskega bloka v Celju, Goriška 1, stoječ na parc. št. 917.S, vpisana v
vložku št. 1099, k.o. Ostrožno, last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe z dne 1. 7.
2003, sklenjene med dolžnikom, kot kupcem in Travner Urško, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.,
Vodnikova 2, Celje, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 21.400 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, z vsemi pripadki.
IZ-99654
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 846/03 z dne 31. 7. 2003,
je bilo enosobno stanovanje št. 06, v I. nadstropju v izmeri 34,16 m2, na naslovu Pajkova ulica 024 v Mariboru, stoječe na parc. št.
126, k.o. Spodnje Radvanje, katerega lastnik je Skeledžić Esad, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 12. 6. 2003, sklenjene s
prodajalcem Peserl Hubertom, zastavljeno v
korist upnika Raiffeisenbank Eberndorf registrierte G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 11.000 EUR, kar
znaša preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan podpisa tega notarskega zapisa 2,578.365,90 SIT s pripadki.
IZ-100022
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Vidica iz Sevnice,
opr. št. SV 229/2003 z dne 30. 7. 2003, je
bil apartma št. 23, v izmeri 53,51 m2 v drugem nadstropju apartmajskega objekta, na
naslovu Fiesa 26, p. Portorož, stoječega na
parceli št. 68, pripisani pri vložku št. 3987
k.o. Portorož, ki ga je zastavitelj Primož Tasič,
stanujoč v Brežicah, Trg izgnancev št. 13,
pridobil v last, na podlagi prodajne pogodbe
št. P23/03-6170550 z dne 25. 7. 2003 skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na
skupnih delih in napravah ter funkcionalnem
zemljišču navedenega objekta, izrecno tudi s
pravico do brezplačne uporabe parkirnega
mesta, zastavljen v korist upnice SKB banke
d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje upničine denarne terjatve v višini 12,000.000 SIT z obrestmi in
drugimi pripadki.
IZ-100024
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 614/03
z dne 31. 7. 2003, je bilo dvoinpolsobno
stanovanje št. 7, v drugem nadstropju v
izmeri 67,33 m2, z balkonom v izmeri 4 m2
in s kletjo št. 7 v kletni etaži v izmeri 2,12
m2, vse v stanovanjskem bloku v Celju, Milčinskega 8, stoječem na parc. št. 500/18
– stavbišče s stanovanjsko stavbo 957 m2,
vl. št. 2095 k.o. Spodnja Hudinja, last zastaviteljev Zakić Milanke in Zakić Zorana,
oba Ledine 8, 5000 Nova Gorica, vsakega

do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 28. 7. 2003, sklenjene z Ojsteršek
Heleno iz Celja, kot prodajalko in zastaviteljema kot kupcema, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 55.500 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
IZ-100026
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 617/03
z dne 31. 7. 2003, je bilo trisobno stanovanje št. 34 v VI. nadstropju stanovanjskega
objekta na naslovu Ulica Rudija Papeža 34,
Kranj, parc. št. 409, 410, 411/1, vl. št. 700
k.o. Klanec, ki obsega 88,70 m2 last dolžnice in zastaviteljice Žagar Eme, Ručigajeva cesta 40, 4000 Kranj, na podlagi prodajne pogodbe v obliki notarskega zapisa
notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV
751/2003 z dne 24. 6. 2003, sklenjene z
Darinko in Milanom Stele iz Kranja kot prodajalcema, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 25.000 EUR, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
IZ-100027
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 618/03
z dne 31. 7. 2003, je bilo dvoinpolsobno
stanovanje št. 52/VIII, v izmeri 65,10 m2, ki
se nahaja v osmem nadstropju večstanovanjske hiše na Ljubljanski 76, Domžale, ki
stoji na parc. št. 3868/6 k.o. Domžale, last
dolžnikov in zastaviteljev Tibaut Tomaža, Žižki 98 B, 9232 Črenšovci in Antolin Sandre,
Gaberje, Kratka ulica 2, 9220 Lendava, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
25. 4. 2003 in aneksa št. 1 z dne 14. 7.
2003, med Šavli Petrom in Lidijo iz Domžal
kot prodajalcema in zastaviteljema kot kupcema, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
48.200 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.
IZ-100028
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 630/03
z dne 5. 8. 2003, je bilo stanovanje št. 24 v
skupni izmeri 90,03 m2, na naslovu Kidričeva 55/A, Velenje, stoječe na parc. št.
1829/8 k.o. Velenje, last dolžnikov in zastaviteljev Moškon Gregorja, Šalek 91,
3320 Velenje, do 1/5, Fece Donatelle, Šalek 97, 3320 Velenje, do 1/5 in Fece Majde, Šalek 97, 3320 Velenje, do 3/5, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
23. 6. 2003 in aneksa k tej pogodbi z dne
17. 7. 2003 med Razboršek Nado iz Velenja kot prodajalko in zastavitelji kot kupci,
zastavljeno v korist upnice Karntner Spar-
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kasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.500
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-100029
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
589/03 z dne 30. 7. 2003, je bilo stanovanje številka 7, ki se nahaja v stanovanjski
hiši na naslovu Slavka Osterca 6, Ljutomer,
v skupni izmeri 59,16 m2, ki sestoji iz kuhinje 14,06 m2, sobe 19,52 m2, sobe
12,07 m2, hodnika 5,43 m2, kopalnice
3,94 m2, balkona oziroma terase 0,97 m2,
ter drugih prostorov 3,12 m2, ki ga je zastavni dolžnik Kaučič Drago, Murska Sobota, Šolsko naselje 2, pridobil po kupoprodajni pogodbi številka 18/92 z dne 19. 11.
1992, sklenjene s prodajalcem Tehnostroj
– Moderna oprema Ljutomer d.d., zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Fehring
– St. Anna am Aigen, Avstrija, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 28.000
EUR s pripadki.
IZ-100030
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
911/03-1 z dne 30. 7. 2003, sta bili nepremičnini:
– trisobno stanovanje številka 75 v III.
nadstropju, v izmeri 69,40 m2 in kletni prostor – shramba številka 75, v izmeri
5,10 m2, kar vse se nahaja v stanovanjski
stavbi v Mariboru, Stantetova ulica 18, zgrajeni na parceli številka 932/1 katastrska
občina Spodnje Radvanje, last dolžnika –
zastavitelja Gradbit d.o.o. do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 11.
2002, sklenjene med njim kot kupcem in
med Gvidom Peharjem kot prodajalcem in
– poslovni prostor – trgovski lokal številka “6 N” v I. nadstropju v skupni izmeri
36,668 m2, ki se nahaja v poslovni stavbi v
Mariboru, Partizanska 13/a, zgrajeni na parceli številka 1206/1, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku številka 1262 katastrska
občina Maribor – grad, last dolžnika – zastavitelja Gradbit d.o.o. do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 01/99
z dne 15. 12. 1999, sklenjene med njim
kot kupcem ter med Kolar Aleksandrom kot
prodajalcem;
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika do dolžnika – zastavitelja Gradbit d.o.o.
v višini 11,500.000 SIT s pripadki.
IZ-100031
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
914/03-1 z dne 31. 7. 2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje številka 9, v mansardi,
v izmeri 65,45 m2 in kletna shramba številka 9, v izmeri 7,75 m2, kar vse se nahaja v
stanovanjski stavbi v Mariboru, Borštnikova
ulica 71, zgrajeni na parceli številka
1376/15 katastrska občina Spodnje Rad-
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vanje; last zastavitelja Sama Purnata do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
12. 2. 2001, sklenjene med njim kot kupcem ter med M Plus d.o.o., kot prodajalcem; zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Posredništvo – Trgovina na debelo, Samo Purnat
s.p., Borštnikova 71, 2000 Maribor, v višini
3,000.000 SIT s pripadki.

65,34 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Zavrti 36, Mengeš, stoječem na parc. št. 130, vl. št. 2480
k.o. Mengeš, last Vesne Valenčič in Mihe
Pavlija, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26. 6. 2003, sklenjene s prodajalko Marjetico Poljanšek, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,790.000 SIT s pripadki.

IZ-100032
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-2618/2003 z dne 4. 8. 2003,
je bil poslovni prostor - trgovsko storitvenega
lokala št. 9, v izmeri 36,40 m2, v poslovno
stanovanjskem objektu Adamičev center Grosuplje, s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih ter poslovni prostor z oznako
L v pritličju, v izmeri 34,60 m2, v poslovnem
centru PC Žolnir, s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih delih, last Fotograf, Travnik Marjan s.p. Grintovec 41, Višnja Gora, na
podlagi prodajne pogodbe št. 36P/99 AC z
dne 31. 12. 1999 in kupoprodajne pogodbe
št. 022/2002 PCŽ z dne 18. 10. 2002, sklenjene s prodajalcem IMOS Inženiring d.d.,
Ljubljana, Linhartova 13, zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
35.000 USD v tolarski protivrednosti s pripadki.

IZ-100036
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1582/03 z dne 29. 7.
2003, je bilo na garsonjeri št. 1 v izmeri
34,30 m2, s pripadajočim kletnim prostorom –shrambo, v izmeri 8 m2, ki se nahaja v
stanovanjski hiši na naslovu Čičare št. 11,
Kranjska Gora, stoječi na parc. št. 387/4
in parc. št. 387/10 k.o. Kranjska Gora, last
dolžnice Eve Dolar Bahovec iz Ljubljane, na
podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 370/03 z dne 9. 5. 2003,
sklenjene s prodajalko Dragico Repnik iz
Maribora, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,000.000
SIT s pripadki.

IZ-100033
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 468 z dne 29. 7. 2003, je
bilo enosobno stanovanje št. 4, v 1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Lenin
trg 12, Trbovlje, v izmeri 32,46 m2, stoječi
na parc. št. 282/13 z.k. vl. št. 504 k.o.
Trbovlje, katerega lastnik je Burjes Ivo, roj.
11. 2. 1949, Mestni trg 12, Trbovlje, na podlagi aneksa k kupoprodajni pogodbi z dne
28. 7. 1995, sklenjene s prodajalko Občino Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje, zastavljeno v korist upika Sirk Janija, roj. 18. 10.
1952, Partizanska 41, Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,434.203,02
SIT s pripadki.

IZ-100037
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1602/03 z dne 31. 7.
2003, je bilo na trisobnem stanovanju št. 3
v I. nadstropju, v izmeri 76,66 m2, ki se
nahaja v stanovanjskem bloku na naslovu
Tacenska 117, Ljubljana, stoječem na parc.
št. 688/1 k.o. Vižmarje, last zastaviteljev
Polone Hribar in Kostje Prihoda iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 8. 7. 2003 in dodatka k njej z dne
23. 7. 2003, sklenjenih s prodajalcem Cedilnik Darkom iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,000.000 SIT s pripadki.

IZ-100034
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 479 z dne 4. 8. 2003, je bilo
dvosobno stanovanje št. 15 v mansardi vačstanovanjske hiše na naslovu Trg na Stavbah 10, Litija, v izmeri 81,16 m2, stoječi na
parc. št. 1345/3 z.k. vl. št. 302 k.o. Hotič,
katerega lastnica je Martina Mandič poročena Emrich, roj. 24. 1. 1944, Trg na Stavbah 10, Litija, na podlagi kupoprodanje pogodbe, sklenjene dne 8. 9. 1993 pod št.
3623/91418 ter na podlagi dodatka k citirani pogodbi, sklenjenega med Občino Litija in dolžnico, zastavljeno v korist upika Antona Murna, roj. 11. 1. 1960, Kresnice 7,
Zastavljalnica Litija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 444.000 SIT s pripadki.

IZ-100038
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1607/03 z dne 31. 7.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 6-VP v
visokem pritličju na JZ delu večstanovanjskega objekta – prizidka k poslovni stavbi
na naslovu Medvedova 25, Kamnik, stoječega na parc. št. 397/20, parc. št. 397/27
in parc. št. 397/53, k.o. Kamnik, s pripadajočo loggio, parkirnim prostorom št. 2 in
shrambo št. 3, ki se nahajajo v poslovni
stavbi na naslovu Medvedova 25, Kamnik,
stoječi na parc. št. 397/55, k.o. Kamnik,
last dolžnikov Helene Končar in Boštjana
Končarja, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 197 z dne 26. 6. 2003, sklenjene s
prodajalcem Kovinar Kočevje d.d., Kočevje, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6.300.000 SIT
s pripadki po pogodbi o kreditu št.
980-62582/47 in denarne terjatve v višini
3,200.000 SIT s pripadki po pogodbi o
kreditu št. 980-62583/79.

IZ-100035
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1580/03 z dne 29. 7.
2003, je bilo stanovanje št. 24, v izmeri

IZ-100039
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1611/03 z dne 31. 7.
2003, je bilo enoinpolsobno stanovanje št.

