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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo

predhodnega razpisa

Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa

Št. 17123-03-403-67/2003 Ob-101136
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: živila (za potrebe
za leti 2004 in 2005).

4. Kraj dobave: različne lokacije na
območju Ljubljane, Tacen, Debeli rtič,
Gotenica.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: september–oktober
2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

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

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

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

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

Podaljšanje roka za oddajo ponudb
Ob-101223

V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo računalniške opreme, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 71-72 z dne
25. 7. 2003, št. 01/03, Ob-98824, se v
skladu s 25. členom ZJN-1 podaljšuje rok
za oddajo ponudb.

Novi rok za oddajo ponudb je 12. 9.
2003 do 12. ure. Odpiranje ponudb bo
15. 9. 2003 ob 14. uri. Predvideni datum
odločitve je 3. 10. 2003.

Za presojanje ustreznosti zahtevanih do-
kumentov se upošteva prvotno postavljeni
rok za oddajo ponudb.

Banka Slovenije

Popravek
Št. 3531-28/2003 Ob-101151

V Uradnem listu RS, št. 78 Uradne obja-
ve z dne 8. 8. 2003, Ob-99951, je bila
objavljena objava za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za izvedbo gradbe-
nih, obrtniških in inštalacijskih del pri do-
končanju prostorov v SB Celje-travmatolo-
ški oddelek.

V objavi navedenega javnega razpisa se
spremenijo naslednje točke: 7.(a), 8.(a), 9.,
14., ki se pravilno glasijo:

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: tajništvo Oddelka
za investicije Ministrstva za zdravje. Naroč-
nik bo dajal informacije na osnovi pisnih
vprašanj, ki morajo prispeti na njegov na-
slov do 12. 9. 2003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 19. 9. 2003, do 12. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 9. 2003, ob 13. uri, v mali sejni
sobi v 1. nadstropju Ministrstva za zdravje,
Štefanova 5, Ljubljana.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati naj-
manj 90 dni po javnem odpiranju ponudb.

Ministrstvo za zdravje

Popravek
Ob-101203

V javnem razpisu za oddajo javnega na-
ročila št. JN 12/03 “Izgradnja RTP 110/20
kV Ribnica – dobava in montaža opreme”
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 66-67
z dne 11. 7. 2003, Ob-97842, se spreme-
ne naštete točke, ki se pravilno glase:

7. (b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: razpisna do-
kumentacija bo na razpolago do 11. sep-
tembra 2003, in sicer vsak delovni dan od
8. do 14. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. septembra
2003 ob 11. uri v sejni sobi družbe Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56/VII v Ljub-
ljani. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, po-
slovne in tehnične usposobljenosti,
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. čle-
nu ZJN: ostanejo vsi dokumenti, navedeni
v citirani objavi in vse zahteve v zvezi z
njimi, pri čemer se starost dokumentov
določi glede na novi datum odpiranja
ponudb.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: upoštevati je potre-
bno novi datum odpiranja ponudb, osta-
lo ostane nespremenjeno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročniku:

– navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku po-
sredovane do 5. septembra 2003;

– vsa ostala določila v razpisni dokumen-
taciji ostanejo še naprej v veljavi;

– do naštetih sprememb je prišlo zaradi
naročnikove odločitve, da na željo večih pre-
vzemnikov razpisne dokumentacije podaljša
rok za oddajo ponudb.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. avgusta 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Popravek
Ob-101217

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku, za dobavo in obno-
vo sekundarne opreme v RTP 35/20 kV
Kranjska Gora, ki je bil objavljen v Uradnem



Stran 5118 / Št. 86-87 / 5. 9. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

listu RS, št. 75 z dne 1. 8. 2003, Ob-99782,
se popravi in se glasi:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 9. 2003 do
9. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
29. 9. 2003 ob 9.30 v prostorih Elektro
Gorenjske, d.d. Kranj, Ul. Mirka Vadno-
va 3a, v sejni sobi II. nadstropje.

Objavi se del metodologije za izbiro naj-
ugodnejše ponudbe, ki je spremenjen:

3.2.2. Reference sistema (100 točk)
Ponudnik mora podati reference za pre-

izkušene naprave, ki so že nekaj časa v
obratovanju (vsaj eno leto, torej pred 1. 9.
2002). Upoštevali bomo samo reference
za leta 2000, 2001 in 2002 katere ponud-
nik navede v priloženi tabeli “Seznam refe-
renc sistemov“ (P/7). Pri vrednotenju bodo
upoštevane reference celovitega sistema,
ki obsega:

– programski paket SCADA,
– komunikacijski računalnik,
– računalnik polja in naprav za zaščito

35 kV in 20 kV,
– naprave zaščite in vodenja 35 kv in

20 kV.
Reference celovitih sistemov bo naroč-

nik preverjal na podlagi “Tabele obveznih
tehničnih in funkcionalnih lastnosti“ (P/17)
kamor mora ponudnik v stolpcu 1 vpisati
tudi zap.št. reference.

Ponudnik, ki bo navedel največje število
referenc prejme 100 točk. Število točk osta-
lih ponudnikov se smiselno izračuna po
spodnji formuli:

T = (ŠR / NŠR) x 100
pri čemer je:
T – število točk, ki jih prejme ocenjeva-

na ponudba,
ŠR – število referenc ocenjevane po-

nudbe
NŠR - največje število referenc
100 – najvišje možno število točk.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 01/03 Ob-101082
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske – OE Zdravstveni dom Tržič.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska

ulica 9, 4000 Kranj, OE Zdravstveni dom
Tržič, tel. 04/598-22-10, faks
04/598-22-55.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zobo-
zdravniški stol 1 kom.

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

4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Tržič,
Blejska c. 10, 4290 Tržič.

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

zaključka ali trajanje dobave: november
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: OE Zdravstve-
ni dom Tržič, Blejska c. 10, 4290 Tržič,
Branka Hrovat, tel. 04/598-22-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 9. 2003
do 22. 9. 2003, vsak delovni dan od 7. do
13. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 9. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
OE Zdravstveni dom Tržič, Blejska c. 10,
4290 Tržič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 9. 2003 ob 12.30, v sejni sobi
Zdravstvenega doma Tržič.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost 30. 11.
2003 datum sprejema odločitve 15. 10.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena, ob pogoju izpolnjevanja te-
hničnih zahtev naročnika (določene v razpi-
sni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost naročila 4 mio SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 8. 2003.

Osnovno zdravstvo Gorenjske

Ob-101143
1. Naročnik: Vlada RS, Center Vlade za

informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je nakup in financiranje
nakupa sistema podatkovnih zmogljivo-
sti ter vzdrževanje nabavljene strojne in
programske opreme, v garancijskem ro-
ku. Naročilo bo plačano skozi 3-letni finan-
čni aranžma, ki pa ne vsebuje tekočih stro-
škov vzdrževanja nabavljene strojne in pro-
gramske opreme.

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

4. Kraj dobave: Republika Slovenija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 30. 11.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center Vlade
RS za informatiko, Sektor za materialno in
finančno poslovanje, Petra Rozman, tel.
01/478-86-04.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 9. 2003, do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center Vlade RS za informati-
ko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 9. 2003, ob 10.15, Center Vla-
de RS za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po-
nudbena cena se opredeli kot normirana
cena, ki se izračuna na podlagi naslednjih
elementov za obdobje 3 let po namestitvi
sistema podatkovnih zmogljivosti:

1. triletni finančni aranžma za stroške pr-
ve faze izgradnje sistema podatkovnih zmo-
gljivosti, pri katerem obveznosti zapadejo v
plačilo v naslednjih obrokih:

1. obrok 31. 1. 2004,
2. obrok 31. 1. 2005,
3. obrok 31. 1. 2006.
Ponudnik ponudbeno ceno za ta del po-

nudbe razdeli na tri enake anuitete, pri če-
mer anuiteti za leto 2005 in 2006 poveča
za stroške financiranja, ki morajo ustrezati
zahtevi iz 6. točke oddelka 4.12.1.2. te raz-
pisne dokumentacije.

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

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

1. poslovanje v skladu z veljavnimi pred-
pisi in navodili ponudnikov;

2. registracija za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa;

3. v zadnjih petih letih pred objavo naro-
čila zoper ponudnika ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, niti ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila;

4. izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni
uveljavljenih jamstev ter izgubljenih pravd,
ki kažejo na nezanesljivost oziroma rizič-
nost poslovanja s ponudnikom) od 1. 1.
2000 dalje;

5. reference ponudnika na razpisanem
področju – ponudnik ima v tekočem in v
prejšnjem letu sklenjeno vsaj eno pogod-
bo, s katero pokriva izvajanje storitev z za-
htevanega področja predmeta javnega na-
ročila;

6. razpolaganje z vsemi licencami in pra-
vicami intelektualne lastnine, potrebnimi za
področje prijave, v kolikor in kolikor so le-te
potrebne za izvajanje predmetnega naročila;

7. dostop do rezervnih delov za razpisa-
no opremo, ki mu omogoča, da izvrši more-
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bitna popravila oziroma zamenjave v zahte-
vanih rokih iz točke 4.12.1.3 teh navodil
(ustrezne pogodbe).