1, v izmeri 47 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše Mucherjeva ulica 6, Ljubljana, stoječe na parc. št. 1230/1, 1470/2,
2365 in 2366, vse k.o. Ježica, skupna last
dolžnika Petra Cvijanovića in zastaviteljice
Ljubinke Cvijanović, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 7. 2003, sklenjene s
prodajalcem Muharemom Bajbutovićem iz
Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,200.000
SIT s pripadki.
IZ-100040
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1612/03 z dne 31. 7.
2003 je bilo stanovanje št. 1 v izmeri
90,72 m2, s pripadajočim atrijem v izmeri
24,54 m2, ki se nahaja v pritličju objekta B
56 na naslovu Chengdujska 4, Ljubljana,
stoječega na parc. št. 1530/4, 1530/3,
1530/2, 1046/4, 1046/3, 1046/2,
1046/1, 1046/5, 1018/2, 1019/2,
1045/3, 1045/7, 1044/2, 1045/4, vse
k.o. Slape, skupna last dolžnice Smiljke
Jovanović
in
zastavitelja
Božidarja
Jovanovića, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 010683/86 z dne 6. 6. 1986,
sklenjene s prodajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje n.sol.o., Grosuplje, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 8,000.000 SIT s pripadki.
IZ-100041
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1616/03 z dne
31. 7. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
48 v skupni izmeri 77,36 m2, v 7. stanovanjski etaži v objektu B5, na naslovu Trnovska ulica 10, Ljubljana, stoječega na
parc. št. 7/1, 8, 48/3, 63/4, 63/3,
1692/8, 1692/10, 1692/13, k.o. Trnovo, last dolžnice Jelovac Irene do 1/3 in
zastaviteljev Jelovac Špele ter Jelovac Jara, vsakega do 1/3, na podlagi menjalne
pogodbe z dne 23. 8. 1991, sklenjene
med Jelovac Vladimirjem, Jelovac Ireno,
Babič Dragom in Babič Matko Lucijo, zastavljeno v korist upnice Volksbank Ljudske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 17.150 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije s pripadki.
IZ-100042
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz Nove Gorice, opr. št. SV 592/03 z dne 31. 7.
2003, je bil lokal v pritličju poslovne stavbe
stoječe na parc. št. 662/2, 662/1 in
662/4 k.o. Mesto Idrija, ki sestoji iz pisarne v izmeri 14,57 m2, razstavnega salona v
izmeri 135,85 m2, skladišča v izmeri
36,80 m2, mehanične delavnice v izmeri
76 m2, prostora za predajo vozil v izmeri
44,12 m2, garderobe v izmeri 7,04 m2, WC
v izmeri 8,16 m2 in kotlarne v izmeri
2,64 m2, skupaj torej 325,18 m2, last dolžnika Prodajno servisni center d.o.o. Tolmin,
ki ga je pridobil z manjalno pogodbo z dne
1. 9. 1992, OV 1413/97 sklenjeno z PII
Podjetjem za pripravo in izvedbo investicij
d.o.o., zastavljeno v korist upnika Abanke
Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
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za zavarovanje denarne terjatve v višini
30,000.000 SIT s pripadki.
IZ-100043
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz Nove Gorice, opr. št. SV 594/03 z dne 1. 8.
2003, zoper dolžnika Šuligoj Silvestra, Kanal, Gradnikova ulica 28, je bilo dvosobno
stanovanje številka 18, v izmeri 55,02 m2,
ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanjske
stavbe v Kanalu, Gradnikova 28, stoječe na
parc. št. 210/4 k.o. Kanal in obsega kuhinjo v izmeri 11,30 m2, sobo v izmeri
16,20 m2, sobo v izmeri 12,92 m2, hodnik
v izmeri 6,12 m2, kopalnico v izmeri
4,01 m2, WC v izmeri 1,73 m2, shrambo v
izmeri 1,75 m2, balkon oziroma teraso v
izmeri 0,99 m2 in klet v izmeri 1 m2, kar je
dolžnik pridobil s kupoprodajno pogodbo z
dne 9. 8. 1996, overejeno dne 23. 8. 1996
pod opr. št. OV 2851/96 od Kovač Habiba, zastavljeno v korist upnice Nove KBM
d.d. Področje Nova Gorica, Kidričeva ulica
11, Nova Gorica, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 2,700.000 in 1,800.000
SIT s pripadki.
IZ-100044
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 581/03 z dne 25. 7.
2003, so bili poslovni prostori v stanovanjsko poslovnem objektu v Velenju, na naslovu Efenkova 61, v IV. nadstropju, poslovni
prostor št. 411 in 416, k.o. Velenje, v stolpiču “B, v kompleksu Dijaški dom CSŠ Velenje, neto koristne površine 49,28 m2, vl. št.
596, k.o. Velenje, ki je lasti dolžnika in zastavitelja Arpada Šalamona, in sicer na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 3. 7.
2003 z Komprot d.o.o., Trgovina na veliko
in malo, Efenkova 61, Velenje; prodajne pogodbe med Hypo Leasing Celje, podjetje
za financiranje, d.o.o. Ljubljanska cesta 20,
Celje, kot prodajalcem in Komprot d.o.o.,
Trgovina na veliko in malo, Efenkova 61,
Velenje, kot kupcem; na podlagi prodajne
pogodbe med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za šolstvo in šport, Zupančičeva
6, Ljubljana, kot prodajalcem in med Dragico in Brankom Novakom, Goriška 43/6,
Velenje, kot kupcema ter prodajne pogodbe, sklenjene dne 27. 11. 2000 med Brankom in Dragico Novak, kot prodajalcema in
Hypo Leasing Celje, d.o.o., Ljubljanska c.
20, Celje, kot kupcem, zastavljeni za zavarovanje terjatve v višini 15.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, kar znaša na
dan sklenitve tega sporazuma 3,514.515
SIT s končnim rokom vračila dne 20. 5.
2012 in s pp, v korist zastavne upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, 9141 Eberndorf.
IZ-100045
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1431/03 z dne 4. 8.
2003, je bila 1 soba v pritljičju v izmeri
21,20 m2 in 1 soba v pritličju v izmeri
9,79 m2, na naslovu Cesta Dolomitskega
odreda 11, Višnja Gora, stanovanjska stavba stoji na parc. št. 125/1 – stavbišče, v

izmeri 994 m2, vl. št. 158 k.o. Višnja Gora,
v lasti zastaviteljice Milene Vasiljevič, zastavljeno v korist upnika Troha Boštjana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5.659
EUR s pripadki.
IZ-100046
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane, opr. št. SV 1437/03 z dne 5. 8.
2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje v
skupni izmeri 71,30 m2, ki se nahaja v 4.
nadstropju stanovanjskega bloka v Novem
mestu, Slavka Gruma 14, ki mu pripada še
solast in souporaba skupnih prostorov in
naprav ter kletni prostor, vpisan v k.o. Šmihel, na več parcelah, last zastavitelja Jurišić
Slavka, zastavljeno v korist upnika Okanović
Osmana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 23.520 EUR s pripadki.
IZ-100053
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1003/2003 z dne 5. 8.
2003, je zahodni del poslovnega objekta z
oznako »D«, na cesti 14. divizije 75 v Mariboru, v skupni izmeri 162,07 m2, zgrajen na
parc. št. 2105/1, vl. št. 2185 k.o. Pobrežje,
ki v naravi predstavlja poslovni prostor v kleti
zahodnega dela objekta v izmeri 113,08 m2
in v pritličju zahodnega dela objekta v izmeri
48,99 m2, last Vrecl Rolanda, stan. Maribor,
Trg Dušana Kvedra 8, na temelju kupoprodajne pogodbe št. 488/2-01-D z dne 18. 4.
2001, zastavljen v korist PB Slovenije, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 55.760 EUR s pp.
IZ-100054
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št SV-435/03 z dne 25. 7.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 10, v
izmeri 66,40 m2, v tretjem nadstropju v stanovanjskem bloku na naslovu Brežice, Prežihova 15, last dolžnice in zastaviteljice Kobali Alje, Trebež 43, na podlagi kupne pogodbe z dne 9. 10. 1997, sklenjene med
Baškovič Jožetom in Baškovič Majo, kot
prodajalcema in Kobali Aljo kot kupcem,
zastavljeno v korist upnika Babnik Alojza, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000
EUR v tolarski protivrednosti na dan plačila,
s pripadki, za dolg dolžnice Kobali Alje, Trebež 43.
IZ-100055
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta, opr. št. SV-449/03 z dne 5. 8.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 85 v
izmeri 60,50 m2, v X. nadstropju stanovanjskega bloka na Kogojevi ulici 6 v Ljubljani,
s pripadajočo kletjo oziroma shrambo, last
dolžnika in zastavitelja Janko Ivana, Gornje
Sušice 1 A, Uršna sela, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 11. 1999, sklenjene med Kocjančič Alojzijem, Kogojeva
ulica 6, Ljubljana, kot prodajalcem in Janko
Ivanom kot kupcem, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT in 2,000.000 SIT, s pripadki, za dolg dolžnika Janko Ivana, Sliko-
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pleskarstvo Ivan Janko s.p., Gor. Sušice 1
A, Uršna sela.
IZ-100056
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1440/03 z dne 6. 8.
2003, je bilo stanovanje št. 2 v izmeri stanovanjske površine 63,44 m2, ki se nahaja
v visokem pritličju stanovanjskega objekta
št. 47 na naslovu Stanežiče 126 v Ljubljani,
ki je last zastavitelja Arah Jankota, na podlagi prodajne pogodbe št. 47-2, sklenjene
dne 21. 2. 2003, s prodajalcem AB Invest
d.o.o., zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 25.654,86 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za EUR na dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo
št. 11129/61 z dne 4. 7. 2003, kar znaša
6,000.000 SIT, vse s pripadki.
IZ-100057
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. 1441/03 z dne 6. 8. 2003,
je bilo stanovanje št. 7, v izmeri 69,20 m2,
v prvem nadstropju hiše, na naslovu Ulica
Rudija Papeža 34, Kranj, last zastaviteljice
Klemenc Helene, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova banka, d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.684,46 EUR s pripadki.
IZ-100059
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz Ljubljane, opr. št. SV 1442/03 z dne 6. 8. 2003,
je bilo stanovanje št. 5, ki se nahaja v 2.
nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani,
Neubergerjeva 13, (soseska BS 2/1, Župančičeva jama K-III), stoječem na parc. št.
1761/1, 1761/4, 1761/5, 1762/1 k.o. Bežigrad, v skupni izmeri 61,43 m2, s parkirnim
mestom št. 36 in klet, last zastavitelja Iztoka
Oblaka, Štihova 6, 1000 Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., Trg Osvobodilne Fronte 12, Ljubljana,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
4,500.000 SIT s pripadki.
IZ-100060
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1444/03 z dne 6. 8.
2003, je bilo stanovanje št. 99 v skupni
izmeri 66,93 m2, ki se nahaja v 9. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Rusjanov
trg 14, Ljubljana Fužine, parc. št. 1087/2,
1061/1, 1048/2, 1047/3, 1048/1,
1047/1, k.o. Slape, last zastaviteljice Šimic
Suzy, zastavljena v korist upnika Troha
Boštjana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 32.860 EUR s pripadki.
IZ-100061
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1445/03 z dne 6. 8.
2003, je bilo enosobno stanovanje v Domžalah, Zupančičeva 7, št. 26, v III. nadstropju stanovanjskega bloka, parc. št. 3094/2,
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k.o. Domžale, v skupni izmeri 42,10 m2, ter
souporaba skupnih prostorov in naprav, last
zastaviteljica Mojce Kanduscher, rojene
26. 10. 1955, stanujoče Domžale, Zupančičeva ulica 7, zastavljeno v korist upnice
Kijevčanin Marije, roj. 10. 9. 1941, Krimska
15, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 22.680 EUR s pripadki.
IZ-100100
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mojce Tavčar Pasar iz Pirana, Obala 114, Lucija, 6320 Portorož, opr. št. SV 344/03 z dne 6. 8. 2003,
je bila nepremičnina, poslovni prostor v pritličju objekta B2, ki je v projektni dokumentaciji št. 98-60 iz decembra 1998 označen
z L 0.11 in meri 45,55 m2, stoječ na parc.
št. 5533/1, k.o. Portorož, last dolžnice
Prinčič Gine, na podlagi prodajne pogodbe
št. 116/99 z dne 27. 9. 1999 in dodatka k
tej pogodbi z dne 11. 9. 2000, sklenjenih z
družbo GIP Stavbenik d.d., Koper, Ul.
15. maja 16, zastavljeno v korist Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 43.400 EUR
s pripadki in stroški.
IZ-100101
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV 2635/2003 z dne
6. 8. 2003, je bilo stanovanje št. 1, ki se
nahaja v pritličju, Rusijanov trg 10, Ljubljana, v izmeri 65,57 m2 in atrijem 36,50 m2,
last zastaviteljice Katice Koprivec, Gašperšičeva 8, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 6. 1999, z Ireno Bolčič, Rusijanov trg 10, Ljubljana, zastavljeno
v korist upnika Hypo Leasing d.o.o., Trg
osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 133.000 EUR
s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
Popravek
St 12/2003
S-99924
Pri objavi oklica o začetku stečajnega
postopka nad družbo Julia - Trgovina, uvoz
izvoz, zastopanje in turizem d.o.o. Koper,
Prade, C. XVI št. 4, ki je bil pod opr. št. St
12/2003 objavljen v razglasnem delu Ur. l.
RS, št. 68-70, z dne 18. 7. 2003, pravilna
firma stečajnega dolžnika glasi:
Julia - Trgovina, uvoz izvoz, zastopanje in turizem d.o.o. Koper, Prade, C.
XVI št. 4 in ne Julija - Trgovina, uvoz izvoz,
zastopanje in turizem d.o.o. Koper, Prade,
C. XVI št. 4, kot je bilo napačno objavljeno.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 8. 2003
St 55/2003-9
S-99483
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 55/2003 sklep z dne 29. 7.
2003:
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1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Lipovšek Vladimir s.p., Vojkova ulica 17,
Celje (matična številka: 5808338), se začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa v Uradnem
listu RS in na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Lipovšek Vladimir s.p., Vojkova ulica 17, Celje (matična
številka: 5808338), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 7. 2003
St 49/2003-10
S-99484
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 49/2003 sklep z dne 29. 7.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Markovič Jožica, “Marcom” s.p., Aškerčeva ulica 2, Celje (matična številka:
5312958), se začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa v Uradnem
listu RS in na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Markovič Jožica, “Marcom” s.p., Aškerčeva ulica 2, Celje (matična številka: 5312958), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 7. 2003
St 57/2003-10
Ob-99486
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 55/2003 sklep z dne 29. 7.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Gorenšek Janez s.p. “Lemuria”,
Vegova ulica 26, Celje (matična številka:
1336266).
Odslej se firma glasi: Gorenšek Janez
s.p. “Lemuria”, Vegova ulica 26, Celje (matična številka: 1336266) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-

moženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne
takse
na
žiro
račun
01100-1000339014
(sklic
na
št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. oktobra 2003 ob 14. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 29. 7.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 7. 2003
St 48/2003-19
S-99488
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 48/2003 sklep z dne 28. 7.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Stožir Marjana s.p., Bar Simma in posredništvo, Petrovče 102, Petrovče (matična številka: 5125385), se zaključi v skladu
z dol. 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev razpisan za dne
1. oktobra 2003 ob 14. uri, soba št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Stožir Marjana
s.p., Bar Simma in posredništvo, Petrovče
102, Petrovče (matična številka: 5125385,
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 7. 2003
St 5/2002
S-99490
To sodišče na podlagi prvega odstavka
101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom št. St 5/2002 z dne
28. 7. 2003 začelo stečajni postopek proti
dolžniku Prizma les, Božidar Hribar s.p.,
Globočice 26, Kostanjevica na Krki, matična št. 5443424, šifra dejavnosti
DD/20.030.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
Zdravko Groboljšek iz Sevnice.
3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu s 137. členom ZPPSL, v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka.
4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
5. Narok za preizkus terjatev bo dne
15. 10. 2003 ob 8.30, v sobi št. 202 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 28. 7.
2003.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 7. 2003
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St 101/2003-16
S-99491
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 101/2003, z dne 25. 7. 2003 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Kmetijska zadruga Korena z.o.o., Zg. Korena ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Slovenska zadružna kmetijska banka
d.d., Ljubljana,
2. Tovarna močnih krmil Črnci d.d., Apače,
3. Jeruzalem Ormož Sad d.d., Ormož,
4. Zveza zadrug z.o.o., Maribor,
5. Zveza hranilno-kreditnih služb Slovenije p.o., Ljubljana.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Elij Rijavec, univ. dipl. ek., Golarjeva
11, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča, poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
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 desko tukajšnjega sodišča dne 25. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 7. 2003
St 91/2003-16
S-99493
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 91/2003 z dne 25. 7. 2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Feroterm-Lenterm d.o.o., Selnica ob
Dravi ter odredilo imenovanje upniškega
odbora v sestavi:
1. Nova KBM d.d. Maribor,
2. Tink d.o.o. Celje,
3. Probanka d.d. Maribor,
4. SŽ Acroni d.o.o. Jesenice,
5. Škrabl Branko, Sp. Boč 28, Selnica
ob Dravi.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Dušan Marin, univ. dipl. ek., Štantetova ulica 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka
tega oklica o pozivu za sklenitev prisilne
poravnave.
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 desko tukajšnjega sodišča dne 25. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 7. 2003
St 29/2003-5
S-99494
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, objavlja oklic:
1. Da je s sklepom opr. št. St 29/2003
z dne 28. 7. 2003 začelo postopek prisilne

poravnave med dolžnikom Sintal Dolenjska d.d., družba za varovanje, Ljubljanska c. 27, Novo mesto, matična številka
1524238, šifra dejavnosti 74.600 in njegovimi upniki.
2. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Martin Drgan, univ. dipl. ek., Cesta
brigad 5, Novo mesto.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku prisilne poravnave na oglasno desko, naj prijavijo svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Člani upniškega odbora so:
– Ekos d.o.o., Finančni inženiring, Novi
trg 1, Novo mesto,
– Protekt Dolenjska d.o.o., Ljubljanska
c. 27, Novo mesto,
– Varnost Posavje d.d., Cesta krških žrtev 135/c, Krško,
– G 7 – družba za varovanje d.o.o.,
Špruha 33, Trzin,
– Terček Igor, Seidlova 64, Novo mesto, predstavnik delavcev.
6. Oklic o začetku prisilne poravnave je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 28. 7. 2003
St 12/2003
S-99496
To sodišče je s skepom opr. št.
St 12/2003 z dne 28. 7. 2003, začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Baukom montaža, gradbene in druge storitve d.o.o., Zadružni trg 8, Ptuj, matična
številka 1471279, šifra dejavnosti 28.520.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pristilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v
30 dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Ignac Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska 10/II, Maribor.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Marjan Žargi, Ul. 5. prekomorske 15,
Ptuj,
– Zavarovalnica Triglav d.d., Območna
enota Murska Sobota,
– Sami d.o.o., Osojnikova cesta 22,
Ptuj,
– Dominko d.o.o., Zadružni trg 8, Ptuj,
– Robert Kutnjak, Apače 225.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 28. 7. 2003.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 28. 7. 2003
St 137/2003
S-99614
To sodišče je s sklepom St 137/2003
dne 25. 7. 2003 začelo stečajni postopek
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nad dolžnikom Degass d.o.o., Njegoševa
14, Ljubljana, matična številka 1244230,
šifra dejavnosti 22.120.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida Gaberc 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 pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 10. 2003 ob 12.30, na Slovenski
41 v Ljubljani, v sejni sobi v 9. nadstropju
(bivša Gospodarska zbornica Slovenije).
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2003
St 217/2003-23
S-99615
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 217/2002 z dne 3. 3. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Avtoideal
uvoz-izvoz, storitve d.o.o., Maribor, Jadranska 27, in za stečajno upraviteljico določilo Majdo Jaki, dipl. ek., stan. Bezenškova 74, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom opr. št. St 217/2002 z dne 29. 7.
2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Avtoideal uvoz-izvoz, storitve d.o.o.,
Maribor, Jadranska 27, ker je premoženje,
ki je prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti pisno v
dveh izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru, 2000 Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 7. 2003
St 12/2003
S-99617
To sodišče vabi v postopku prisilne poravnave opr. št. St 112/2003, začetim nad
dolžnikom Instalater Montažno proizvodno podjetje Prevalje d.o.o., Zgornji
kraj 14, Prevalje, upnike na narok za sklenitev prisilne poravnave, ki bo dne 3. 9.
2003 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem sodišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,
ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 14. do 16.30.
Upniki lahko o predlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II člen
ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu. Če je upnik pravna oseba,
mora h glasovnici priložiti dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik pravne osebe
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oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo upoštevale
samo pravilne glasovnice in samo tiste, ki
jih bo poravnalni senat prejel do zaključka
naroka.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 7. 2003
St 125/2002
S-99695
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 125/2002 z dne 30. 7. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Mini market Maro d.o.o. – v stečaju, Slovenska
cesta 18, Mengeš, zaradi premajhne stečajne mase.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 7. 2003
St 87/2003
S-99696
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 87/2003 dne 22. 7. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Momčilovič
Zvonimir s.p., Prijateljeva ul. 10, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 2003
St 194/2002
S-99697
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 194/2002 z dne 7. 7. 2003 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Universal Trade d.o.o., Cankarjeva 4,
Ljubljana in njegovimi upniki, po kateri
bo dolžnik upnikom izplačal:
– upnikom razreda A terjatve, ki niso posebej zavarovane v višini 20% terjatev, z
letno obrestno mero v višini temeljne obrestne mere v roku enega leta od pravnomočnosti prisilne poravnave,
– upnikom razreda B od neplačanih davkov iz naslova glavnice v višini 20% njene
vrednosti, upoštevajoč letno obrestno mero
v višini temeljne obrestne mere v roku enega leta od dneva pravnomočnosti prisilne
poravnave iz naslova zamudnih obresti, ki
so se natekle od neplačanih davkov do dneva začetka postopka prisilne poravnave pa
odpust v skladu z Zakonom o finančnem
poslovanju podjetij,
– upnikom razreda C terjatve upnikov, ki
so privolili v konverzijo svojih terjatev v poslovne deleže pod odložnim pogojem potrjene prisilne poravnave.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 5. 2. 2003 od dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašajo upniki, ki so navedeni v nadaljevanju svoje terjatve na dolžnika. Dolžnik je
dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega
kapitala v sodni register, v skladu s sklepom dolžnika o povečanju osnovnega kapitala z dne 12. 5. 2003 Sv 609/03 z novimi stvarnimi vložki: Asanti d.o.o.,
55,300.000 SIT, Ved Praash Ahuja
60,217.000 SIT, W.J. Groom 22,512.000
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SIT, Prizma d.o.o., Ljubljana 5,000.000
SIT.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
7. 7. 2003. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 21. 7.
2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 7. 2003
St 54/2003-10
S-99930
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 54/2003 sklep z dne 1. 8. 2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Han Sonja s.p., Trgovina Han,
Gubčeva 8, Celje (matična štvilka:
5727662).
Odslej se firma glasi: Han Sonja s.p.,
Trgovina Han, Gubčeva 8, Celje (matična
številka: 5727662) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/H, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne
takse
na
žiro
račun
01100-1000339014
(sklic
na
št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. oktobra 2003 ob 8.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 1. 8.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 8. 2003
St 139/2003
S-99933
To sodišče je s sklepom St 139/2003
dne 31. 7. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kastelic Sport d.o.o. Ljubljana, Celovška 28, matična številka:
5971713, vložna številka: 12843100.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Staška Mrak Jamnik 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 pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu

senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 11. 2003 ob 12. uri na Slovenski
41, Ljubljana (sejna soba, 9. nadstropje –
bivša Gospodarska zbornica).
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
31. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 7. 2003
St 99/2003
S-99934
To sodišče je s sklepom St 99/2003
dne 31. 7. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Gazela Center d.o.o., Trg
Ajdovščina 1, Ljubljana, matična številka
5526604, šifra dejavnosti 52.120.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Staška Mrak Jamnik 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 pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 11. 2003 ob 12.15, sejna soba, 9.
nadstropje, Slovenska 41 (bivša Gospodarska zbornica).
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
31. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 7. 2003
St 25/2003
S-99935
S sklepom tega sodišča opr. št.
St 25/2003 z dne 11. 7. 2003 je bila potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom Kačar-Mont proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Maribor, Preradovičeva ulica 22.
Terjatve upnikov so razvrščene v 5 razredov, in sicer:
1. razred A – terjatve dobaviteljev, kreditodajalcev, najemodajalcev, neizplačanih
materialnih stroškov delavcev in ostalih terjatev, ki niso razvrščene v katerega od ostalih razredov, ki se poplačajo v višini 100%
ugotovljenih terjatev v roku 5 let od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave, z 1,5% letnimi obrestmi od 3. 3. 2003
do plačila,
2. razred B – terjatve upnikov z ločitvenimi pravicami, za katere se položaj po po-
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trditvi načrta finančne reorganizacije ne
spremeni,
3. razred C – terjatve upnikov, ki so nastale po začetku postopka prisilne poravnave in bodo konvertirane v lastniške deleže
pod odložnim pogojem (V. odstavek 43. člena ZPPSL),
4. razred D – terjatve zaposlenih iz II.
odstavka 160. člena ZPPSL, za katere se
položaj po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni,
5. razred E – terjatve upnikov z izločitvenimi pravicami, za katere se položaj po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne
spremeni.
Seznami upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 24. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 7. 2003
St 5/2003
S-99936
To sodišče je s sklepom opr. št. St
5/2003, z dne 16. 6. 2003 v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A)
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Kmetova zakladnica podjetje za trgovino d.o.o., Podlehnik 13 – v stečaju.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 6. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 397/2003
SR-7845
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Barbari Žužek Javornik v pravdni
zadevi tožeče stranke Janine Smiljanič,
Smrtnikova 4, Ljubljana, ki jo zastopa Lucija Šikovec Ušaj, odvetnica v Ljubljani, zoper
toženo stranko 1. CSD Ljubljana Šiška, Celovška c. 195, Ljubljana, 2. Tjašo Mrgole,
Drabosjakova 10, Ljubljana, 3. Zlatka Zenkoviča, Na zelenici 3c, Vrhnika, 4. Matjaža
Ogorevca, zaposlen pri CSD Ljubljana Šiška, Celovška 195, Ljubljana in 5. Družba
Prvi Graden storitve in trgovina d.o.o., Celovška 291, Ljubljana, zaradi ugotovitve ničnosti kupoprodajnih pogodb, posredno za
razveljavitev kupoprodajne pogodbe, dne
5. 5. 2003 sklenilo:
na podlagi 2. točke drugega odstavka
82. člena zakona o pravdnem postopku se
tožeči stranki Janini Smiljanič, Smrtnikova
4, Ljubljana, postavlja začasna zastopnica,
odvetnica Lucija Šikovec Ušaj iz Ljubljane,
Štefanova 3.
Začasna zastopnica bo zastopala tožečo stranko v predmetni pravdni zadevi, dokler pooblaščenec tožeče stranke ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2003

Št.

Kolektivni delovni spori
Kd 1/2003
K-9202
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem – Sindikat delavcev trgovine Slovenije Magistrat International d.d., Kotnikova 28, Ljubljana, in nasprotnim udeležencem Magistrat International d.d., Kotnikova
28, Ljubljana, zaradi odmere letnih dopustov.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko
pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni narok je razpisan na dan
15. 10. 2003 ob 8.30 v sobi št. 3/III. nadstropje Delovnega in socialnega sodišča v
Ljubljani, Resljeva ulica 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 4. 7.
2003.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
LJUBLJANA
Srg 02793/2003
Rg-7619
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog družbe ART Marketing, promocija in trženje, d.o.o., Ziherlova
ulica 4, Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe ART Marketing d.o.o., Ziherlova ulica 4, Ljubljana, objavlja sklep:
družba ART Marketing, promocija in
trženje, d.o.o., Ziherlova ulica 4, Ljubljana, reg. št. vl. 1/32250/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 3. 4. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Čirič Matjaž, Ziherlova ulica 4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustavnovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese v celoti na Čirič Matjaža.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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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 9. 6. 2003
Srg 04630/2003
Rg-9139
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
A.B.A. Commerce, proizvodnja, trgovina,
storitve, d.o.o., Trbovlje, Mestni trg 11, objavlja sklep:
A.B.A. Commerce, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Trbovlje, Mestni trg
11, reg. št. vl. 1/32863/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 12. 6. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Badnjević Šefko, Zagreb,
Maretićeva 4, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
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 7. 7. 2003
Srg 03412/2002
Rg-14143
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Distefora Mobile d.o.o., družba za mobilne
telekomunikacije in sorodne dejavnosti, Trzin, Brodišče 18, objavlja sklep:
Distefora Mobile d.o.o., družba za
mobilne telekomunikacije in sorodne
dejavnosti, Trzin, Brodišče 18, reg. št. vl.
1/33916/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 4. 4.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Distefora Mobile AG, Amsinckstrasse 69, D-20097 Hamburg, Nemčija (prej Minick AG) z ustanovitvenim kapitalom 2,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti 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
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Srg 350/2003
Rg-9113
Družba Leban in ostali-Marjuta, trgovina na debelo in drobno d.n.o., s sedežem v Solkanu, Trg M.A. Plenčiča 13,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, s številko registrskega vložka 1/867/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu vseh družbenikov družbe z dne 26. 5.
2003.
Ustanovitelji in družbeniki so Leban Jožef, Leban Jernej in Leban Stanislava, vsi
Trg Marka Plenčiča 13, Solkan, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 5. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke
Nogometni klub Kovinar Maribor, Ptujska cesta 84, 2000 Maribor, preklicuje stari žig. Oblika žiga je okroglo zobato kolo in
je v sredini nogometna žoga, v obliki usnjenih podolgovatih trakov z našitkom in z napisom ob njenem robu: N.K. KOVINAR MARIBOR. Ob-99862

Priglasitveni list
AVTO CIT d.o.o., Kroška ulica 58, Murska
Sobota,
obrtno
dovoljenje,
št. 058484/1925/01-46/2000,
izdano
dne 24. 2. 2000. gnr-126179
Klekl Albert s.p., Juša Kramarja 5, Murska Sobota, priglasitveni list, opravilna
št. 36-0235/94. gne-126392
Mohor Janez s.p., Glavarjeva 2, Komenda, priglasitveni list, opravilna št. 151052/96, izdan dne 14. 2. 1996.
gnp-126631
Špragar Marija, Pot ob Homšnici 17, Slovenj Gradec, priglasitveni list, opravilna
št. 49-0520/94, izdan dne 28. 12. 1994.
gnv-126725
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Tovornik Roman, Loke pri Planini 12/b,
Planina pri Sevnici, priglasitveni list, opravilna št. 52-0902/01, izdan dne 5. 7. 2001.
gnv-126425