4.12.1.1 Na finančnem področju:
1. proti ponudniku ni uveden postopek

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

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

3. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov (v zadnjih šestih me-
secih pred objavo razpisa);

4. letna realizacija nad 2.000 mio SIT;
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obvez-

nosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na
podlagi podatkov iz bilance stanja za leto
2002;

6. obrestna mera za konstrukcijo trilet-
nega financiranja ne presega 9,7% na let-
nem nivoju.

4.12.1.2 Tehnične zahteve
Splošne zahteve:
– ponudnik mora imeti možnost poveza-

ve s principalom oziroma proizvajalcem
opreme, katero vzdržuje, za potrebe ‘Re-
mote support’-a;

– ponudnik mora v garancijskem obdob-
ju zagotavljati 24-urno dežurno službo vseh
365 dni v letu, 2-urni odzivni čas za zače-
tek del oziroma odpravljanja napake po pri-
javi napake, 2-urni čas za odpravo napake
po pričetku del;

– v primeru nepredvidljive hujše okvare
ključnih delov oziroma strojeloma, ko na-
prave ni mogoče popraviti v 2 urah, mora
ponudnik garantirati, da bo odpravil napako
najkasneje v 24 urah, oziroma zamenjal ne-
delujočo napravo z ustrezno delujočo za
čas popravila, če popravila ne bo možno
izvesti znotraj dogovorjenih rokov;

– v primeru katastrofe ali naravne ne-
sreče mora ponudnik garantirati, da bo v
roku maks. 60 dni zagotovil ob ustreznem
plačilu funkcijsko ustrezno nadomestno
opremo po ‘Seznamu kritične opreme’ na
naknadno sporočeno lokacijo. Ponudnik v
svoji ponudbi poda predlog ‘Seznama kri-
tične opreme’;

– ponudnik mora zagotoviti zalogo ključ-
nih rezervnih delov po navodilih in zahtevah
principala, za morebitno odpravo napak v
opredeljenih časovnih rokih za opremo, ki
jo vzdržuje. V ponudbi ponudnik poda pre-
dlog ‘Seznama kritičnih rezervnih delov’ in
se obveže, da bo naročniku omogočil pre-
verjanje te zaloge glede na seznam.

4.12.1.3 Organizacija in kadri
1. ponudnik mora imeti ustrezno število

zaposlenih za opravljanje razpisanih storitev
za izvedbo predmeta naročila;

2. redno zaposleni kadri morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna
znanja za opremo, ki je predmet prijave. Kot
ustrezna strokovna izobrazba šteje vsaj V. sto-
pnja izobrazbe ustrezne tehnične smeri;

3. posebna znanja/izkušnje za zaposle-
ne, ki bodo neposredno opravljali storitve:

– najmanj 2 zaposlena izkazujeta pose-
bna znanja/izkušnje s področja opravljanja
storitev, ki so predmet javnega razpisa;

4. delovne izkušnje za zaposlene, ki bo-
do neposredno opravljali storitve:

– najmanj 2 zaposlena morata imeti več
kot 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju
storitev, ki so predmet prijavljenega sklopa
javnega razpisa;

5. razpoložljivost kadrov:
– organizacija dežurne službe 24 ur

dnevno, vse dni v letu z maksimalnim 2 ur-
nim odzivnim časom (od prejema sporočila
do začetka opravljanja del);

6. zoper ponudnikove vodstvene delav-
ce v zadnji petih letih pred objavo naročila
ni bila izdana pravnomočna odločba za kaz-
nivo dejanje, ki je povezano z njihovim po-
slovanjem;

7. zaposleni, ki bodo neposredno oprav-
ljali razpisna dela izpolnjujejo pogoje, ki ve-
ljajo za zaposlovanje delavcev v državnih
organih.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: kot naj-
ugodnejši bo izbran ponudnik, ki bo ponu-
dil najnižjo ceno.

Ponudbena cena se opredeli kot normi-
rana cena, ki se izračuna na podlagi na-
slednjih elementov za obdobje 3 let po na-
mestitvi sistema podatkovnih zmogljivosti:

1. Triletni finančni aranžma za stroške pr-
ve faze izgradnje sistema podatkovnih zmo-
gljivosti, pri katerem obveznosti zapadejo v
plačilo v naslednjih obrokih:

1. obrok 31. 1. 2004,
2. obrok 31. 1. 2005,
3. obrok 31. 1. 2006.
Ponudnik ponudbeno ceno za ta del po-

nudbe razdeli na tri enake anuitete, pri če-
mer anuiteti za leto 2005 in 2006 poveča
za stroške financiranja, ki morajo ustrezati
zahtevi iz 6. točke oddelka 4.12.1.2. te raz-
pisne dokumentacije.

2. Stroški rednega garancijskega in po-
garancijskega vzdrževanja strojne in pro-
gramske opreme (vključno z licenčnimi stro-
ški) za prvo fazo izgradnje sistema podat-
kovnih zmogljivosti v obdobju od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2006 in ki niso predmet finan-
čnega aranžmaja.

Stroški, ki so vezani na tečaj tuje valute,
morajo biti kot taki tudi označeni. Pri prera-
čunu teh stroškov v SIT se uporabi prodajni
tečaj NLB za tuje valute na dan oddaje po-
nudbe.

3. Cena iz ponudbe za izvedbo druge
faze izgradnje sistema podatkovnih zmoglji-
vosti, kar vključuje investicijske stroške ter
stroške vzdrževanja strojne in programske
opreme za obdobje 3 let.

4. Cena iz ponudbe za izvedbo tretje fa-
ze izgradnje sistema podatkovnih zmoglji-
vosti, kar vključuje investicijske stroške,
stroške vzdrževanja strojne in programske
opreme za obdobke 3 let ter komunikacij-
ske obratovalne stroške za obdobje 3 let.

Naročnik pri oceni najugodnejšega po-
nudnika upošteva vse tri faze izgradnje si-
stema podatkovnih zmogljivosti, in sicer po
enačbi:

Cena = ((vsota stroškov/cen iz točk 1 in
2 za Merila-prva faza)*100 + (cena druge
faze)*90 + (cena tretje faze)*80)/100

Ponudnik jamči ponujene cene za izved-
bo druge in tretje faze projekta za obdobje
treh let po izdaji obvestila o izbiri po tem
razpisu. Ob sklenitvi pogodbe za izvedbo

druge in tretje faze projekta se ponujene
cene za omenjeni fazi spreminjata v skladu
s spreminjanjem tečaja za ameriški dolar,
pri tem se kot izhodišče upošteva srednji
tečaj Banke Slovenije za ameriški dolar na
dan izdaje obvestila izbiri po tem razpisu.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 8. 2003.

Center Vlade RS za informatiko

Ob-101145
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za go-
spodarske javne službe in promet, Trg
MDB7, 1000 Ljubljana, tel. 01/306-17-00,
faks 01/306-17-49.

3. Vrsta in količina blaga: dobava ma-
teriala za posip cest (sol), zimska slu-
žba 2003/2004.

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

variantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka oziroma trajanje dobave in mon-
taže: od 15. 11. 2003 do 31. 3. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: MOL, Me-
stna uprava, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe in promet, Trg MDB 7, Ljublja-
na, Vesna Klement, tel. 01/306-17-00,
faks 01/306-17-49.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumen-
tacije je 10.000 SIT, ki ga zainteresirani
ponudniki plačajo na transakcijski račun pri
Banki Slovenije št. 01261-0100000114
MOL – izvrševanje proračuna, sklic na št.:
09000-121.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti do 25. 9. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe in promet, soba 213, Trg mladin-
skih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
25. 9. 2003, ob 10.30, v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, 1000 Ljubljana – kletni prostori.

10. Navedba finančnih zavarovanj:
– bančno garancijo za resnost ponudbe

v višini 5% od ponudbene vrednosti,
– bančno garancijo za dobro izvedbo po-

sla v višini 10% od dobave blaga.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali

sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave ponud-
nikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnem naročilu: določa razpisna doku-
mentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be se ocenjujejo po naslednjih merilih:

– najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije: dolo-

ča razpisna dokumentacija.
17. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za obja-

vo: 28. 8. 2003.
Mestna občina Ljubljana

Št. 539/03 Ob-101154
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/522-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

kardio materiala po sklopih.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba se lahko odda kot celota ali
po sklopih. Sklopi po katerih se lahko odda
ponudba pa so:

1. sklop: srčni spodbujevalniki SSIR A,
2. sklop: srčni spodbujevalniki VDDR in

VDD elektrode,
3. sklop: aortne zaklopke s povečanim

ustjem,
4. sklop: grafti z vgrajenimi aortnimi za-

klopkami.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-

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

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

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek dobave december 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komercial-
ni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zalo-
ška cesta 14, 1525 Ljubljana, II. nadstro-
pje (tajništvo), vsak delovni dan med 9. in
12. uro. Razpisna dokumentacija je na vo-
ljo do 15. 10. 2003. Ponudnik lahko za-
hteva dodatne informacije pisno na faks
01/522-27-64.

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

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

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. oktober 2003 ob 10. uri v semi-
narju 1, v 1. kleti glavne stavbe Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 7.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne-
preklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti. Bančna garancija
mora veljati do 17. februarja 2004.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. februar 2004,
predvideni datum odločitve november
2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki imajo pred nakupom raz-
pisne dokumentacije pravico do vpogleda v
predmetno razpisno dokumentacijo v času
in prostoru kot je naveden v 7. točki te obja-
ve.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne
16. 5. 2003, Ob-93722.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 2/2003 Ob-101163
1. Naročnik: Srednja gostinska šola Ra-

dovljica.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 24,

Radovljica, tel. 04/53-70-600, faks
04/53-70-654.

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

1. mleko in mlečni izdelki: 3.024 l in
936 kg,

2. meso in mesni izdelki: 1.346 kg,
3. perutninsko meso, izdelki iz perutnin-

skega mesa in jajca: 606 kg in 22.900 kom,
4. ribe in konzervirane ribe: 390 kg in

65 kom,
5. zelenjava in suhe stročnice: 6.091 kg,
6. sveže in suho sadje: 3.414 kg,
7. zamrznjena zelenjava in zamrznjeno

sadje: 852 kg,
8. konzervirana zelenjava in konzervira-

no sadje: 617 kg,
9. sadni sokovi in sirupi: 1.148 l,
10. žita in mlevski izdelki: 3.602 kg,
11. testenine: 193 kg,
12. zamrznjeni izdelki iz testa: 315 kg,
13. kruh in pečeno pekovsko pecivo:

5,578 kg,
14. slaščičarski izdelki in keksi: 229 kg,
15. kakavovi izdelki, pudingi, čaji in za-

čimbe: 470 kg in 260 l,

16. splošno prehrambeno blago: 3.027
kg in 1.141 l.

Količine posameznih vrst prehrambene-
ga blaga so opredeljene v specifikaciji, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Na-
ročnik si pridržuje pravico do sprememb
količine nabav posameznih vrst prehrambe-
nega blaga, glede na spremembe obsega
dela in dejanske potrebe.

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

4. Kraj dobave: sukcesivna dobava pre-
hrambenega blaga v prostore naročnika:

– Srednja gostinska šola Radovljica,
Kranjska cesta 24, Radovljica in

– Dijaški dom Srednje gostinske šole
Radovljica, Prešernova 10, Bled.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava blaga z začetkom 1. 12. 2003, za-
ključek 30. 11. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago na naslovu na-
ročnika, po predhodni najavi v tajništvu šole
pri Magdaleni Čelik, tel. 04/537-06-00.

Dodatne informacije o naročilu lahko po-
nudniki dobijo telefonsko od podjetja TIST
d.o.o., Litijska cesta 44, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
med 8. in 9. uro, do pet dni pred iztekom
roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba:
Milan Bosnić, GSM 041/258-064.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati po predho-
dni najavi, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 11. uro, do vključno
17. 10. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z DDV. Potrdilo o vplačilu
na račun naročnika 01100-6030704597,
sklic na št. 4609, predložiti ob prevzemu
razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 17. 10. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika: Srednja gostinska šo-
la Radovljica, Kranjska cesta 24, Radovlji-
ca, tajništvo. Prevzemnica: tajnica Magda-
lena Čelik, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 11. uro.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 10.
2003, ob 13. uri na naslovu naročnika Sred-
nja gostinska šola Radovljica, Kranjska ce-
sta 24, Radovljica, v sejni sobi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čno garancijo v višini 10% ponudbene
vrednosti je potrebno predložiti le v prime-
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ru, da je ponudbena vrednost v kumulativi
višja od 30 mio SIT.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg z zakonom dolo-
čenih pogojev mora ponudnik izpolnjevati
še naslednje pogoje:

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

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

meznem sklopu,
– da ponudnik izpolnjuje vse z zakonom

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

šest mesecev od datuma sklenitve po-
godbe,

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

– da izstavlja zbirne račune vsakih 15
dni,

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

nih inšpekcijskih služb,
– da predloži odločbo o registraciji pri

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

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

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

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora skupaj
s ponudbeno dokumentacijo veljati 60 dni
od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo
sprejel odločitev o izbiri najkasneje do
14. 11. 2003.

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 8. 2003.

Srednja gostinska šola Radovljica

Št. 81180/03-11/03 Ob-101164
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

1502 Ljubljana, telefaks 01/251-45-84,
elektronski naslov: Mf.Razpisi@mf-rs.si.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: predvidena je oddaja naslednjih sklo-
pov: IV.A. 1 mrežni Č/B laserski tiskalniki,
IV.A.2 mrežna Č/B laserska tiskalnika,
IV.A.3 mrežni Č/B laserski tiskalniki A4/A3,
IV.A.4 mrežni barvni laserski tiskalniki,
IV.A.5 lokalni laserski tiskalniki.

4. Kraj dobave: lokacije naročnika v
Ljubljani. Za lokacije Slovenska Bistrica,
Murska Sobota, Kranj, Radlje ob Dravi, Ko-
per, Postojna, Krško, Žalec, Novo mesto,
Nova Gorica, 1 komplet opreme za točke
IV.A.1 po lokaciji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 9.
2003 do 10. 11. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
finance, Služba za informacijsko tehnologi-
jo, III. nadstropje, soba št. 79, Župančičeva
3, 1502 Ljubljana. Razpisna dokumentacija
s prilogami bo dosegljiva tudi na internetu:
(http://www.mf-rs.org/razpisTISK01.html).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame do roka za
predložitev ponudb vsak dan od 10. do
12. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 9. 2003 do
10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za finance, Služba
za informacijsko tehnologijo, III. nadstropje,
soba 79, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 9. 2003 ob 12. uri, Ministrstvo
za finance, Cankarjeva 18, Ljubljana, soba
21, visoko pritličje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne-
preklicna bančna garancija plačljiva na prvi
poziv ali menica za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe, ki je 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): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahtevana pisna dokazi-
la za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so
navedena v razpisni dokumentaciji, dodatni
pogoji, ki jih morajo izpolniti ponudniki so:
a) zahtevani elementi (specifikacija opreme)
ponudbe morajo biti urejene po vrstnem re-
du za sklope (točke) javnega razpisa na ka-
terih ponudnik ponuja opremo, kot so nave-
deni v točki IV. razpisne dokumentacije; b)
ni izkazanih blokad transakcijskega računa;
c) vsa oprema mora zadostiti minimalnim
tehničnim zahtevam, ki so ocenjene s

1. točko (3. kolona); d) izpolnjevanje mini-
malnih servisnih zahtev določenih v razpisni
dokumentaciji v II.4.14 točki; e) izpolnjeva-
nje garancijskih pogojev; f) dobavni rok (šte-
je celotna dobava po pogodbi) manj kot 31
dni; g) plačilni rok 30 dni.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 12. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 10.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žje razmerje med ceno za posamezen sklop
ponudbe in doseženimi točkami iz meril za:
tehnične lastnosti ponujene opreme (utež
50%); status ponudnika, kadrovske zmo-
gljivosti, njegovo finančno stanje in poslov-
ne povezave s področja ponudbe (utež
20%); komercialni pogoji (utež 20%); servi-
siranje ponujene opreme (utež 10%).

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: oznaka javnega razpisa je
“TISK01-08.2003“.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 8. 2003.

Ministrstvo za finance

Št. 02/2003 Ob-101192
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,

1290 Grosuplje, tel. 01/786-23-11, faks
01/386-13-89.

3. (a) Vrsta in količina blaga: stiskalni-
ca z baliranjem za ločene frakcije ko-
munalnih odpadkov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo.

4. Kraj dobave: Center za ravnanje z
odpadki Špaja dolina.

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

zaključka ali trajanje dobave: december
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na
Krko 7, Grosuplje – tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 9. 2003
dalje, vsak delavnik od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
15.0000 SIT na Tran. račun SKB št.
03108-1000081639 ali na blagajni podje-
tja z navedbo: “Plačilo razpisne dokumen-
tacije - Stiskalnica“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Gro-
suplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 10.
2003 ob 11. uri v prostorih Javnega komu-
nalnega podjetja Grosuplje, cesta na
Krko 7, Grosuplje.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe (velja za vse
ponudnike), garancija za dobro izvedbo po-
godbenih del, garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2003, predvideni datum odloči-
tve 15. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, tehnične prednosti, datum do-
bave, garancijska doba, pogarancijsko vzdr-
ževanje in rok plačila.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Javno komunalno podjetje
Grosuplje

Št. 03/2003 Ob-101193
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,

1290 Grosuplje, tel. 01/786-23-11, faks
01/386-13-89.

3. (a) Vrsta in količina blaga: mobilna
komorna filtrna preša.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo.