Potne listine
Batič Nejc, Guiliano 7, Ajdovščina, potni
list, št. P00874365. gnl-126485
Batič Vili, Guiliano 7, Ajdovščina, potni
list, št. P00874364. gnj-126487
Berbić Haris, Seidlova cesta 62, Novo
mesto, potni list, št. P00435281.
gnn-126233
Brinšek Urška, Litijska cesta 317/g,
Ljubljana-Dobrunje,
potni
list,
št.
P00524981. gng-126715
Filo Manca, Tkalska ulica 23, Ljubljana,
potni list, št. P00355858. gnt-126702
Filo Matjaž, Dunajska 41, Ljubljana, potni list, št. P00309042. gns-126703
Gluhić Jasmin, Ul. Rudija Papeža 34,
Kranj, potni list, št. P00773748.
gnt-126652
Hvala Sandi, Slap ob Idrijci 28, Slap ob
Idrijci, potni list, št. P00300216, izdala UE
Tolmin. gnd-126468
Jakac Boris, Mariborska 33, Rače, potni list, št. P00067620. gnt-126802
Japelj Teja, Šolska ul. 26, Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
151103, izdala UE Koper. gnh-126489
Jerina Andreja, Rimska 14, Ljubljana,
potni list, št. P00144073. gnd-126443
Jerina Liza, Rimska 14, Ljubljana, potni
list, št. P00144074. gne-126442
Jusufi Mensur, Šišenska cesta 34, Ljubljana, potni list, št. P00539955.
gnx-126698
Kadivnik Janez, Cesta na Lavo 9, Žalec,
potni list, št. P00758331. gnb-126320
Klarič Dragica, Cankarjeva 6, Ptuj, potni
list, št. P00668769. gnx-126373
Kodre Igor, Ipavčeva 4, Ljubljana, potni
list, št. P00833061. gno-126757
Kordež Irena, Kamnik pod Krimom 109,
Preserje, potni list, št. P00501168.
gnt-126502
Kovač Danilo, Betnavska 85/a, Maribor,
potni list, št. P00387799. gnl-126810
Kovačec Klara, Rakovnik 92, Medvode,
potni list, št. P00685451. gnh-126714
Koželj Bojana, Ljubljanska cesta 26,
Šentjur, potni list, št. P00343072.
gnw-126328
Kramberger Gabrijel, Dorflerstr. 12,
85055 Ingolstadt, Nemčija, potni list, št.
P00753091. gnt-126210
Lazarini Filo Veronika, Tkalska ulica 23,
Ljubljana, potni list, št. P00075304.
gnu-126701
Magič Klara, Ulica Slavka Gruma 6, Novo mesto, potni list, št. P00713641.
gno-126232
Majhen Robert, Kardeljeva 57, Maribor,
potni list, št. P00970138. gnj-126737
Marega Anastazija, Prvačina 194, Prvačina, maloobmejno prepustnico, št. AI
112437. gnc-126219
Mesarič Urška, Studenice 2/b, Poljčane, potni list, št. P00342385. gnv-126750

Muminović Edin, Cesta talcev 8/c, Jesenice, potni list, št. P00037827.
gnc-126394
Muminović Jasmina, Cesta talcev 8/c,
Jesenice, potni list, št. P00037833.
gnb-126395
Nerat Kovač Sergej, Zavita ulica 7, Maribor, potni list, št. P00668745.
gnk-126811
Pivk Janez, Vranja pot 7, Ljubljana, potni list, št. P00770654. gnd-126618
Pliberšek Milojka, Prekomorskih brigad
62/a, Šempeter pri Gorici, maloobmejno
prepustnico, št. AI 53908. gnq-126630
Podvinski Silvija, Blatno 4/d, Globoko,
potni list, št. P00215824. gni-126788
Prodanović Mirko, Gašperšičeva 6, Ljubljana, potni list, št. P00577607.
gno-126457
Roškar Barbara, Borsetova 8, Ljubljana,
potni list, št. P00529487. gng-126390
Solar Nino, Endliherjeva ulica 15, Ljubljana, potni list, št. P00223054.
gnu-126751
Štebe Alenka, Polonce Čude 3, Ljubljana, potni list, št. P00148512. gnz-126446
Štuhec Milan, Grič, Cesta VIII/9, Ribnica, potni list, št. P00893056. gnp-126806
Tarman Mirko, Titova 4/a, Jesenice, potni list, št. P00576962. gnp-126181
Tasič Janez, Planinska cesta 2, Ljubljana-Črnuče, potni list, št. P00772202.
gnc-126769
Tratnjek Aleš, Vojkova 73, Ljubljana, potni list, št. P00603029. gnk-126336
Ulanec Neža, Spodnja Senica 37, Medvode, potni list, št. P00658419.
gnm-126709
Veletanlić Lejla, H. Verdnika 17, Jesenice, potni list, št. P00004780. gnx-126273
Zemljak Mojca, Savska cesta 5, Bled,
potni list, št. P00576794. gnu-126251
Ziherl Marko, Ulica Rudija Papeža 30,
Kranj, potni list, št. P00414316.
gnj-126687
Zupan Matej, Ulica F. Benedičiča 10,
Jesenice, potni list, št. P00014730.
gnd-126243
Žepič Domen, Podlubnik 156, Škofja Loka, potni list, št. P00878598. gnr-126704

Osebne izkaznice
Ajd Stanislav, Cesta XIV. divizije 91, Maribor, osebno izkaznico, št. 1017491.
gnp-126781
Ajd Vlado, Laznica, Cesta k Dravi 6, Limbuš, osebno izkaznico, št. 567890.
gnd-126793
Andlovec Mitja, Sitarjevška cesta 51, Litija, osebno izkaznico, št. 481540.
gnr-126829
Avsec Viktorija, Trubarjeva 61, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 345819. gny-126347
Bafti Ibrahim, Ulica Erne Starovasnik 4,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 764578.
gnw-126274
Bajrić Edin, Cesta v Gorice 65, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1517460.
gnw-126549
Balažič Borut, Melinci 5/b, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 395352. gny-126772
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Bedenk Kasilda, Polanškova ulica 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1227200.
gnw-126824
Belšak Vajd Ida, Kicar 123, Ptuj, osebno izkaznico, št. 765961. gnn-126633
Benko Jožefa, Rožna dolina, Cesta
XXI/4, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 313019. gnr-126754
Berginc Mateja, Brestovica pri Komnu
112,
Komen,
osebno
izkaznico,
št. 504616. gnv-126275
Bertalanič Sabina, Veceslavci 130, Rogašovci, osebno izkaznico, št. 939405.
gnl-126635
Bešter Darija, Poljšica pri Podnartu 13,
Podnart, osebno izkaznico, št. 381257.
gnq-126330
Bezjak Alojz, Cesta 4. julija 7, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 433722.
gnb-126270
Bezjak Denis, Orehovski vrh 30/a, Gornja
Radgona,
osebno
izkaznico,
št. 1483766. gnf-126241
Bogataj Mateja, Novovaška 131, Žiri,
osebno
izkaznico,
št. 241079.
gnm-126459
Bončina Alja, Trnava 45, Gomilsko,
osebno
izkaznico,
št. 1230267.
gnv-126300
Bončina Anja, Trnava 45, Gomilsko, osebno izkaznico, št. 1230265. gnu-126301
Bončina Čar Neda, Vojskarska 8, Idrija,
osebno izkaznico, št. 916126. gnf-126545
Borković Milica, Bratovževa ploščad 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 989422.
gne-126767
Borštnar Ljubica, Jeperjek 8/a, Tržišče,
osebno
izkaznico,
št. 1324552.
gny-126547
Božič Romina, Prisoje 2, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 1502732.
gnc-126294
Bratuša Mirjana, Štihova 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1030462.
gnk-126461
Breznik Domen, Zg. Kozji vrh 8, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 1422988.
gne-126667
Cafuta Tatjana, Meniška vas 59, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št. 1271857.
gnv-126350
Car Sašo, Dobeno 61, Mengeš, osebno
izkaznico, št. 1636380. gnk-126761
Ceglar Stanislav, Goljek 10, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 687013. gnx-126398
Cerkvenik Bruna, Obzidna 7, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 430631.
gnx-126248
Čakš Ditka, Kidričeva ulica 10, Žalec,
osebno
izkaznico,
št. 1527057.
gnz-126521
Čalić Ivan, Pot na Fužine 43, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 739276.
gng-126440
Čare Manica, Ranca 31/a, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 119742.
m-908
Čas Gašper, Bevkova 9, Domžale, osebno izkaznico, št. 697343. gnh-126389
Čemas Marjan, Pot na Fužine 55, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1142576.
gnv-126800
Čermelj Gregor, Ruška cesta 7, Maribor, osebno izkaznico, št. 1030108.
gnt-126277

Čermelj Ivan, Cesta 5. maja 11, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 1384723.
gnj-126237
Čok Tine, Lokev 39/a, Lokev, osebno
izkaznico, št. 63506. gng-126365
Čuček Borut, Vitomarci 62, Vitomarci,
osebno
izkaznico,
št. 1244575.
gnz-126771
Čuden Janez, Podpeška cesta 168,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 891619.
gnt-126827
Dakič Nataša, Jenkova ulica 16, Postojna,
osebno
izkaznico,
št. 311463.
gnh-126289
Dimnik Urška, Vrečkova ulica 11, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 1595704.
gny-126322
Dover Nataša, Koroška 65, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 1450375.
gnz-126371
Dovjak Matija, Razori 14, Dobrova, osebno izkaznico, št. 695178. gno-126807
Drobne Anton, Laziše 33, Rimske Toplice, osebno izkaznico, št. 529365.
gnn-126708
Drofenik Lovro, Nahlikova 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 375398.
gnk-126486
Drufovka Damijan, Miren 83/a, Miren,
osebno
izkaznico,
št. 690348.
gnx-126648
Eržen Boštjan, Šmarješke Toplice 90,
Šmarješke Toplice, osebno izkaznico,
št. 1270423. gng-126290
Fabjančič Ivan, Povžane 4, Materija,
osebno izkaznico, št. 834876. gni-126413
Filipič Luka, Kidričeva ulica 37, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 1621747.
gnz-126246
Flisar Foster Simona, Martjanci 74, Martjanci, osebno izkaznico, št. 1395052.
gnb-126245
Foršek Marjan, Jurna vas 16, Novo mesto – Krka, osebno izkaznico, št. 781291.
gng-126640
Frangeš Maja, Partizanska c. 42, Dol pri
Hrastniku, osebno izkaznico, št. 1234808.
gnb-126770
Galičič Erika, Trnovlje, Obrtna cesta 49,
Celje, osebno izkaznico, št. 165800.
gnx-126298
Geč Zvonko, Soviče 21, Videm pri Ptuju,
osebno
izkaznico,
št. 913652.
gnn-126483
Gjerek Štefan, Dolnja Bistrica 119, Črenšovci, osebno izkaznico, št. 865961.
gnn-126533
Globevnik Slavko, Družinska vas 59,
Šmarješke Toplice, osebno izkaznico,
št. 930945. gnw-126774
Globočnik Ana, Hruševska cesta 58,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1338024.
gnu-126626
Godec Trstenjak Katarina, Dobriša vas
3/b,
Petrovče,
osebno
izkaznico,
št. 601802. gnr-126654
Godnič Zvezdana, Komen 1, Komen,
osebno
izkaznico,
št. 953799.
gnq-126280
Gorenc Sebastjan, Kresniške poljane
67,
Kresnice,
osebno
izkaznico,
št. 1166944. gnj-126362
Gorenšek Bernardina, Trnovlje pri Socki
9, Nova Cerkev, osebno izkaznico,
št. 636996. gnd-126668
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Gorišek Leopold, Sp. Polskava 138,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 689107.
gnw-126524
Gracelj Valentin, Ljubljanska cesta 29,
Bled,
osebno
izkaznico,
št. 7162.
gnf-126291
Gradišar Borut, Linhartova 66, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 751789.
gnr-126254
Grba Zdenka, Seliškarjeva 12, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 418960. gny-126472
Grilj Jože, Krašce 5, Moravče, osebno
izkaznico, št. 1687636. gng-126265
Groboljšek Polonca, Konjšica 25, Polšnik, osebno izkaznico, št. 1114532.
gnh-126614
Grosek Andrej, Dobriška vas 7, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 655736.
gnm-126334
Grumić Bogoljub, Tugomerjeva 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 159540.
gni-126813
Guček Viljem, Trg Revolucije 7/a, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1299998.
gnd-126768
Gunther Gregor, Zidanškovo 13, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 1070712.
gnv-126479
Halas Martina, Babinci 26, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št. 375298.
gnu-126476
Hodnik Marija, Stara cesta 18, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št. 666237.
gnp-126231
Hrast Roman, Spodnje Gorje 125, Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št. 131608.
gni-126238
Hribar Igor, Tlake 10, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 163491. gnz-126821
Hribernik Simon, Žerjav 23, Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št. 1466889.
gnt-126352
Hriberšek Janez, Finžgarjeva 3, Velenje,
osebno
izkaznico,
št. 960860.
gnz-126796
Hudoklin Jože, Mladje 1, Podbočje,
osebno
izkaznico,
št. 559818.
gnu-126501
Ipavic Francka, Linhartova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 438454. gni-126488
Jakac Boris, Mariborska 33, Rače,
osebno
izkaznico,
št. 408090.
gnu-126801
Jemec Petra, Katarija 4, Moravče, osebno izkaznico, št. 412536. gnd-126418
Jeram Špela, Bukovo 68, Cerkno, osebno izkaznico, št. 962138. gnj-126512
Jerič Marjeta, Velike Bloke 2/a, Nova
Vas, osebno izkaznico, št. 904884.
gnr-126604
Jerman Stanislava, Balos 5, Tržič, osebno izkaznico, št. 675875. gne-126292
Jokić Petar, Panonska ulica 8, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 1272578.
gnd-126593
Jordan Nina, Obirska ulica 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1588517.
gnr-126229
Jošt Igor Milan, Južna cesta 108, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 1560858.
gnn-126637
Jovan Jožica, Snebersko nabrežje 74,
Ljubljana-Polje,
osebno
izkaznico,
št. 615448. gns-126628
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Jug Jerneja, Gradnikove brigade 29, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 396925.
gnc-126244
Juhant David, Frankovo naselje 8, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 357095.
gnl-126660
Juhant Katja, Frankovo naselje 8, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 1176440.
gnk-126661
Juhant Mateja, Frankovo naselje 8, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 357093.
gnm-126659
Juhant Urša, Frankovo naselje 8, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 357094.
gnj-126662
Jurčič Dušan, Černetova 11/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1160216.
gnt-126377
Jusufi Mensur, Šišenska cesta 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1203579.
gnw-126699
Juvančič Marija, Privoz 3/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 449664.
gnb-126445
Kardum Loren, Jemčeva cesta 16/b, Trzin, osebno izkaznico, št. 1260761.
gng-126765
Karu Barbara, Zgornje Duplje 22, Duplje, osebno izkaznico, št. 1590435.
gnl-126785
Kastelic Marko, Okiškega 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1150336.
gns-126832
Kekić Jure, Ulica Istrskega odreda 27/a,
Divača, osebno izkaznico, št. 326625.
gnv-126650
Kenk Igor, Černetova 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1539253. gnx-126198
Kepic Tina, Zg. Brnik 46, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 840830.
gnv-126500
Kirec Luka, Hotiza, Ložič 66, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 1025314.
gns-126653
Kirinčič Tadej, Vrazova 2, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 1506551.
gng-126240
Klimovič Rajko, Moste 37, Komenda,
osebno izkaznico, št. 78451. gnc-126719
Kohek Branka, Gramscijeva 12, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 1458683.
gnu-126351
Kolarič Rado, Aškerčeva 26, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 703302.
gnv-126325
Kološa Ivana, Cesta dveh Cesarjev 381,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 131768.
gnp-126756
Kosec Marija, Šuštarjeva 26/b, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1248476.
gnx-126773
Kostanjšek Anuška, Zgornje Gameljne
48, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico,
št. 1336814. gnz-126296
Kotnik Kristjan, Zikova 10, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št. 1211772.
gnq-126205
Kotnik Monika, Zikova 10, Kamnik, osebno izkaznico, št. 1320366. gnr-126204
Kozinc Pavlina, Pod Ježami 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 55229.
gnv-126225
Kragelj Tatjana Helena, Laška vas pri
Štorah 50, Štore, osebno izkaznico,
št. 1621916. gns-126378
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Kramar Andrej, Ulica heroja Vojka 44,
Maribor, osebno izkaznico, št. 951625.
gnn-126783
Kramar Marija, Bevke 80/a, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št. 1015414.
gnt-126452
Kramljak Aljaž, Gmajna 63/a, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 1290018.
gnh-126239
Krejan Gašper, Erjavčeva 2, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št. 11663864.
gnl-126235
Križaj Tatjana, Na jami 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 377114. gnl-126435
Kuduzović Edina, Cesta v Gorice 65,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 737773.
gnx-126548
Kuštrin Marjana, Trebinjska 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1659182.
gnn-126608
Kvaternik Peter, Stoženska ulica 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 731347.
gnh-126364
Lah Sabina, Velenjska cesta 9, Žalec,
osebno
izkaznico,
št. 736636.
gne-126742
Lapajne Janez, Idrijske Krnice 4, Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št. 1595942.
gnp-126531
Lenarčič Klavdija, Brest 19, Ig, osebno
izkaznico, št. 1306901. gnq-126355
Letonja Jožica, Goričak 46, Zavrč, osebno izkaznico, št. 1201806. gnk-126636
Ličina Senadija, Klavčičeva 7, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št. 646355.
gnn-126333
Lipej Boštjan, Pot na Žalce 11, Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 804184.
gne-126792
Lobnik Tomaž, Štihova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 373872. gnr-126379
Ložar Alenka, Obirska ulica 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 969505.
gnb-126470
Madjar Leon, Gaberje, Spodnja ulica 48,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 1400007. gno-126532
Maksimović Goran, Cesta 6. maja 10,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 349060.
gnf-126766
Marčič Robert, Na Jožefu 43, Slovenska
Bistrica,
osebno
izkaznico,
št. 1008281. gnz-126321
Matjašec Matilda, Na griču 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. 75953. gnb-126370
Mauko Marta, Podgorica 50, LjubljanaČrnuče, osebno izkaznico, št. 601286.
gnq-126680
Mavko Kazimir, Mencingerjeva 35, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 451626.
gnl-126610
Medved Leopold, Clevelandska ulica
25,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1223255. gnp-126481
Mehmeti Mira, V Borovju 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 130276. gnv-126550
Mesec Nataša, Gabrče 23, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št. 855808.
gng-126515
Mežner Drago, Dolenja vas 177, Prebold, osebno izkaznico, št. 1386312.
gni-126738
Mihič Roman, Resljeva 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1022749.
gnu-126451