4. Kraj dobave: Javno komunalno
podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Gro-
suplje.

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

zaključka ali trajanje dobave: december
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na
Krko 7, Grosuplje – tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 9. 2003
dalje, vsak delavnik od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
15.000 SIT na tran. račun SKB št.
03108 - 1000081639 ali na blagajni podje-
tja z navedbo: “Plačilo razpisne dokumen-
tacije - Komorna preša”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Gro-
suplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 10.
2003 ob 9. uri v prostorih Javnega komu-
nalnega podjetja Grosuplje, Cesta na Krko
7, Grosuplje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe (velja za vse
ponudnike), garancija za dobro izvedbo po-
godbenih del, garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2003, predvideni datum odloči-
tve 15. 10. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Javno komunalno podjetje
Grosuplje

Št. 27-01/03 Ob-101194
1. Naročnik: Športno rekreacijski zavod

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

3320 Velenje, tel. 03/898-74-00, faks
03/898-74-07, e-mail: info@srz-rdeca-dvo-
rana-.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža teleskopskih in montažnih
tribun v Rdeči dvorani Velenje.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko ponudijo dobavo in
montažo blaga po sklopi, in sicer:

I. teleskopske tribune,
II. montažne tribune.
Ponudniki lahko ponudijo dobavo in

montažo blaga, ki je predmet javnega naro-
čila za oba sklopa skupaj ali po posameznih
sklopih. Posameznih delov naročila iz po-
sameznega sklopa ponudniki ne morejo po-
nuditi.

4. Kraj dobave: Velenje, Šaleška cesta 3.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: po ponud-
beni dokumentaciji izbranega ponudnika.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: ŠRZ Rdeča
dvorana, Šaleška 3, 3320 Velenje, Marjan
Klepec, tel. 041/650-578 in e-mail: in-
fo@srz-rdeca-dvorana.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsa dan od 9. do
12. ure – po obvezni predhodni telefonski
najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije 7.500 SIT (DDV vključen), način plači-
la: virmansko na račun ŠRZ Rdeča dvora-
na, št.: 01333-6030721989, sklic na:
00-270103, pred dvigom dokumentacije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, 3320 Velenje, glavna pisarna/klet/so-
ba št. 10 – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 10. 2003 ob 12. uri, Mestna obči-
na Velenje, Titov trg 1, Velenje, sejna soba
št. 28/I.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili pogojev iz razpisne dokumen-
tacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z dolo-
čili pogojev iz razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
– oktober 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudb: cena, garancija, do-
bavni rok, plačilni pogoji. Merila so navede-
na v razpisni dokumentaciji. Najugodnejši
je tisti ponudnik, ki po vseh vrednotenjih
doseže najvišje število točk. Pri enakem šte-
vilu točk se kot najugodnejša ponudba šteje
tista, ki ima nižjo ponudbeno ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marjan Klepec, tel. 041/650-578.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

ŠRZ Rdeča dvorana
Velenje

Ob-101202
1. Naročnik: Javni zavod Mestne lekar-

ne, Šutna 7, 1241 Kamnik.
2. Naslov naročnika: Javni zavod Me-

stne lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

in montaža notranje opreme za lekarno
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Litija, Trg svobode 1 v Litiji. Ocenjena vre-
dnost je 21,500.000 SIT (skupaj z DDV).

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

4. Kraj dobave: Lekarna Litija, Trg svo-
bode 1, Litija.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
brez variant.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v 75 dneh
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javni zavod Mestne
lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik, Ksenija Čev-
ka, tel. 01/83-19-200, faks 01/83-19-205.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, podračun pri
UJP: 01243-6030274573.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 10. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Mestne lekarne,
Šutna 7, 1241 Kamnik, računovodstvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 10. 2003 ob 11. uri v Javnem za-
vodu Mestne lekarne, Šutna 7, 1241 Kam-
nik, računovodstvo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca in menična izjava v višini 10% ponudbe-
ne vrednosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija 90 dni od odpi-
ranja ponudb, predvideni datum odločitve
do 24. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
45%, rok izvedbe 20%, reference 25%, ga-
rancijski rok 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Javni zavod Mestne lekarne Kamnik

Št. 05/2003 Ob-101216
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: komuni-
kacijska in računalniška oprema.

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

za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba se lahko poda za posa-
mezne sklope, delno za posamezen sklop
ali za vse sklope skupaj;

– sklop 1: centralno stikalo,
– sklop 2: osebna računalniška oprema.
4. Kraj dobave: Univerza v Mariboru,

Slomškov trg 15, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: so

sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od sklenitve
pogodbe do 15. decembra 2003.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT – na transak-
cijski račun Univerze v Mariboru št. 01100–
6030709059.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. oktober 2003 ob 10. uri, v prosto-
rih Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15,
Maribor.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 5. decembra 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 17. oktober
2003.

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

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: ni bila objavljena.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 29. avgust 2003.
Univerza v Mariboru

Št. 50/8-1 Ob-101222
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota.

2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-
ca Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrb-
njaka 6, tel. 02/512-31-00, faks
02/521-10-07.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za kuhinjo v SB Murska Sobota v Raki-
čanu.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo oddal najugodnejšemu po-
nudniku celotno javno naročilo ali naročilo
po sklopih:

1. sklop: hladilne komore,
2. sklop: tehnološka oprema za kuhinjo.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Mur-

ska Sobota, Rakičan.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik bo upošteval samo varianto iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: november
2003 – december 2003.

7. (a) Naslov družbe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrb-
njaka 6. Dodatne informacije se zahtevajo
izključno v pisni obliki – kontaktna oseba
Andreja Stepanovič, tel. 02/512-31-28,
faks 02/521-10-07.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave javne-
ga razpisa, vsak delavnik od 9. do 15. ure
na tajništvu bolnišnice.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: naročnik bo na pisno za-
htevo zainteresiranih ponudnikov brezplač-
no poslal razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 9. 2003 do 12.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 9. 2003 ob 13. uri v sobi direk-
torja bolnišnice na naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe – velja za
2. sklop – z veljavnostjo do izročitve ban-
čne garancije.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z dolo-
čili iz razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do sklenitve kupoprodajne pogod-
be, predvidena odločitev o sprejemu po-
nudbe: 3. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, način plačila, garancijska doba.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponovljen javni razpis.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 044/2003 Ob-101256
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

opreme za širitev obstoječega sistema
Dalet-.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: do konca
leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komerci-
alne zadeve in javna naročila - Brigita Maj-
dičl-veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljublja-
na, faks 01/475-21-86 ali preko interneta
na spletnem naslovu: http://www.rtv-
slo.si/razpisi pod oznako Javno naročilo
RTV 044/2003.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje 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 pred-
hodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu pri Brigiti Maj-
dič, Čufarjeva ul., tel. 01/475-21-91, faks
01/475-21-86. Razpisna dokumentacija je
brezplačno na voljo tudi na spletnem naslo-
vu. Način plačila je negotovinski, na podra-
čun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25,
št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na št. 00-51-634-566 z oznako predmeta
plačila (št. razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija - vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 10. 2003, ob 11. uri v veliki sejni
sobi RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, v višini
500.000 SIT, veljavna do 15. 12. 2003.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
RTV 044/2003.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 12. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Ob-101263
1. Naročnik: Goriška knjižnica Franceta

Bevka.
2. Naslov naročnika: Trg Edvarda Kar-

delja 4, 5000 Nova Gorica, telefon
05/330-91-00, telefaks 05/302-16-88.

3. (a) Vrsta in količina blaga: bibliobus
– po specifikaciji.

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

4. Kraj dobave: Goriška knjižnica Fran-
ceta Bevka, Trg Edvarda Kardelja 4, 5000
Nova Gorica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek - po
podpisu pogodbe, dobava - glede na rok
dobave v pogodbi z izbranim izvajalcem.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delov-
ni dan, od pondeljka do petka, med 9. in
13. uro, do vključno 2. oktobra 2003, do
11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni ra-
čun 02083-0053787157, sklic na št.
018-2003, po modelu 00, Altus consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 2. okto-
bra 2003, ob 15. uri, na naslovu: Goriška
knjižnica Franceta Bevka, Trg Edvarda Kar-
delja 4, 5000 Nova Gorica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora ponudbi predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% kon-
čne ponudbene vrednosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo, vzorec pogodbe je del razpisne
dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Goriška knjižnica Franceta Bevka

Št. 02/03 Ob-101268
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske - OE Zdravstveni dom Tržič.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska

ulica 9, 4000 Kranj, OE Zdravstveni dom
Tržič, tel. 04/598-22-10, faks
04/598-22-55.

3. (a) Vrsta in količina blaga: EKG Mo-
nitor Defibrilator - 1kom.