Milaković Branka, Orehovje 19, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 1638266.
gnd-126293
Milovanovič Ana, Reginčeva ulica 2,
Kranj, osebno izkaznico, št. 234719.
gnw-126624
Mitrović Marko, Dunajska cesta 101,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1428776.
gnh-126689
Močnik Barbara, Ulica 7. maja 12, Ilirska
Bistrica,
osebno
izkaznico,
št. 1380208. gnl-126185
Mučič Marij, Rojčeva ulica 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1192722.
gnl-126685
Murkovič Ivana, Jerihova 22, Velenje,
osebno
izkaznico,
št. 459031.
gnd-126268
Nemanič Vida, Krožna c. 5, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 366915.
gnv-126775
Nemec Slavka, Cesta XIV. divizije 5, Maribor, osebno izkaznico, št. 83026.
gnf-126591
Nikolič Saša, Berglesova ulica 32, Maribor, osebno izkaznico, št. 1323515.
gnr-126804
Nograšek Matic, Brodarjev trg 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1150585.
gnl-126535
Novak Uršula, Kazlje 39, Sežana, osebno izkaznico, št. 755635. gnx-126323
Novaković Zorica, Preglov trg 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 665022.
gnn-126758
Ogrin Dušan, Primožičeva 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 126817.
gnf-126620
Osmanagić Ervin, Novo naselje 30,
Bistrica ob Dravi, osebno izkaznico,
št. 961415. gnn-126308
Ostojić Marko, Dvorjane 18, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št. 1463067.
gne-126367
Ovčak Simon, Ostenk 12/a, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št. 1420804.
gnw-126474
Oven Aleksandra, Verovškova 33, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 193459.
gni-126613
Pahernik Danica, Slatinski Vrh 12/b,
Zgornja Kungota, osebno izkaznico,
št. 898837. m-904
Pahor Robert, Bratov Hvalič 95, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 916957.
gne-126242
Pajer Tea, Erjavčeva 8/a, Domžale, osebno izkaznico, št. 1121861. gnv-126250
Panker Rozalija, Bratonci 93, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št. 690152.
gne-126467
Pečarič Danica, Kajuhova 3/a, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 207339.
gnc-126794
Pečkaj Peter, Žabnica 10, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št. 1179118.
gnr-126454
Percan Zorka, Pot pomorščakov 13/a,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 582541. gno-126632
Perko Pia, Valburga 29/d, Smlednik,
osebno izkaznico, št. 1458824. gnn-126508
Pestotnik Benedikt, Visoko 96, Visoko,
osebno
izkaznico,
št. 116239.
gng-126340
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Petek Matej, Pavlovci 26, Ormož, osebno izkaznico, št. 1481668. gnk-126386
Petek Mihael, Blejska cesta 13, Tržič,
osebno
izkaznico,
št. 454549.
gnc-126644
Pirc Veronika, Črna vas 286, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 460470.
gnq-126755
Pivk Janez, Vranja pot 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1502467. gnc-126619
Pivk Marko, Žirovski vrh 70, Žiri, osebno izkaznico, št. 1582130. gnb-126745
Plazar Bogomir, Goričane 74, Medvode, osebno izkaznico, št. 384688.
gnc-126444
Podbregar Davor, Ravne 38/b, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 315049. gny-126297
Pohole Edo, Cesta na Loko 5, Tržič,
osebno izkaznico, št. 671009. gnz-126525
Poš Matej, Tovarniška cesta 104, Ceršak, osebno izkaznico, št. 1559565.
m-907
Poš Renato, Pri opekarni 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 271924. gnp-126656
Potrebuješ Tony Darja, Zagorica pri Vel.
Gabru 8, Veliki Gaber, osebno izkaznico,
št. 1289383. gns-126753
Povše Maja, Drganja sela 24, Straža,
osebno
izkaznico,
št. 1384960.
gnu-126776
Prosenc Darjan, Iga vas 31/a, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 1415230.
gnt-126602
Pučko Lea, Pečovnik 73/a, Celje, osebno izkaznico, št. 382319. gnb-126420
Pungartnik Simon, Ravne 99, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 238237.
gnz-126696
Radulović Goran, Stara ulica 20, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 723973.
gny-126247
Rajh Majda, Belingerjeva ulica 4, Selnica
ob
Dravi,
osebno
izkaznico,
št. 1222544. gnv-126675
Rečnik Barbič Barbara, Malenškova 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1048376.
gnd-126818
Remih Matjaž, Gorenji Leskovec 7, Blanca, osebno izkaznico, št. 1179170.
gnf-126666
Rems Alja, Cafova ulica 4, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 1529738.
gng-126415
Repas Tadej, Cesta na Roglo 116, Zreče, osebno izkaznico, št. 1591957.
gni-126588
Rogan Miljana, Kardeljeva cesta 51, Maribor, osebno izkaznico, št. 1113787.
gnt-126677
Rožman Terezija, Mestni vrh 77, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št. 545585.
gnc-126469
Rukavina Špela, Pod gozdom, cesta 2/8
d, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 917608.
gng-126315
Rus Boštjan, Veliki vrh pri Šmarju 47,
Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 544324.
gng-126465
Rutar Bojan, Vrbovo 57, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 605237. gnf-126741
Sekne Ana Berta, Hrastje 137, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1614232. gnd-126643
Sekolec Natalija, Ulica Moše Pijade 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 604401.
gnd-126368

Sever Karol, Polana 1/a, Puconci, osebno izkaznico, št. 799544. gnr-126629
Simonič Janja, Cesta v Rožno dolino
18/d, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 620964. gnj-126787
Sinkovič Alojzij, Brezovec 38, Buče,
osebno izkaznico, št. 677191. gnz-126421
Sitar Božo, Pod smrekami 11, Šempeter
v Savinjski dolini, osebno izkaznico,
št. 1181301. gnf-126541
Skandali Jelka, Kvedrova 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 506331.
gnq-126230
Skumavec Stanka, Posavec 39, Podnart, osebno izkaznico, št. 1394426.
gni-126688
Smode Gregorič Simon, Zelena pot 15,
Logatec, osebno izkaznico, št. 345677.
gny-126647
Sovec Franc, Greenwiška 10/a, Maribor, osebno izkaznico, št. 795084.
gnh-126539
Sovre Danijela, Cesta Andreja Bitenca
11,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 549988. gnx-126448
Strajnar Ana, Dolenje Ponikve 37, Trebnje, osebno izkaznico, št. 225417.
gnr-126358
Strmšek Karl, Količevo 67, Domžale,
osebno izkaznico, št. 83343. gng-126690
Surina Borut, Dolenje 2/b, Jelšane,
osebno izkaznico, št. 804837. gnf-126791
Svetina Mercina Magda, Kidričeva 3, Sežana, osebno izkaznico, št. 663728.
gnc-126694
Šalamun Srečko, Ulica Kirbiševih 59/e,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 1220424. gny-126376
Škerbot Terezija, Dupleška cesta 335/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1647549.
gnh-126589
Škof Miha, Rezjanska 22/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 191008. gnf-126491
Štamcar Mateja, Milana Majcna 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1058222.
gns-126228
Štefančič Damijan, Vrbovo 6/a, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 99205.
gnj-126187
Štular Jan, Podnart 1/a, Podnart, osebno izkaznico, št. 1336028. gnb-126645
Šuštar Janez, Mala vas 5/a, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št. 754899.
gnx-126223
Tavčar Rudi, Mlekarska ulica 31, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 1275305.
gnq-126505
Terčič Jožef, Podsabotin 30, Kojsko,
osebno
izkaznico,
št. 1062195.
gno-126482
Tlaker Žunter Vesna, Varpolje 25/a, Rečica ob Savinji, osebno izkaznico,
št. 544261. gnz-126596
Tomažin Slavko, Mali vrh pri Šmarju 22,
Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 814674.
gnd-126568
Tomka Timea, Glavna ulica 22, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 947907.
gnk-126286
Tonih Marko, Vevška cesta 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 353601.
gns-126828
Topolovec Damir, Prešernova 16, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št. 1459396.
gnr-126354
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Tratnjek Aleš, Vojkova 73, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1326251.
gnj-126337
Trček Jure, Jamova cesta 66, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 384421. gnf-126341
Tršelič Jože, Vihre 29, Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št. 176701.
gni-126513
Tuljak Ana, Gortanov trg 8, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 696841.
gnx-126477
Tuš Brigita, Pod vinogradi 27, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 1235887.
gni-126538
Unuk Branko, Slomškova 5/a, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 308129.
gnb-126595
Valek Derganc Sabina, Ložarjeva 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1554868.
gnr-126554
Vedernjak Katarina, Jocova 17, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 362866.
gnw-126424
Vehovec Andreja, Mlakarjeva 68, Šenčur,
osebno
izkaznico,
št. 83735.
gnc-126494
Vidic Klemen, Misače 13, Kamna Gorica, osebno izkaznico, št. 1595281.
gnk-126236
Vidmar Ludvik, Cigonca 67, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 660113.
gnw-126674
Viršek Janez, Mala vas 4/a, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št. 976000.
gnw-126224
Vodušek Gorazd, Smrjene 175, Škofljica, osebno izkaznico, št. 201334.
gnf-126566
Vomer Živa, Černetova 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 878352.
gnf-126266
Vugrinec Nataša, Jagodje 37, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 992659.
gnw-126249
Zadravec Lara, Čentiba, Madžardiak
106, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 1027282. gnd-126518
Zajc Anita, Pod gozdom, cesta 2/8 d,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 917616.
gnf-126316
Zdauc Valerija, Plečnikova ulica 11, Maribor, osebno izkaznico, št. 557161.
gnc-126269
Zlatič Renato, Liminjan 2/l, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 99277.
gns-126478
Zorko Visočnik Jožefa, Košaki, Košaški
dol 23, Maribor, osebno izkaznico,
št. 197145. gnb-126795
Zupan Ivan, Ihova 045, Benedikt, osebno izkaznico, št. 664163. gne-126642
Zupan Marko, Nas. pod Hribom 58,
Gozd Martuljek, osebno izkaznico,
št. 1167417. gnz-126546
Žepič Domen, Podlubnik 156, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 1518212.
gnq-126705
Žerjav Janez, Prelska 30, Velenje, osebno izkaznico, št. 942531. gnw-126299
Žgalin Ivan, Pregljeva ulica 16, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 1138983.
gnt-126777
Žnidar Petra, Zeče 3/a, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 326256.
gns-126278
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Žnidaršič Marko, Vrbljenje 10, Ig, osebno izkaznico, št. 923927. gnz-126621
Žunter Jakob, Varpolje 25/a, Rečica ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 1678161.
gny-126597