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

4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Tržič,
Blejska c. 10, 4290 Tržič.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: OE Zdravstve-
ni dom Tržič, Blejska c. 10, 4290 Tržič,
Branka Hrovat, tel. 04/598-22-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 9. 2003
do 26. 9. 2003, vsak delovni dan od 7. do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (z DDV) nakaži-
te na TRR: 01252-6030921122.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 10. 2003, do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
OE Zdravstveni dom Tržič, Blejska c. 10,
4290 Tržič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 10. 2003, ob 12.30, v sejni sobi
Zdravstvenega doma Tržič.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost 30. 11.
2003, datum sprejema odločitve 15. 10.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena, ob pogoju izpolnjevanja te-
hničnih zahtev in zahtev po odkupu starega
aparata naročnika (določene v razpisni do-
kumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost naročila 5.5. mio
SIT.

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

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

Osnovno zdravstvo Gorenjske

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

gradnje po odprtem postopku

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

Št. 19/03 Ob-101083
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko

podjetje d.d., za investitorja Občino Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

2, 6210 Sežana, tel. 05/73-11-200, faks
05/73-11-201.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja kanalizacijskega omrežja Novo na-
selje II. faza v Sežani.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: način se oddaja v celoti, odda-
ja po sklopih ni predvidena.

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

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

ponudniki lahko ponudijo ponudbo samo v
skladu z razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del
15. 10. 2003, dokončanje del 15. 1. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno
stanovanjsko podjetje d.d., Partizanska ce-
sta 2, 6210 Sežana, kont. oseba mag. Vla-
sta Kukanja, u.d.biol., tel. 05/73-11-240,
faks 05/73-11-201.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: za razpisno dokumen-
tacijo je potrebno plačati 20.000 SIT na
transakcijski račun 10100-0034825420
Banka Koper, pred dvigom razpisne doku-
mentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 9. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno stanovanjsko po-
djetje d.d., Partizanska cesta 2, 6210 Se-
žana, v zapečateni kuverti s pripisom “Po-
nudba za izgradnjo kanalizacijskega omre-
žja Novo naselje II. faza – ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 30. 9. 2003
ob 13. uri na upravi Komunalno stanovanj-
skega podjetja d.d., Partizanska cesta 2,
Sežana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti menico z ustrezno
izjavo za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 60 dni od prejema po-
trjene situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov storitev v okviru ene ponud-
be, potem ko je bila izbrana kot najugo-
dnejša (47. člen Zakona o javnih naroči-
lih): pogodba.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2003, predvideni datum odloči-
tve je do 15. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, ki v najve-
čji meri ustreza merilom: cena 90%, plačilni
pogoji 5%, reference 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije po-
sredoval na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo
prejel najkasneje 15 dni pred rokom za
predložitev ponudb po faksu ali na e-na-
slov: vlasta.kukanja@ksp-sezana.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 8. 2003.

Komunalno stanovanjsko podjetje
d.d.

Sežana

Št. 113/03 Ob-101084
1. Naročnik: Občina Markovci.
2. Naslov naročnika: Markovci 43,

2281 Markovci, tel. 02/788-88-80, faks
02/788-88-81.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja infrastrukturnih objektov 2. faze
obrtne cone Novi Jork, Markovci (ceste,
fekalna in meteorna kanalizacija, javna raz-
svetljava, kabelska kanalizacija za TK in KTV
omrežje ter sama KTV napeljava).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela bodo oddana v celoti ene-
mu ponudniku.

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

4. Kraj izvedbe: Nova vas pri Markov-
cih, obrtna cona Novi Jork, Markovci.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek gradnje je 20. 10. 2003, predvideni čas
trajanja izgradnje je štiri mesece.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in dodatne informacije: Občina Mar-
kovci, Markovci 43, 2281 Markovci, Janko
Širec, 02/788-88-84.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro ali po pošti ob predhodni
najavi in dokazilu o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred prevzemom
razpisne dokumentacije vplača znesek
15.000 SIT na TRR št. 01368-0100017763
z namenom nakazila “Razpisna dokumenta-
cija“. Projektna dokumentacija je na vpo-
gled vsak dan med 8. in 13. uro na sedežu
Občine Markovci po predhodni telefonski
najavi.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti na obrazcih iz razpisne dokumen-
tacije do vključno 29. 9. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Markovci, Markovci 43,
2281 Markovci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 9. 2003 ob 13. uri v prostorih
Občine Markovci, Markovci 43.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10,000.000 SIT z veljavnostjo do podpisa
pogodbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
90-dnevni plačilni rok po potrjenih meseč-
nih situacijah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z raz-
pisno dokumentacijo.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev iz 41. do 43. člena Zakona o
javnih naročilih: skladno z razpisno doku-
mentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti 60 dni od odpiranja ponudb. Pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponud-
be je 30. 9. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena:
85 točk, rok izgradnje: 5 točk, reference: 5
točk, ISO standardi: 2 točki in garancijski
rok: 3 točke.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 8. 2003.

Občina Markovci

Št. 34404-0017/2003-232 Ob-101144
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Ba-

zoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-13-61, telefaks 05/714-12-84.

2. Naslov naročnika: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tel. 05/714-13-61, telefaks
05/714-12-84.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
fekalne kanalizacije v naselju Topolc –
kanal C.

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

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

4. Kraj izvedbe del: naselje Topolc, Ob-
čina Ilirska Bistrica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 2 meseca.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška ce-
sta 14, 6250 Ilirska Bistrica, soba II/10,
kontaktna oseba je Stanko Škrab, tel.
05/714-13-61, telefaks 05/714-12-84,
elektronski naslov: stanko.skrab@ilir-
ska-bistrica.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 9. 9. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na TR št. 01238-0100016470,
odprtega pri Upravi za javne prihodke Po-
stojna, namen nakazila: za razpisno doku-
mentacijo – gradnja fekalne kanalizacije v
naselju Topolc.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 6. 10. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ilirska Bistrica, Bazovi-

ška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; tajniš-
tvo urada župana, soba II/3.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 10.
2003 ob 10. uri na naslovu: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica; urad župana – sejna soba I/1.

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 1,000.000 SIT in veljavnostjo 90 dni
od odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi, kot
obvezni vsebini razpisne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni. Okvirni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 24. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejšega ponudnika je naj-
nižja ponudbena cena in reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
28. 8. 2003.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 63/03 Ob-101148
1. Naročnik: Občina Lendava – Lendva

Község.
2. Naslov naročnika: Trg ljudske pravi-

ce 5, 9220 Lendava, tel. 02/57-89-410,
faks 02/575-12-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dokon-
čanje gradnje kulturnega doma v Len-
davi, ki obsega naslednje sklope: A)
gradbena dela, B) obrtniška dela, C)
elektro instalacije, D) strojne instalaci-
je, E) scensko mehanizacijo, F) scen-
sko razsvetljavo in G) ozvočenje.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena v naročilo, razen za sklo-
pa E) scenska mehanizacija in F) scenska
razsvetljava.

4. Kraj izvedbe: Lendava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek – takoj
po podpisu pogodbe, rok izvedbe del naj-
več 6 mesecev za vse sklope skupaj, za
posamezni sklop pa v skladu s terminskim
planom.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Len-
dava – Lendva Község, Trg ljudske pravice
5, 9220 Lendava, kontaktna oseba je Anton
Vajdič, tel. 02/578-94-29, v času od 8. do
10. ure, ali na avajdic@lendava.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
10. 9. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 10.000 SIT za posamezen
sklop (DDV je vključen v ceno). Potrdilo o
vplačilu na podračun enotnega zakladni-
škega računa pri Banki Slovenije, št.
01259-0100012919 predložiti ob prevze-
mu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene oziroma prispele
najkasneje do 26. 9. 2003, do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Lendava Lendva
Község, Trg ljudske pravice 5, 9220 Len-
dava. Zaprto kuverto s ponudbo označite z
“Ne odpiraj – Ponudba za dokončanje Kul-
turnega doma Lendava; sklop A, B, ... G“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Občina Lendava – Lendva Község,
Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava, 26. 9.
2003, ob 12. uri.

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 ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
z rokom veljavnosti pogodbe in jo bo pred-
ložil v 7 dneh po sklenitvi pogodbe,

c) izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil ob primopredaji izvršenih del.
Veljavnost garancije mora biti še en mesec
po izteku garancijskega roka.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se plačuje v skladu z Zakonom o
javnih financah in Zakonom o izvrševanju
proračuna RS za leto 2003 in 2004.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva odpiranja ponudb, predviden
datum odločitve o izbiri 30. 9. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena – 80 točk,
b) reference ponudnika in morebitnih po-

dizvajalcev na podobnih objektih, ki jih je
izvajal – 10 točk,
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c) ponujena garancijska doba – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: 16. 9. 2003, ob 10. uri, se organizi-
ra ogled objekta. Projektna dokumentacija
bo na vpogled v dneh od 16. 9. 2003 do
18. 9. 2003 v prostorih Občine Lendava –
Lendva Község, Trg ljudske pravice 5,
9220 Lendava.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 42 z dne
4. 7. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 8. 2003.