Vozniška dovoljenja
Ajd Stanislav, Cesta XIV. divizije 91, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
915451, reg. št. 63456, izdala UE Maribor.
gnq-126780
Aleš Gregor, Komenskega ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 933094, reg. št. 172059, izdala UE
Ljubljana. gnd-126693
Alešnik Damjan, Mestne njive 3, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 32708, izdala UE Novo mesto.
gnn-126408
Aljukić Irena, Kopališka ulica 9, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7648, izdala UE Vrhnika. gns-126528
Bahor Suzana, Cankarjeva ulica 2, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12224. gny-126672
Bajraktarević Sadko, Spodnje Pirniče
24/k, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 848610, reg. št. 107499, izdala
UE Ljubljana. gnr-126529
Bedenk Kasilda, Polanškova ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1707428, izdala UE Ljubljana. gnx-126823
Beganović Samir, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1096446, reg. št. 211228, izdala UE
Ljubljana. gni-126713
Bejtulai Islehat, Osenjakova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1299193, reg. št. 217723, izdala UE
Ljubljana. gnn-126258
Belavić Fredi, Borova vas 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1560847, reg. št. 123064, izdala UE Maribor. gnq-126655
Benčič Ana, Erjavčeva 16, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 13183, reg. št. 8046, izdala UE Izola.
gnp-126206
Berginc Mateja, Brestovica pri Komnu
112, Komen, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12551, izdala UE Sežana.
gnt-126202
Bešter Darija, Poljšica pri Podnartu 13,
Podnart, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št.
S
1201311,
reg.
št. 20308.
gnp-126331
Bijol Janez, Mlinska 7, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 5213, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnk-126736
Bizjak Luka, Sinja Gorica 81, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 12501, izdala UE Vrhnika. gnk-126361
Blatnik Peter, Dolenja vas 2, Krško, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 19741.
gnz-126271
Bodinar Dijana, Cesta 4. julija 57, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19474. gnw-126349
Bregar Miha, Storžiška 22, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1542846,
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reg. št. 48565, izdala UE Kranj.
gns-126428
Breznik Miha, Javornik 55, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18633, izdala UE Ravne na Koroškem.
gno-126432
Bugarič Bojan, Mirje 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1041765, reg. št. 202882, izdala UE Ljubljana. gny-126622
Burja Pavel, Breznica 46, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 337658.
gnn-126733
Car Sašo, Dobeno 61, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 700499,
reg. št. 28219, izdala UE Domžale.
gnm-126763
Ceglar Stanislav, Goljek 10, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDFGH, št. S
001655825, reg. št. 882, izdala UE Trebnje. gny-126397
Cimerman Slavko, Stara nova vas 71,
Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 455662, reg. št. 8958,
izdala UE Ljutomer. gnp-126731
Cink Suzana, Zg. Vižinga 29, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8273, izdala UE Radlje ob Dravi.
gny-126422
Cipot Ivan, Sivica 62, Podturn, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 168410, reg.
št. 184685. gnc-126344
Čemas Bogomira, Pot na Fužine 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 652670, reg. št. 47998, izdala UE
Ljubljana. gnw-126799
Čeplak Irena, Attemsov trg 23, Gornji
grad, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6414, izdala UE Mozirje. gnj-126387
Černe Denis, Čevljarska 30, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BCE,
št. SI 49268, reg. št. 18443. gnh-126189
Černe Marija, Ploščad dr. Tineta Zajca
12, Trzin, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 62/2003.
gnm-126759
Dedić Milan, Poljanski nasip 60, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1229072, reg. št. 32883, izdala UE Ljubljana. gnn-126833
Delič Marko, Mladinska 1, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9378, izdala UE Radlje. gnu-126276
Delošt Matej, Šembije 73, Knežak, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001694319. gno-126407
Demšar Aleš, Cvetlična 7, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 25589, reg.
št. 3419. gnd-126543
Djurić Siniša, Smlednik 64, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1342106, reg. št. 201024, izdala UE Ljubljana. gno-126682
Dobnik Anton, Levec 74, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. S 001131238,
izdala UE Žalec. gnm-126784
Dobovičnik Rok, Celovška cesta 140,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
350 ccm, BGH, št. S 1526456, reg.
št. 248351,
izdala
UE
Ljubljana.
gnu-126826
Dolžan Primož, Štirnova ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002159, reg. št. 171882, izdala UE Ljubljana. gnc-126819

Dornik Hilda, Vojkova cesta 48, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850091, reg. št. 88082, izdala UE Ljubljana. gnl-126760
Drufovka Damijan, Miren 83/a, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 34741,
izdala UE Nova Gorica. gnp-126581
Feguš Marko, Cankarjevo nabrežje 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1189562, reg. št. 219825, izdala UE
Ljubljana. gny-126822
Ferencek Vlado, Tešanovci 94, Moravske
Toplice,
vozniško
dovoljenje,
št. 20265. gng-126590
Flisar Foster Simona, Martjanci 74, Martjanci, vozniško dovoljenje, reg. št. 25682.
gni-126213
Frangeš Maja, Partizanska cesta 42, Dol
pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50 km/h, BGH, št. 8338, izdala UE Hrastnik. gnm-126409
Frankovič Vitoslava, Polzela 220/a, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
001438899, izdala UE Žalec. gnl-126410
Gartner Danica, Reteče 49/a, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5848, izdala UE Škofja Loka.
gnx-126623
Globočnik Ana, Hruševska cesta 58,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 516371, reg. št. 107764, izdala UE
Ljubljana. gnv-126625
Golob Sebastijan, Sp. Poljčane, Dravinjska 64, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S1402812, reg. št. 15701,
izdala UE Slovenska Bistrica. gne-126592
Gologranc Robert, Mariborska cesta 35,
Dravograd, vozniško dovoljenje, reg.
št. 3502. gnt-126327
Gorišek Andrej, Loka pri Zidanem Mostu 47, Loka pri Zidanem Mostu, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1772729,
reg. št. 726, izdala UE Sevnici. gnl-126385
Gorišek Leopold, Sp. Polskava 138,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S259626, reg. št. 4117, izdala
UE Slovenska Bistrica. gns-126411
Gorišek Leopold, Sp. Polskava 138,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S259626, reg. št. 4117, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnh-126414
Gračner Miroslav, Lokavec 47/a, Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 571199. gnz-126671
Gradišnik Frančiška, Črnova 27, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
285142, reg. št. 4235, izdala UE Žalec.
gnh-126664
Grahek Gregor, Breg revolucije 16/c,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1133020, reg. št. 5211, izdala UE Metlika. gng-126190
Gril Janja, Koroška cesta 8/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1532642, reg. št. 21291. gnk-126536
Grosek Andrej, Dobriška vas 7, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1689205, reg. št. 23717,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnf-126216
Halič Dejan, Kozjak nad Pesnico 53,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 1228213, reg. št. 5147, izdala UE Pesnica. m-916
Hanc Rozina, Gomilica 135, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
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št. 10512,
izdala
UE
Lendava.
gnm-126288
Hari Mateja, Srednja vas pri Polh. Gradcu 5/a, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1367680, reg.
št. 220134,
izdala
UE
Ljubljana.
gnn-126762
Harisch Damjan, Zvezna ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165030, reg. št. 218596. gnq-126380
Hažič Mirjana, Ljubljanska cesta 91, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001404133, reg. št. 47319. gnc-126544
Horvat Sergej, Trata VII/10, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. 13869, izdala UE
Kočevje. gnb-126495
Hrast Roman, Spodnje Gorje 125, Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 157574, reg. št. 20936.
gns-126203
Hren Vinko, Brezje pri Oplotnici 13/a,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 1689176, reg. št. 16851, izdala UE
Slovenska Bistrica. gno-126307
Hribernik Simon, Žerjav 23, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 14515, izdala UE Ravne na Koroškem. gnr-126304
Hriprnik simon, Žerjav 23, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 14515, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnm-126434
Husejnagič Mirsad, Miren 142/c, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 48195.
gnv-126575
Hvala Sandi, Slap ob Idrijci 28, Slap ob
Idrijci,
vozniško
dovoljenje,
št.
S001319030,
izdala
UE
Tolmin.
gnx-126423
Ilić Pavle, Štihova ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 481620,
reg. št. 38849, izdala UE Ljubljana.
gng-126790
Ivanov Marija, Laniška ulica 21, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1821109, izdala UE Ljubljana.
gno-126657
Jakac Boris, Mariborska 33, Rače, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1662845, reg. št. 35931, izdala UE Maribor. gns-126803
Jaklovič Jurij, Dolnji Lakoš, Glavna ulica
21, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7750, izdala UE Lendava. gnq-126805
Jeftević Nadja, Lucija, Liminjanska 83,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 16285, reg. št. 7054, izdala UE Piran. gnm-126734
Juhant Mateja, Frankovo naselje 8, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18642, izdala UE Škofja Loka.
gnn-126658
Jurčič Dejan, Dekani 231/b, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1676370, reg. št. 47986, izdala UE Koper.
gnr-126437
Jurše Jernej, Na Jelovcu 6, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1632145, reg. št. 125026, izdala UE Maribor. gng-126740
Jusufi Mensur, Šišenska cesta 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1136276, reg. št. 132419, izdala UE Ljubljana. gny-126697

Kapel Mateja, Polički vrh 11, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1675452, reg. št. 13071, izdala UE Pesnica. m-905
Kaplja Matej, Tunjice 4/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1322073,
reg. št. 18269, izdala UE Kamnik.
gnp-126256
Kardum Loren, Jemčeva cesta 16/b, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1621129, reg. št. 38615, izdala UE Domžale. gnh-126764
Karpuzi Ibrahim, Vipavska cesta 16, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, reg.
št. 44954. gnn-126183
Kavčnik Pavlina, Partizanska 21, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1641436, reg. št. 56944, izdala UE Kranj.
gnu-126255
Kiseljak Lidija, Gerečja vas 112, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S535609, reg. št. 18559, izdala UE Ptuj.
gnt-126402
Kisovar Vera, Latkova vas 139, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. S
1757621, izdala UE Žalec. gni-126388
Klančar Neli, Lovska cesta 9, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12127. gnn-126808
Kocman Vesna, Badovinčeva ulica 18,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
491190. gnk-126586
Kočar Boris, Pod gorico 5, Štore, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 37233.
gne-126717
Kolarič Rado, Aškerčeva 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
875592, reg. št. 12958, izdala UE Maribor. gnu-126326
Kolman Dušan, Orehova cesta 60, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1559915, reg. št. 24699,
izdala UE Maribor. gnk-126686
Konda Primož, Meniška vas 3/a, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 37562, izdala UE Novo Mesto.
gnx-126598
Koprivec Damir, Kolesarska ulica 90, Tišina, vozniško dovoljenje, reg. št. 23769.
gnd-126218
Kostanjšek Anuška, Zgornje Gameljne
48, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 841064, reg. št. 111845,
izdala UE Ljubljana. gnb-126295
Kotnik Monika, Zikova 10, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23707,
izdala UE Kamnik. gnv-126200
Kovač Danilo, Betnavska 85/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
82754, reg. št. 74422, izdala UE Maribor.
gnm-126809
Kralj Jasna, Ulica Ane Ziherlove 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
140425, reg. št. 170857, izdala UE Ljubljana. gnk-126511
Kramar Marija, Bevke 80/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9276, izdala UE Vrhnika. gnp-126456
Krašovec Miha, Pot na Tičnico 8, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13819, izdala UE Vrhnika.
gnb-126749
Krecenbaher Brigita, Ulica pri skali 14,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. A
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do 50 km/h, BGH, št. 8659, izdala UE
Radlje ob Dravi. gng-126665
Krejan Gašper, Erjavčeva 2, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1309009, reg. št. 22002, izdala UE Grosuplje. gnm-126234
Krivec Robert, Pameče 189, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
reg. št. 9989, izdala UE Slovenj Gradec.
gno-126207
Krivec Stanislav, Dobrava pri Konjicah
003/a, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 12262, izdala UE
Slovenske Konjice. gnp-126406
Križan Agata, Lackova cesta 47, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127732, reg. št. 88537, izdala UE Maribor. gny-126797
Kuhar Matej, Slovenska cesta 46, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BEH, št. S 1306990, reg. št. 43413,
izdala UE Kranj. gnw-126199
Kumer Luka, Zagrad 12, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 460, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnm-126584
Kunčič Marko, Želeška 8/a, Bled, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1536828,
reg. št. 28288. gns-126728
Kvaternik Peter, Stoženska ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
813955, reg. št. 123597, izdala UE Ljubljana. gni-126363
Lah Sabina, Velenjska cesta 9, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1441079, izdala UE Žalec. gnd-126743
Lazarini Filo Veronika, Tkalska ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1615862, reg.
št. 217038,
izdala
UE
Ljubljana.
gnv-126700
Lazić Milan, Ul. Gradnikove brig. 49, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 38737, izdala UE Nova Gorica.
gnr-126729
Legat Branko, Hraše 31, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S1746909,
reg. št. 15829. gni-126438
Leskovar Simona, Nanoška ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013830, izdala UE Ljubljana. gnn-126458
Lipičnik Kristjan, Ljubljanska 27, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44270.
gnk-126786
Lo Giudice Milena, Zupančičeva 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1849115, reg. št. 124314, izdala UE Maribor. gnc-126669
Logar Marija, Troblje 8, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9937, izdala UE Slovenj Gradec.
gnn-126208
Ložar Alenka, Obirska ulica 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1608850, reg. št. 253200, izdala UE Ljubljana. gnz-126471
Makovec Rok, Vrhovci, Cesta XXI/22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1453937, reg. št. 243029, izdala UE
Ljubljana. gnl-126710
Maksumić Edina, Ulica Vladimirja Trampuža 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1526130, reg. št. 232030, izdala UE Ljubljana. gns-126553
Mandl Bojana, Javornik 29, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. 18838, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnc-126594
Mandžuka Sifet, Ul. Hermana Potočnika
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1526610, reg. št. 248252, izdala UE Ljubljana. gnz-126221
Marin Katarina, Hribarjeva 11, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1591317, reg. št. 38169, izdala UE Domžale. gnk-126615
Marinac Ivan, Cesta na Bršljanovac 13,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. A,
št. 7398, izdala UE Sežana. gnq-126609
Martin Turk, Ul. Borisa Kraigherja 20,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S1751273, reg. št. 11323, izdala UE
Ptuj. gnw-126603
Medved Leopold, Clevelandska ulica
25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ACEGH, št. S 1609452, reg. št. 7648, izdala UE Ljubljana. gnq-126480
Mežner Drago, Dolenja vas 177, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1757239, izdala UE Žalec. gnh-126739
Mikek Valentin, Vrablova ulica 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
909592, reg. št. 85495, izdala UE Maribor. gnb-126670
Mlakar Marko, Cesta na stadion 18, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12487, izdala UE Kočevje. gnl-126735
Močnik Barbara, Ulica 7. maja 12, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1586339, reg. št. 10918, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnm-126184
Mojškerc Jože, Periška cesta 33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1709709, reg.
št. 257724. gnn-126383
Mrđa Ljubomir, Podpreska 11, Draga,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCEGH,
št. 10478, izdala UE Kočevje. gnx-126798
Mučič Marij, Rojčeva ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
768951, reg. št. 148949, izdala UE Ljubljana. gnm-126684
Mugerle Mitja, Črtomirova ulica 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1250301, reg. št. 223922, izdala UE Ljubljana. gnq-126305
Murnik Mojca, Trnovec 27, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842678, reg. št. 113874, izdala UE Ljubljana. gnp-126460
Nenad Mirjana, Zoisova pot 15, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44919,
izdala UE Ptuj. gnq-126430
Nograšek Matic, Brodarjev trg 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1610890, reg. št. 246078, izdala UE Ljubljana. gnm-126534
Oset Marko, Šibenik 5/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1451696,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnt-126281
Osvald Marko, Bevkova cesta 5, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1361764, reg. št. 21819, izdala UE Grosuplje. gng-126815
Pahernik Danica, Slatinski vrh 12/b,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S125254, reg. št. 1687, izdala
UE Pesnica. m-903
Pahor Robert, Bratov Hvalič 95, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCE, reg.
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št. 30256, izdala UE Nova Gorica.
gnc-126194
Panić Zoran, Polzela 205/a, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1411546, izdala UE Žalec. gnm-126384
Pavlov Pavel, Temenica 8, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
648068, reg. št. 15943, izdala UE Grosuplje. gni-126638
Pavlovič Miladin, Gradnikove brigade 61,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 37924, izdala UE Nova Gorica.
gnq-126580
Pečkaj Peter, Žabnica 10, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1609269, izdala UE Ljubljana. gns-126453
Perhavec Nejc, Mladinska ulica 24, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 41778. gnh-126214
Perko Janez, Begunjska 16, Tržič, vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št.
S001321856, reg. št. 7341, izdala UE Tržič. gnh-126439
Pernat Branko, Belšakova 5, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 534879,
reg. št. 17058, izdala UE Ptuj. gnp-126306
Pesjak Peter, Paka 15, Vitanje, vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. 108007.
gnu-126601
Pešec Franc, Toneta Seliškarja 8, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12939, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnj-126537
Petauer Herman, Polje 22, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7200, izdala UE Izola. gnu-126201
Petkovšek Ervin, Ižanska cesta 117,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1166152, reg. št. 218210, izdala UE
Ljubljana. gnv-126825
Petrovič Dobrinko, Kidričeva cesta 57/a,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1382407, reg. št. 29697, izdala UE Velenje. gny-126522
Pignar Mitja, Zamušani 16, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 125km/h,
BCEFGH, št. S1665787, reg. št. 40944,
izdala UE Ptuj. gnx-126427
Pintarič Marko, Kidričeva 3, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h,
BGH, št. S1674824, reg. št. 9327, izdala
UE Ljutomer. gnm-126634
Pirc Janez, Metelkova ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1549803, reg. št. 247215, izdala UE Ljubljana. gnn-126433
Pivk Janez, Vranja pot 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1760993, reg. št. 126484, izdala UE
Ljubljana. gne-126617
Pivk Marko, Žirovski vrh 70, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 25412,
izdala UE Škofja Loka. gnc-126744
Pleša Bernarda, Poljanski nasip 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 808549, reg. št. 33854, izdala UE
Ljubljana. gnb-126820
Pliberšek Milojka, Prekomorskih brigad
62/a, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23601, izdala UE Nova
Gorica. gnv-126600
Podvinski Silvija, Blatno 4/d, Globoko,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 15354.
gnh-126789