Občina Lendava – Lendva Község

Ob-101149
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za go-
spodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, tel. 01/306-17-00, faks
01/306-17-49.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
ceste Mali vrh.

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

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

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: oktober – no-
vember 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, Vesna Klement, tel.
01/306-17-00, faks 01/306-17-49.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumen-
tacije je 10.000 SIT, ki ga zainteresirani
ponudniki plačajo na transakcijski račun pri
Banki Slovenije št. 01261-0100000114
sklic na št. 09000-121.

8. (a) Datum in ura, ko je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 9. 2003, do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
soba št. 213.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 9. 2003, ob 9.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik je dolžan predložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 5% od ponu-
jene vrednosti javnega naročila.

11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogodbi, ki je sestavni del 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): skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 8. 2003.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

OGJSP

Št. 01/2003 Ob-101161
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

19, 4240 Radovljica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kanaliza-

cijski zbiralnik Lesce–Hlebce.
(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: naselje Hlebce in od-
sek na trasi Hlebce–Lesce.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: november
2003–maj 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rado Pintar,
Občina Radovljica, tel. 04/537-23-27.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
po predhodnem dogovoru.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.500 SIT na podračun
Občine Radovljica: 01302-1000007805.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Radovljica, Gorenjska
cesta 19, Radovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 10. 2003 ob 13. uri, mala sejna
soba Občine Radovljica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 dni po potrditvi situacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe do
31. 12. 2003; predviden datum odločitve
je 14 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 8. 2003.

Občina Radovljica

Št. 352-05-6/01-505 Ob-101171
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel.
02/748-29-62.

3. (a) Opis in obseg gradnje: kanaliza-
cija naselja Spuhlja, kanal 1, odsek Or-
moška cesta–Vila Monde.

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

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

4. Kraj izvedbe: Spuhlja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del 30 10. 2003, predvideni zaključek
del 15. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna ob-
čina Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za gospo-
darsko infrastrukturo in okolje, 2250 Ptuj,
Anton Purg, tel. 02/748-29-99 in
02/748-29-61.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
dneva objave javnega razpisa do roka za
oddajo ponudb, in sicer v ponedeljek, to-
rek in četrtek od 8. do 14. ure, v sredo od
8. do 16. ure ter v petek od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije plača naročniku na-
domestilo za materialne stroške v višini
18.000 SIT (v ceno je vključen 20% DDV).
Nakazilo se izvede na podračun EZR št.
01296-0100016538.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 9. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, sprejemna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 9. 2003 ob 12.30, na Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, velika sejna
soba 8/I.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 4,390.000 SIT.



Stran 5128 / Št. 86-87 / 5. 9. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
60-dnevni plačilni rok.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti v
veljavi do dneva, ko sklenjena pogodba
stopi v veljavo. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 15. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo za oceno ponudb uporabil naslednja
merila: ponudbena cena 90% (90 točk), re-
ference izvajalca 10% (10 točk).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridrži pravico določiti
manjši obseg del od razpisanih del v skladu
z razpoložljivimi finančnimi proračunskimi
sredstvi, ali odstopiti od pogodbe zaradi fi-
nančnih in drugih razlogov.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Mestna občina Ptuj

Ob-101204
1. Naročnik: Regionalna razvojna agen-

cija Celje – RRA Celje d.o.o., RITS Raz-
vojno, inovacijsko in tehnološko središče
Savinjske regije, d.o.o., Celje.

2. Naslov naročnika: Cesta v Trnovlje
7, 3000 Celje, tel. 03/428-07-30,
03/428-07-42.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtnih in instalacijskih del
ter zunanja ureditev objekta razvojno
inovacijsko in tehnološko središče Sa-
vinjske regije.

(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: ob Kidričevi cesti v Celju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del v
prvi polovici oktobra 2003, zaključek 15. 4.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RRA Celje
d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje,
Zvezdana Gvajc in Marjan Matavž, tel.
03/428-07-14 in 03/428-07-13.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 20.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na transakcijski račun
06000-0143548562, RRA Celje d.o.o.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 9. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RRA Celje d.o.o., Cesta v Tr-
novlje 7, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 9.
2003 ob 12. uri v sejni sobi RRA Celje
d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
čin plačevanja in roki so navedeni v po-
godbi kot obvezni prilogi razpisne doku-
mentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003, predvideni datum odloči-
tve je 2. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
ponudbena cena (delež skupaj 70%):

a) 35% (kriterij “najvišja-najnižja PC“),
ocena 1 – najvišja ponudbena cena, ocena
5 – najnižja ponudbena cena, vmes linearno
po formuli: 1 + (VC-PC)/(VC-NC) x 4; (PC -
ponudbena cena, VC - najvišja cena, NC -
najnižja cena),

b) 35% (kriterij “povprečna PC“), ocena
1–15,1% ali več nad povprečjem, ocena
5 – 15,1% ali več pod povprečjem, vmes
linearno od 1 do 5 po formuli: 1 + (1,15 x
povC/PC - 1) x 11,33; (povC – povprečna
cena je aritmetična sredina vseh
ponudbenih cen, PC – ponudbena cena).

Reference ponudnika (delež 10%):
ocena od 1 do 5 sorazmerno s
številom naročil vrednosti nad 500 mio SIT
več kot dva, ki jih je ponudnik zahteval kot
pogoj.

Reference odgovornega vodje del (delež
10%): ocena od 1 do 5 sorazmerno s
številom naročil vrednosti nad 300 mio SIT
več kot dva, ki jih je ponudnik zahteval kot
pogoj.

Nudena garancijska doba (delež 10%):
(minimalni pogoji: za streho minimalno 30
let, konstrukcijsko trdnost, varnost, fasado,
kanalizacijo minimalno 10 let ter za ostala
dela, opremo in naprave minimalno 2 leti):
ocena od 1 do 5 za garancijsko dobo več
kot minimalno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 66-67 z
dne 11. 7. 2003, Št. 006/2003,
Ob-98023.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

RRA Celje d.o.o., Celje

Ob-101259
1. Naročnik: Občina Šalovci.
2. Naslov naročnika: Šalovci 162, 9204

Šalovci.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja

vodovodnega omrežja Čepinci.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni možna oddaja v sklopih.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v letu 2003 in 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šalov-
ci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, Aleksander
Abraham, 02/559-80-52.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 10. 9.
2003 do 24. 9. 2003 od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentaci-
jo je potrebno plačati 20.000 SIT na TRR
občine št. 01233-0100011865.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudba mora pri-
speti na občino ne glede na način dostave
do 1. 10. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šalovci, Šalovci 162,
9204 Šalovci. Zapečatene kuverte s po-
nudbo morajo biti javno označene z napi-
som: “Ne odpiraj ponudba: gradnja vodo-
vodnega omrežja Čepinci“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 10. 2003,
ob 9. uri na naslovu: Občina Šalovci, Šalovci
162, 9204 Šalovci, v sejni sobi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora k ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, brezpo-
gojno in plačljivo na prvi poziv v višini
1,000.000 SIT. Bančna garancija mora biti
veljavna najmanj 60 dni od odpiranja
ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dne-
va prejema situacije.

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 70%, reference 20%, usposob-
ljenost, roki 10%.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum posredovanja zahteve za
objavo: 1. 9. 2003.

Občina Šalovci

Št. 9/118 Ob-101267
1. Naročnik: Komunala Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4.

6000 Koper, faks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-700.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
fekalnega zbiralnika Zore Perello Godi-
na - Č2 v Kopru.

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

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

4. Kraj izvedbe: mesto Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: sedem mesecev
od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ko-
per, Ul. 15. maja 4, Koper, Služba za razvoj
in investicije, Ručgej Milena, inž. gr., tel.
05/66-33-762 ali 05/66-33-700; mob.
031/353-257.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 10. 9. 2003 dalje od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumen-
tacije znašajo 38.400 SIT (z upoštevanim
DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na
blagajni Komunale Koper ali na transakcij-
ski račun št. 10100-0034659356 pri Ban-
ki Koper d.d. z navedbo predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 10. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Koper d.o.o.-s-r-l.,
Ul. 15. maja 4 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo soba 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 10.
2003, v sejni sobi na sedežu podjetja Ko-
munale Koper d.o.o., Ul. 15. maja 4, Ko-
per, ob 13. uri.

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 3,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira skladno z razpisnimi pogoji
in z roki določenimi 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 ra-
spisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od datuma odpiranja ponudb, pred-
videni datum odločitve je 30. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je najnižja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana 1. 9.
2003.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 350-0115/2003-1911 Ob-101331
1. Naročnik: Mestna občina Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212, tel.
07/39-39-290.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja komunalne infrastrukture v sklopu
ZN Otočec.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je predvidena po
sklopih, vendar se ponudba izdela v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so iz-
delani.