Polanc Aleš, Gorjuše 41, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št.
S
1102047,
reg.
št. 19895.
gno-126732
Poles Ivan, Strma pot 20, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št. SI
42352, reg. št. 13643, izdala UE Koper.
gnl-126310
Potrebuješ Tony Darja, Zagorica pri Vel.
Gabru 8, Veliki Gaber, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 906071, reg. št. 8879, izdala UE Trebnje. gnt-126752
Poznič Avguštin, Ajdovska 12, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1542475, reg. št. 9599.
gnz-126196
Požar Milka, Pot k studencu 6, Pivka,
vozniško dovoljenje, št. 1573. gnx-126673
Puhar Žiga, Štrukjeva 21, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S901226, reg. št. 23866. gnk-126611
Pungartnik Simon, Ravne 99, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1631161, reg. št. 29625,
izdala UE Velenje. gnp-126706
Puš Aleš, Ulica Veronike Deseniške 2,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8956, izdala UE Kočevje.
gnl-126285
Puš Ana, Ulica Veronike Deseniške 2,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9959, izdala UE Kočevje.
gnn-126283
Pušnik Tadej, Javornik 38, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18767, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnn-126587
Ravnikar Danijel, Jevnica 17, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
108771, izdala UE Litija. gnm-126359
Razpotnik Primož, Goričica pri Ihanu
12/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1036135, reg. št. 30122, izdala UE Domžale. gnl-126360
Rejc Uroš, Zakriž 16, Cerkno, vozniško
dovoljenje, št. S 1199284, reg. št. 10208.
gny-126272
Ribič Ivan, Požeg 13, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1493248, reg.
št. 121748, izdala UE Maribor. gnr-126279
Rizvanović Redžo, Savinova 7, Celje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 72/2003. gnb-126324
Roblek Gregor, Kovorska cesta 57, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000805685, reg. št. 7539, izdala UE Tržič. gnz-126450
Rogan Miljana, Kardeljeva cesta 51, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
670285, reg. št. 38363, izdala UE Maribor. gnv-126679
Rojko Franc, Osek 38, Sv.trojica v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S001728023, izdala UE Lenart. gne-126417
Rovan Zofija, Mestni log III/15, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3705, izdala UE Kočevje. gnm-126259
Rožič Miha, Tomšičeva 80, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001101826,
izdala
UE
Jesenice.
gnp-126831
Rus Boštjan, Veliki vrh pri Šmarju 47,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1806536, reg.
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št. 12982,
izdala
UE
Grosuplje.
gnh-126464
Rutar Bojan, Vrbovo 57, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000324275, reg. št. 6030, izdala UE Ilrska Bistrica. gno-126582
Sajovic Loredana, Goriška cesta 9, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S831851, reg. št. 11100, izdala UE Ajdovščina. gnu-126651
Sattler Laura, Ptujska 49, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S988171, reg. št. 18361, izdala UE Slovenska Bistrica. m-915
Savčić Danilo, Trg Rivoli 6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1720894, reg. št. 57883, izdala UE
Kranj. gnx-126498
Sedminek Karolina, Podlog 33/a, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1446940, izdala UE
Žalec. gno-126282
Sefer Berisha, Prem 18, Prem, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 9387, izdala UE Ilirska Bistrica. gnb-126220
Sekne Ana Berta, Hrastje 137, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1640540, reg.
št. 13953, izdala UE Kranj. gne-126571
Sitar Božo, Pod smrekami 11, Šempeter
v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. S 001400041, izdala UE Žalec.
gng-126540
Skomina Marko, Zalošče 30/c, Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 47600, izdala UE Nova Gorica.
gno-126782
Skomina Sandi, Zalošče 30/c, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41300,
izdala UE Nova Gorica. gns-126778
Slejko Valentin, Lokavec 28, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S830710, reg. št. 6262, izdala UE Ajdovščina. gno-126607
Smode Gregorič Simon, Zelena pot 15,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7675, izdala UE Logatec. gnz-126646
Srdić Goran, Ul. Koroškega bataljona 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1610643, reg. št. 247746, izdala UE
Ljubljana. gnz-126346
Standeker Marko, Secle 97, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1560017, izdala UE Lenart. gni-126188
Stele Tomaž, Tunjiška mlaka 9/e, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1229581, reg. št. 20126, izdala UE Kamnik. gnj-126312
Strniša Vilma, Cesta Tončke Čeč 104,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 6879, izdala UE Trbovlje. gnv-126504
Sulič Rudolf, Cankarjeva, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7637, izdala UE Nova Gorica. gnn-126583
Šenk Alojz, Predoslje 96, Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BCEGH, št.
S 1247928, reg. št. 43184, izdala UE
Kranj. gnj-126812
Širme Borut, Spodnje Pirniče 18/a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1001240, reg. št. 06082, izdala UE
Ljubljana. gnu-126830
Škoberne Alenka, Delavska ulica 9, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18381, izdala UE Krško. gnj-126412

Škraba Marko, Podgorje 120, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 4271, izdala UE Kamnik. gnr-126779
Šolar Petra, Marjeta na Dravskem polju
71, Marjeta na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1330933, reg.
št. 117181, izdala UE Maribor. gne-126517
Šorli Cvetko, Zgornje Pirniče 72, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1761518, izdala UE Ljubljana. gnq-126455
Šprinčnik Vojko, Flekošek 5, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št.
S00105609, reg. št. 7478. m-914
Štefančič Damijan, Vrbovo 6/a, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 561599, reg. št. 8519, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnk-126186
Štefe Dušan, Alpska 33, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1449001.
gnw-126353
Štern Marta, Lahovče 76, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 524172, reg. št. 10035, izdala UE
Kranj. gnp-126510
Šušmelj Stevanovič Julija, Valenčičeva,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 31134, izdala UE Nova Gorica.
gnc-126419
Šuštar Janez, Mala vas 5/a, Videm-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1144120, reg. št. 3953, izdala UE
Grosuplje. gnd-126222
Šušteršič Uroš, V Murglah 223, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1503698, reg. št. 245941, izdala UE Ljubljana. gnf-126716
Tavčar Rudi, Mlekarska ulica 31, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
807461, reg. št. 20133, izdala UE Kranj.
gnp-126506
Terčič Vanja, Podsabotin 30, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12548,
izdala UE Nova Gorica. gnr-126429
Tlaker Žunter Vesna, Varpolje 25/a, Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9069, izdala UE Mozirje.
gnw-126599
Tomažič Sašo, Sv. Danijel 54, Trbonje,
vozniško
dovoljenje,
kat. 6923.
gnf-126816
Tomažin Slavko, Mali vrh pri Šmarju 22,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 1557146, reg. št. 6937,
izdala UE Grosuplje. gne-126567
Tominc Marko, Stanka Brenčiča 4, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1635875, reg. št. 46438, izdala UE Ptuj.
gnf-126416
Tratnjek Aleš, Vojkova 73, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1717320, reg. št. 49194. gni-126338
Travnikar Milan, Ob železnici 12, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 124552,
reg. št. 9672, izdala UE Ptuj. gnm-126209
Trunkl Adolf, Vorohova ulica 34, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001622861, reg. št. 2208, izdala UE
Ruše. gne-126542
Valentinčič Aljoša, Na Pristavi 28/a,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 34186, izdala UE Nova Gorica. gnk-126436
Veronik-Pahor Nada, Ob železnici 13,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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716479, reg. št. 97453, izdala UE Maribor.
gnf-126366
Vezovnik Urška, Tomičeva 2, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 47253. gnp-126606
Vičič Pavel, IX. korpus 13, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2073,
izdala UE Izola. gnq-126730
Vidic Klemen, Mišače 13, Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1660551, reg. št. 26083. gnb-126195
Vnuk Branko, Mestni trg 12, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 14653. gng-126215
Vodušek Gorazd, Smrjene 175, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1613948, reg. št. 187502, izdala UE Ljubljana. gng-126565
Volf Robert, Ob progi 9, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12881, izdala UE Gornja Radgona.
gnw-126399
Vomer Živa, Černetova 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1587516,
reg. št. 252638. gne-126267
Vučenovič Branka, Trubarjeva ulica 4,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 47532. gnl-126335
Zajc Anita, Pod gozdom, cesta 2/8 d,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1206700, reg. št. 20440, izdala UE
Grosuplje. gne-126317
Zanoški Zdenko, Stanetova 26, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17531. gnc-126319
Zemljak Mojca, Savska cesta 5, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
901273, reg. št. 23899. gny-126197
Zorko Jadranka, Streliška 10, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2017, izdala UE Kočevje. gnf-126641
Zupan Primož, Prebačevo 27, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1512174, reg. št. 4355, izdala UE Kranj.
gnt-126302
Živec Marko, C. Ivana Starca, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
S1676138, reg. št. 40611. gnu-126605
Žnidarič Vladimir, Gorenjski vrh 27, Zavrč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1226359, reg. št. 40252, izdala UE Ptuj.
gnl-126585

Zavarovalne police
Ambrož Marija, Lahovče 40, Cerklje na
Gorenjskem,
zavarovalno
polico,
št. 855048, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gns-126403
Berdnik Anuška, Blato 163, Slovenske
Konjice, zavarovalno polico, št. 530922.
gnu-126405
Brezner Danilo, Bohova 11/a, Hoče, zavarovalno polico, št. AO 442544, izdala zavarovalnica Slovenica. m-913
Črnobrnja Mladen, Bezjakova 21, Limbuš, zavarovalno polico, št. 40173331.
gnt-126577
Djurić Siniša, Smlednik 64, Smlednik,
zavarovalno polico, št. 40180048, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnn-126683
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Globočnik Franc, Hruševska cesta 58,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 922978,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnt-126627
Hodak Marija, Ulica Tončke Čečeve 20,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
306692, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnv-126375
Janželj Ciril, Mivka 9/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101513457, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gne-126692
Jusufi Đelal, Prešernova ulica 13, Kranj,
zavarovalno polico, št. AO 471363.
gns-126578
Kaplja Matej, Tunjice 4/a, Kamnik, zavarovalno polico, št. 574208, izdala zavarovalnica Slovenica. gno-126257
Karako d.o.o., Trnovčeva 19, LjubljanaŠentvid, zavarovalno polico, št. 522874, izdala zavarovalnica Slovenica. gno-126182
Kočevar Jože, Križevska vas 60, Metlika, zavarovalno polico, št. 00101376617,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnj-126191
Medved Leopold, Clevelandska ulica
25,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 602175, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnu-126551
MIDO d.o.o., Koprska cesta 98, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 944709, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnb-126570
Oklobozna Milan, Savinjska ulica 3, Celje, zavarovalno polico, št. AO 558292, izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnv-126400
Premk Janez, Srednje Gameljne 27,
Ljubljana Šmartno, zavarovalno polico,
št. 901294, izdala zavarovalnica Tilia.
gno-126332
Radovanovič Mladen, Mejna 58, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 600638,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-906
Raičević Ljubo, Omersova 71, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 531119, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnp-126260
Stropnik Ivan, Lepa njiva 7, Šoštanj, zavarovalno polico, št. 561684, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnr-126404
Šorli Cvetko, Zgornje Pirniče 72, Medvode, zavarovalno polico, št. 1011908, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnv-126475
Tori Marija Karmela, Prušnikova 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 11002198
– življenjsko zavarovanje, izdala zavarovalnica Grawe d.d., izdano na ime Ritonja
Franc. gnt-126431
Trampuš Marko, Golo Brdo 15, Medvode, zavarovalno polico, št. 740955, izdala
zavarovalnica Tilia. gns-126178
Žuraj Matjaž, Mlinska pot 23, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 00101562669,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnw-126449

Spričevala
Blažič Franc, Jakčeva ulica 39, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Avtošole
Ježica v Ljubljani, izdano leta 1971.
gnt-126727
Bratuša Vera, Spodnji Kamenščak 42/b,
Ljutomer, zaključno spričevalo SŠGT Radenci – natakar, izdano leta 1969. gnm-126309

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Džepina Željko, Golubić 333, Knin, Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževalnega centra Litostroj v Ljubljani, poklic strojni ključavničar, izdano leta 1976.
gnq-126530
Govedarica Cvijeta, Cesta Komandanta
Staneta 16, Medvode, spričevalo 1. in 2.
letnika ter maturitetno spričevalo Srednje
kemijske šole, izdano leta 1991, 1992 in
1993. gnj-126462
Gregorin Gregor, Jamova cesta 41, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Poljane v Ljubljani, št. G/191-93, izdano 28. 6. 1993. gnw-126678
Habat Roman, Ljubljanska 84, Domžale, spričevalo 2. letnika Srednje lesarske
šole Nova Gorica, smer mizar, izdano leta
1999/2000. gnx-126723
Hartman Jasna, Vrtna 8, Murska Sobota, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Kmetijske
šole Rakičan. gnz-126721
Jošt Danica, Pod kostanji 4, Celje, zaključno spričevalo Šole za prodajalce, izdano leta 1981. gnd-126343
Kapš Romana, Seidlova cesta 24, Novo
mesto, obvestilo o uspehu pri maturi Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta 2001.
gne-126342
Klančnik Andrej, Vešenik 16/f, Slovenske Konjice, spričevalo 2. letnika I. gimnazije v Celju. gnb-126720
Knez Jure, Novi dom 8, Hrastnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 1998. gnp-126356
Mehmedović Nihad, Pokopališka 42,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1980. gnt-126227
Perkovič Mateja, Kadrenci 17, Cerkvenjak,
spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključno spričevalo Srednje šole z gostinstvo in turizem v
Mariboru, izdano leta 1999, 2000. m-911
Planinšek Iztok, Novačanova 4, 3202
Ljubečna, spričevalo 3. letnika ŠCC, elektrotehnik elektronik, izdano leta 2001/02.
gnd-126718
Podkrajšek Emil, Ponikva 66, Ponikva,
spričevalo o končani OŠ Blaža Kocena Ponikva, izdano leta 1984. gnk-126711
Podvratnik Denis, Koroška 4, Šoštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Celje, smer kuhar,
izdano leta 1997. gnb-126695
Radetič Nada, Preglov trg 7, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Ketteja in Murna v
Ljubljani, izdano leta 1968. gnw-126649
Ravljen Vanja, Levstikova 6, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu UPI – Ljudska univerza Žalec, izdano leta 1999.
gnu-126676
Resman Bernarda, Grajska cesta 41,
Bled, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole
Kranj, izdano na ime Denič Bernarda.
gnu-126401
Ribnikar Katja, Kokrica, Betonova ulica
20, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole v Kranju,
izdano leta 1997. gnb-126374
Rotar Gorazd, Cesta v Zgornji Log 48,
Ljubljana, diplomo Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdana leta 1977. gnp-126314
Sever Kristina, Podgorica 1, Grosuplje,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene

šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gne-126817
Šašek Marjan, Dolž, Greben 23, Novo
mesto, spričevalo o končani OŠ Stopiče,
izdano leta 1980. gnw-126724
Šolić Zdenka, Ul. svobode 118, Piran –
Pirano, spričevalo 3. letnika Centra strokovnih šol, frizerske šole, izdano leta 1980,
izdano na ime Šmon Zdenka. gnt-126681
Vindar Ivan, Starograjska ulica 47, Radeče, spričevalo 8. razreda osnovne šole v
Petrovčah, izdano leta 1971. gno-126382
Zajko Betina, Sp. Hajdina 54/a, Hajdina, spričevalo 2. letnika Srednje živilske šole v Mariboru, izdano leta 1994. m-918
Zidar Leon, Tomšičeva 22, Ilirska Bistrica, spričevalo Srednje ekonomske šole v
Kopru, izdano leta 1984. gny-126722

Ostali preklici
A.D.P. Transport Zlatko Porčič s. p., Clevelandska 45, Ljubljana, izvod licence,
št. 009595/15810/01-KN36/2000 za vozilo Iveco turbo Daily 35 – 10, z reg. ozanko LJ S9 -93M. gnr-126329
Adamlje Irena, Šentvid 38/a, Šentvid pri
Stični, delovno knjižico. gne-126217
Avsec Viktorija, Trubarjeva 61, Ljubljana,
vozno karto, št. 1331 – 100% popust, izdal
LPP. gnx-126348
AVTO KOČEVJE d.o.o., Kidričeva 6/a,
Kočevje,
kopijo
licence,
št. 0000255/00160/221 za tovorno vozilo
LJ D2 – 63T. gnd-126393
Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija Zakšek Jože s.p., Sremič 38, Krško,
mednarodno
belorusko
dovolilnico,
št. 295968, evidentirano pod kodo, št. C
102771. gnb-126345
Avtoprevozništvo Koselj Miha s.p., Smlednik 50, Smlednik, original licenco,
št. 010072/380/01- KN37/2002 z dne
27. 6. 2002, ser. št. O0000269 in izvoda
licence za vozilo reg. oznaka LJ Z6 – 32M ,
izdana 13. 2. 2002 in 27. 6. 2002.
gnc-126369
Bovha Jože, Sela 13, Podčetrtek, orožni list, št. OL 29228, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gns-126253
Bučan Vanja, Cankarjeva 34, Nova Gorica, delovno knjižico. gnr-126579
Čeh Željko s.p., Cesta Andreja Bitenca
114, Ljubljana, licenco št. 007548/9147LM37/1998 za vozilo Zastava 50,9 Zeta z
reg. oznako LJ N2-06K, izdala OZS dne
12. 11. 1999. gnm-126484
Debevec Saša, Dol pri Borovnici 58/a,
Borovnica, delovno knjižico. gny-126447
Doclea d.o.o., Cesta v Kleče 12, Ljubljana, licenco, št. 0010079/113 za vozila z
reg. št. LJ R4 – 67N, LJ P4 – 02R in LJ T5
– 82R. gni-126263
GROBELNIK BOJAN S.P., Avtoprevozništvo, Mladinska ulica 14, Zgornja Polskava, avstrijsko bilateralno/zeleno dovolilnico
za mednarodni prevoz blaga, št. dovolilnice
005924. gnj-126712
Hajdinjak Robert, Mlinska pot 16, Ljubljana-Črnuče,
študentsko
izkaznico,
št. 41930009, Izdala Medicinska fakulteta
v Ljubljani. gny-126372
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Halilović Zehnira, Ribarjeva 7/a, Celje,
delovno knjižico. gnf-126391
Hiler Emil, Turnerjeva 22, Maribor, delovno knjižico izdano leta 1984 v Subotici.
m-917
Hodžar Simon, Strezetina 6, Ivanjkovci,
delovno knjižico. gnw-126574
Jakup Matjaž s.p., Grško 4, Ljubljana
Šmartno, dovolilnico za mednarodni promet, avstrijska bilateralna dovolilnica
040/02 B 000339, ser. št. 002639.
gni-126463
Jelenc Minca, Stara Loka 17, Škofja Loka, delovno knjižico. gnf-126616
Kenda Verica, Meline 9, Spodnja Idrija,
potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja
št. 407. gny-126747
Kenda Verica, Meline 9, Spodnja Idrija,
potrdilo o statusu vojnega invalida št. 788.
gnx-126748
Klemenčič Viktor, Prežihova 12, Brežice, delovno knjižico. gny-126572
Koprivec Damir, Mala nova ulica 14,
Murska
Sobota,
izvod
licence,
št. 04553/4354/02-RN46/2002, izdana
13. 12. 2002. gnq-126180
Kukovič Maja, Antoličičeva 14, Maribor,
Delovna knjižica št. 16675 izdana leta 2000
v Mariboru. m-910
Lipovac Jasmina, Fazanska 6, Portorož
– Portorose, delovna knjižica izdana pri
upravni enoti Piran, številka A430310.
gnd-126193
Ložar Alenka, Obirska ulica 28, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01001074, izdala Pedagoška fakulteta. gnx-126473
Moravec Karlina, Svržaki 6, Metlika, delovno knjižico, reg. št. 3686, ser.
št. 50356, izdana 23. 10. 1973 v Metliki.
gng-126573
Mrak Janez, Mrzelova 9, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1603/14-92. gnm-126284
Muršec Brigita, Nadbišec 12, Voličina,
delovna knjižica št. 12513, ser.št. 0168727
izdano leta 1990 v Lenartu. m-909

Št.

NG nizke gradnje d.o.o., Šmihel 58, Novo mesto, licenco za tovorno vozilo znamke
MAN, reg. št. A5-632, št. G 1008095.
gne-126192
Orenberg Štefan, Zvezna ul. 59, Maribor, dvojnik delovne knjižice št. 12895 izdana leta 1998 v Mariboru. m-912
Osredkar Jana, Rožna dolina, Cesta
V/1, Ljubljana, delovno knjižico, reg.
št. 12457, ser. št. 996709, izdana
24. 4. 1972 v Ljubljani na ime Omahen Jana. gnj-126612
Pejović Sonja, Beblerjeva 2, Koper –
Capodistria, preklic delovne knjižice, objavljen v Ur. l. RS, št. 65/2003.
gnp-126381
Petrovič Peter, Keršova 3, Vojnik, orožni
list, št. 1578, izdala UE Celje. gnu-126426
Premože Jerica, Frankovo naselje 67,
Škofja Loka, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Škofja Loka. gnh-126639
Rizvić Nusret, Kamna Gorica 35/a,
Kamna
Gorica,
delovno
knjižico.
gns-126303
Seljak Gvido, Gozdna pot 18/b, Logatec, vpisni list za čoln, št. 02/03-823/7500, čoln z reg. oznako KP 133.
gne-126396
Smudić Zdravko, Resljeva cesta 18,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-126746
Stamatović Tomica, Gradišče 176, Vrhnika, delovno knjižico. gnh-126814
Škrinjar Anton s.p. – avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, licenco, ser. št. O
1008107 za vozilo z reg. št. NM S4 – 193,
izdana 16. 12. 2002, št. licence
0 0 5110 / 5110 / 1 0 - B G D 4 4 / 2 0 0 2 .
gnk-126311
Štiblar Jožef, Petanjci 84, Tišina, orožni
list, št. OL 000025471. gnt-126252
Štibler Franc, Trbonje 17/b, Dravograd,
delovno knjižico. gni-126663
TRANSPORTI DRAGANOVIĆ ENES
s.p., Tkalska 3/b, Celje, izvod licence,
št. 003475 za tovorno vozilo z reg. ozanko
CE F1 – 550, znamka vozila Scania, tip
vozila R 124 LB 6X2. gnd-126318
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Valentinčič Aleksander, Cikava 70, Grosuplje, službeno izkaznico, št. 2460, izdal
LPP. gny-126226
VELIKA PLANINA ZAKLAD NARAVE,
d.o.o., Kamniška Bistrica 2, Stahovica, delovno knjižico na ime Bizjak Mario, Groharjeva 4, Kamnik. gno-126557
VELIKA PLANINA ZAKLAD NARAVE,
d.o.o., Kamniška Bistrica 2, Stahovica, delovno knjižico na ime Fornazarič Julija, Vilka
Rožiča 4, Kamnik. gnn-126558
VELIKA PLANINA ZAKLAD NARAVE,
d.o.o., Kamniška Bistrica 2, Stahovica, delovno knjižico na ime Les Jožef, Črna 14,
Stahovica. gnm-126559
VELIKA PLANINA ZAKLAD NARAVE,
d.o.o., Kamniška Bistrica 2, Stahovica, delovno knjižico na ime Orel Boris, Radegunda 21/b, Mozirje. gnl-126560
VELIKA PLANINA ZAKLAD NARAVE,
d.o.o., Kamniška Bistrica 2, Stahovica, delovno knjižico na ime Ribnikar Vinko, Kocljeva 6, Vodice. gnk-126561
VELIKA PLANINA ZAKLAD NARAVE,
d.o.o., Kamniška Bistrica 2, Stahovica, delovno knjižico na ime Spruk Rajko, Jeranova 12/a, Šmarca, Kamnik. gnj-126562
VELIKA PLANINA ZAKLAD NARAVE,
d.o.o., Kamniška Bistrica 2, Stahovica, delovno knjižico na ime Volkar Zdravko, Šmartno 13/a, Laze v Tuhinju. gni-126563
VELIKA PLANINA ZAKLAD NARAVE,
d.o.o., Kamniška Bistrica 2, Stahovica, delovno knjižico na ime Ambrož Peter, Gmajnica 115, Komenda. gnh-126564
Vidic Suzana, Marno 40/a, Dol pri Hrastniku, študentsko izkaznico, št. 71980499.
gnu-126576
Žepič Domen, Podlubnik 156, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 50001733, izdala Teološka fakulteta v Ljubljani.
gno-126707
Žitek Anton, Ulica Staneta Rozmana 5,
Murska Sobota, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-6407/96, izdala 17. 10. 1996 pri Upravi RS za pomorstvo v Kopru. gnu-126726

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po Zakonu o telekomunikacijah
Objave gospodarskih družb
Javne prodaje delnic
Odkupi poslovnih deležev družb

4793
4793
4794
4802
4808
4815
4818
4825
4829
4831
4839
4842
4843
4848
4848
4849
4849
4849
4850
4850
4850

Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitev dnevnega reda
Izvršbe in zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Kolektivni delovni spori
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Ljubljana
Nova Gorica
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

4850
4851
4858
4859
4878
4878
4881
4881
4881
4881
4881
4882
4882
4882
4882
4882
4882
4886
4889
4890
4890
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PRAVKAR IZŠLO

Zakon o varnosti
cestnega prometa (ZVCP)
Odločbe ustavnega sodišča in spremembe in dopolnitve Zakona o varnosti
cestnega prometa so precej spremenile vsebino zakona, ki je bil sprejet pred
petimi leti. Prečiščeno besedilo veljavnih zakonskih določb je na 174 straneh
formata A5 objavljeno v knjižici Zbirke predpisov.
Cena: 10625 – 2600 SIT z DDV

Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

· Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP)
– 10625 broširana izdaja

2600 SIT z DDV

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Da
včna š
a
Davčna
šttevilk
vilka
Da
včni za
vezanec
Davčni
zav

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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