4. Kraj izvedbe: ZN Otočec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del 15
dni po sklenjeni pogodbi, konec del je odvi-
sen od obsega oddanih del in rokov, nave-
denih v ponudbi, vendar najdlje do 1. 4.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Novo mesto, Oddelek za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, Novi trg 6, 8000 No-
vo mesto. Kontaktna oseba je Darja Plan-
tan, tel. 07/39-39-290 ali 07/39-39-288.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
razpisa od 8. do 10. ure, po predhodni
telefonski najavi na tel. 07/39-39-288.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom dokumenta-
cije je potrebno plačati znesek 5.000 SIT
na Podračun Mestne občine Novo mesto
št. 01285-0100015234 s pripisom “ZN
Otočec“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Oddelek za gospodarjenje s stavbnimi zem-
ljišči, Novi trg 6, 8000 Novo mesto, III. nad-
stropje, soba 84, Mirjana Vardijan.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 7. 10. 2003,

ob 12. uri, v sejni sobi MO Novo mesto,
II/67, Seidlova cesta 1.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1 milijona SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni od prejema računa oziro-
ma potrjene mesečne obračunske situacije
v skladu s pogodbo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
60 dni po odpiranju, ponudniki bodo o izbi-
ri obveščeni do 15. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba (cena 95
točk, rok plačila 5 točk). Podrobna obrazlo-
žitev je navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v letu 2003 se bodo dela oddala do
največ 50 milijonov SIT. Po sprejetju prora-
čuna za leto 2004 in zagotovljena sredstva
za nadaljevanje del v letu 2004 se bo z izva-
jalcem podpisal aneks še za dodatna sred-
stva. Naročnik ni odškodninsko odgovoren,
če podaljšanja pogodbe zaradi neizpolnje-
nih pogojev ne bo. Tudi najugodnejša po-
nudba naročnika ne zavezuje k izboru po-
nudnika. Naročnik si izrecno pridržuje pravi-
co, da lahko v vsakem trenutku brez kakr-
šnegakoli povračila morebitnih stroškov
interesentov (ponudnikov) in obrazložitve raz-
veljavi postopek in ne odda javnega naročila
oziroma ga odda v ponovljenem postopku.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 9. 2003.

Mestna občina Novo mesto

Št. 114/03 Ob-101383
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: uredi-
tev ceste Kalce-Logatec cesta
G2-102/1460 od km 0.000 do km
1.700.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta G2-102 Kalce –
Logatec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 9 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 10.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 120,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 9. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 414-05-6/98 Ob-101418
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Borisa Kraigherja

25, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-10,
faks 02/799-06-19, e-mail: obcina.kidrice-
vo.igor@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija in novogradnja OŠ in otroške-
ga vrtca Cirkovce v Občini Kidričevo.

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

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

4. Kraj izvedbe: Cirkovce.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 20. 10. 2003
do 1. 9. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Kidri-
čevo, Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidriče-
vo, tajništvo, Igor Premužič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju od
8. 9. 2003 do 26. 9. 2003 vsak delavnik
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
01245-0100017097.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Kidričevo, Borisa
Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 10. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Kidričevo.

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

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

storitev po odprtem postopku

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

Popravek
Ob-101229

V javnem razpisu za najem sistema za
sledenje, komunikacijo in upravljanje z vozi-
li za obdobje treh let, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 85 z dne 29. 8. 2003,
Ob-100967, (78/S), sporočamo naslednji
popravek: Ponudba mora biti veljavna
najmanj 120 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Pošta Slovenije d.o.o.
Maribor

Popravek
Ob-101419

V javnem razpisu za opravljanje nalog
zdravstvenega varstva delavcev Pošte Slo-
venije, d.o.o. za dobo treh let, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 75 z dne 1. 8.
2003, Ob-99143, naročnik spreminja da-
tum oddaje in odpiranja ponudb. V skladu z
zakonom lahko ponudniki oddajo ponudbe
najkasneje do: 25. 9. 2003 do 12. ure,
Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za inve-
sticije in nabavo, Nabavna služba, Slom-

čna garancija v višini 10% od vrednosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z zakonom.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 410,000.000 SIT.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 82-83 z
dne 22. 8. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 9. 2003.

Občina Kidričevo

škov trg 10 v Mariboru, če bodo ponud-
bo oddali osebno, Pošta Slovenije,
d.o.o., Sektor za investicije in nabavo,
Nabavna služba, 2500 Maribor, če bodo
ponudbo poslali priporočeno po pošti.

Javno odpiranje ponudb bo: 26. 9.
2003 ob 11. uri v prostorih Pošte Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru –
sejna soba v 4. nadstropju.

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 2/03 Ob-101085
1. Naročnik: Občina Ribnica na Po-

horju.
2. Naslov naročnika: Ribnica na Po-

horju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, tel.
02/888-05-56, faks 02/888-05-58.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje goz-
dnih cest na območju Občine Ribnica
na Pohorju v letih 2003, 2004 do 31. 5.
2005.

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

5. Kraj izvedbe: gozdne ceste na ob-
močju Občine Ribnica na Pohorju.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne, dela so
vezana na program.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 5. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gra-
dec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gra-
dec, tel. 02/88-39-220, 041/657-675,
faks 02/88-39-236, kontaktna oseba: Hin-
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ko Andrejc, univ. dipl. inž. gozd. ali Metka
Pohovnikar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 12. 9. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljub-
ljana, TRR: 01100-6030234244, po računu.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ribnica na Pohorju,
Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Po-
horju, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: sreda, 17. 9. 2003 ob 9. uri v pro-
storih občine.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu mesečnega računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik skle-
ne pogodbo z enim izbranim izvajalcem za
celoto.

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15 dni od odpiranja
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitve: 100 točk.

Način uporabe meril in vrednotenje po-
nudb sta opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 8. 2003.

Občina Ribnica na Pohorju

Št. 1/2003 Ob-101162
1. Naročnik: Srednja gostinska šola Ra-

dovljica.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 24,

4240 Radovljica, tel. 04/53-70-600, faks
04/53-70-654.

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

Vrsta storitev je opredeljena v specifika-
ciji in opisu, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije. Naročnik si v času trajanja po-

godbe pridržuje pravico do spremembe
kvadrature čistilnih površin, navedenih v raz-
pisni dokumentaciji, glede na spremembe
potreb, na katere nima vpliva (npr. poveča-
nje ali zmanjšanje števila oddelkov, dijakov,
pomanjkanje finančnih sredstev ipd.).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: predmet javnega naročila je čiščenje
prostorov Srednje gostinske šole Radovlji-
ca v skupni izmeri 7.072 m2 notranjih talnih
površin s pripadajočo opremo ter 800 m2

zunanjih asfaltnih in travnatih površin.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za

celotno javno naročilo. Ponudbe morajo za-
jemati vse vrste storitev navedene v specifi-
kaciji.

5. Kraj izvedbe: Radovljica, Kranjska ce-
sta 24.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek izvaja-
nja 1. 12. 2003, zaključek 30. 11. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago na naslovu na-
ročnika, po predhodni najavi v tajništvu pri
Magdaleni Čelik, tel. 04/53-70-600.

Dodatne informacije o naročilu lahko po-
nudniki dobijo telefonsko od podjetja TIST
d.o.o., Litijska cesta 44, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
med 8. in 9. uro, do pet dni pred iztekom
roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba:
Milan Bosnić, GSM 041/258-064.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati po predho-
dni najavi, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 11. uro, do vključno
17. 10. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z DDV. Potrdilo o vplačilu
na račun naročnika 01100-6030704597,
sklic na št. 4609, predložiti ob prevzemu
razpisne dokumentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene oziroma prispele
najkasneje do 17. 10. 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika Srednja gostinska šola
Radovljica, tajništvo, prevzemnica: tajnica
Magdalena Čelik, vsak delovni dan od po-
nedeljka do petka med 9. in 11. uro.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: /

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čno garancijo v višini 10% ponudbene vred-
nosti je potrebno predložiti le v primeru, da
je ponudbena vrednost v kumulativi višja od
30 mio SIT.

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

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

Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je se-
stavni del razpisne dokumentacije.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg z zakonom dolo-
čenih pogojev mora ponudnik izpolnjevati
še naslednje pogoje:

– da predloži pravilno ponudbo skladno
z navodili naročnika,

– da je ponudbena cena fiksna najmanj
šest mesecev od dneva odpiranja ponudb,

– da predloži opis tehnologije čiščenja v
skladu z navodili naročnika,

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

– da izstavlja zbirne račune enkrat me-
sečno, najkasneje do 10. v mesecu za pre-
tekli mesec,

– da predloži dokazila o usposobljenosti
podizvajalcev, če nastopajo v ponudbi,

– da predloži vsa ostala dokazila, ki so
zahtevana v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s po-
nudbeno dokumentacijo mora veljati 60 dni
od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo
sprejel odločitev o izbiri najkasneje do
14. 11. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ob
upoštevanju vseh zahtev naročnika: najnižja
ponudbena cena, fiksnost cen in plačilni
rok. Način uporabe meril je naveden v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudbe morajo biti predložene v
zapečatenih ovojnicah. Ovojnice morajo biti
naslovljene in jasno označene z napisom
“Ne odpiraj, ponudba – javni razpis za
opravljanje storitev čiščenja”. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 8. 2003.

Srednja gostinska šola Radovljica

Št. 03/311357 Ob-101199
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestna uprava, Zavod za varstvo okolja.
2. Naslov naročnika: Linhartova 13,

1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izbira izvajalca
za izdelavo projekta z nazivom “monito-
ring kakovosti podzemne vode in povr-
šinskih vodotokov na območju MOL v
letu 2004“.

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

5. Kraj izvedbe: območje Mestne obči-
ne Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek izvaja-
nja storitev je januar 2004.

8. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je ves čas trajanja razpisa na
voljo v tajništvu Mestne občine Ljubljana,
Mestne uprave, Zavoda za varstvo okolja,
Linhartova 13, 1000 Ljubljana, soba 304
oziroma na spletnem naslovu: www.ljublja-
na.si/razpisi. Pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo lahko ponudnik zahteva pi-
sno po e-mailu: marjana.jankovic@ljublja-
na.si ali po faksu 01/306-18-97.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te ob-
jave do 14. 10. 2003, vsak delovni dan od
9. do 13. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 14. 10. 2003 do 9.50.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
osebno na naslov Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Zavod za varstvo okolja, Lin-
hartova 13, 1000 Ljubljana, III. nadstropje,
soba 304.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici, ki mora biti opremljena in označena
tako, da je na sprednji strani ovojnice nave-
deno “Ne odpiraj-vloga“, številka objave raz-
pisa v Uradnem listu RS, naziv javnega raz-
pisa na katerega se prijavlja ponudnik. Na
hrbtni strani ovojnice naj bo navedeno ime
in točen naslov ponudnika. Za označbo
ovojnice lahko ponudnik uporabi Obrazec k
oddaji vloge, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije.

Upoštevane bodo samo pravočasno pri-
spele ponudbe z zahtevanimi oznakami,
ostale bodo zavrnjene in neodprte vrnjene.

10. Datum in čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 14. 10. 2003
ob 10. uri v prostorih Mestne občine Ljub-
ljana, Mestne uprave, Zavoda za varstvo
okolja, Linhartova 13, III. nadstropje, soba
303.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čna zavarovanja niso zahtevana.

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

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 raz-
pisni dokumentaciji.

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

15. (a) Ali je izvedba izvedba naročila
te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-

nimi odločbami rezervirana za posebno
dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93).

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. merilo: cena,
2. merilo: reference,
3. merilo: hitrost izvedbe analiz.
Natančnejše informacije o merilih so v

razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: kontaktna oseba za morebitne dru-
ge informacije o naročilu je Marjana Janko-
vič, vodja naročila, e-mail: marjana.janko-
vic@ljubljana.si; ali faks 01/306-18-97.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Mestna občina Ljubljana
Zavod za varstvo okolja

Št. 750/1-03 Ob-101200
1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega

Voranca Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta Toneta Tom-

šiča 5, Jesenice, tel. 04/581-15-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: priprava šol-
ske prehrane od 15. 10. 2003 do 30. 6.
2003.

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

5. Kraj izvedbe: Jesenice, Cesta Tone-
ta Tomšiča 5.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek 15. 10.
2003, dokončanje 30. 6. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: tajništvo Osnovne šole Prežihovega Vo-
ranca – vsak dan od 8. do 12. ure.

Dodatne informacije: ravnateljica Roma-
na Kranjc, tel. 04/581-15-00.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z DDV je potre-
bno virmansko nakazati na račun št.
01241-6030654135, sklic na račun št.
002908, sočasno je potrebno posredovati
tudi potrdilo o davčni številki.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 9. 2003, do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Prežihovega Vo-
ranca Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 5,
4270 Jesenice, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 9. 2003, ob 10.30.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 7. 12. 2003; pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe
30. 9. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena 80
točk, reference 20 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Osnovna šola Prežihovega Voranca
Jesenice

Št. 2.3.-2404/03 Ob-101220
1. Naročnik: Javna agencija za železni-

ški promet Republike Slovenije, Maribor,
Kopitarjeva 5.

2. Naslov naročnika: Javna agencija za
železniški promet Republike Slovenije, Ko-
pitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, telefaks
02/23-41-452, tel. 02/23-41-412, po po-
oblastilu Slovenske železnice d.d., PP In-
frastruktura, PE Investicije, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, tel. 01/29-14-203, te-
lefaks 01/29-14-822.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tov PGD, PZI, PZR za sanacijo podpor-
nih zidov na odseku proge Zidani Most
– Rimske Toplice – za kategorijo D4.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: 5 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-

tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, PP Infrastruktura, PE Investicije,
Branka Potočnik Kranjc, dipl. inž. gradb.,
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tel. +386/1/29-14-590 ali v tajništvu PE
Investicije, tel. +386/1/29-14-203, faks
+386/1/29-14-822.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave razpi-
sa do 22. 9. 2003, vsak delavnik med 9. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo pro-
ti 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 9. 2003, do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP
Infrastruktura, PE Investicije, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, soba 202/II. nad. (taj-
ništvo PE Investicije).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 9. 2003, ob 11. uri, upravna stav-
ba Slovenskih železnic d.d., Kolodvorska
11, Ljubljana, steklena dvorana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% ponudbene vred-
nosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št.
118/02), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in na njihovi podlagi spre-
jetimi 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 skupi-
na ponudnikov z navedbo vodilnega par-
tnerja v skladu z zahtevami v razpisni doku-
mentaciji.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih 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 70%
končne ponudbene cene) primerljivi razpi-
sanemu projektu, v zadnjih 3 letih.

· Kolikor ponudnik ne more sam izvršiti
vseh razpisanih storitev, ki so predmet po-
nudbe, 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 stro-
kovnjake, ki so potrebni za izvedbo javnega
naročila, vendar najmanj 4 strokovnjake z
ustrezno izobrazbo (najmanj univ. dipl. inž.),
in sicer za spodnji ustroj, geologijo – geo-
mehaniko, signalno varnostne naprave in
telekomunikacijske naprave, vozno mrežo,
ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naro-
čila. Vsi navedeni strokovnjaki morajo izpol-
njevati pogoje po ZGO-1 za projektiranje in

imeti ustrezne reference (navedeni v obraz-
cu št. 3 – kadrovska zmogljivost).

(b) Ustrezna finančna sposobnost po-
nudnika:

· Povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih v višini najmanj en in pol
krat-ne (1,5x) vrednosti javnega naročila, z
DDV.

· Likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij.

(c) Rok dokončanja del ne more biti da-
ljši od razpisanega.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be mora biti najmanj 120 dni od roka dolo-
čenega za predložitev ponudb, predviden
datum odločitve 7. 10. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: komisi-
ja bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in ran-
giranje ponudb po sistemu točkovanja od 0
do 100 točk. Komisija bo pri svojem delu
uporabljala merila, ki so podana v nadalje-
vanju:

· Višina ponudbene cene – vplivnost v %
– 80%

Točkovanje se izvede na naslednji na-
čin:

Fmin
Fi = ------------- × 80

fi
Fmin – najnižja ponudbena vrednost po-

nudnika, ki je imel pravilno ponudbo
fi – ponudbena vrednost i-tega ponud-

nika, ki je imel pravilno ponudbo
· Usposobljenost strokovnega kadra –

vplivnost v % – 20%
Ocenjuje se število redno zaposlenih

strokovnjakov-projektantov i-tega ponudnika
in njegovih partnerjev oziroma podizvajal-
cev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega
naročila, z ustrezno izobrazbo (univ. dipl.
inž.). V primeru, da je navedeno več kot 6
strokovnjakov, se bo upoštevalo, da je šte-
vilo Kmax enako 6.

ki
Ki = --------------- × 20

Kmax
ki – število redno zaposlenih strokov-

njakov i-tega ponudnika in njegovih par-
tnerjev in podizvajalcev, ki je imel pravilno
ponudbo

Kmax – število redno zaposlenih stro-
kovnjakov najboljšega ponudnika in njego-
vih partnerjev oziroma podizvajalcev, ki je
imel pravilno ponudbo

Skupna ocena ponudbe se izvede s
seštevanjem točk po obeh merilih. Ponu-
dnik, ki zbere najvišje število točk je naju-
godnejši.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Št. 2581 Ob-101225
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.

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

1. izvajanje kontrole žit (pšenica, ko-
ruza) ob prevzemu in ob odpremi iz skla-
dišč;

2. izvajanje kontrole embaliranega ži-
vilskega blaga ob prevzemu in ob od-
premi iz skladišč;

3. izvajanje intervencijskih kontrol ži-
vilskega blaga, skladišč in skladiščnih
naprav;

4. izvajanje kontrole mineralnih olj in
plinov ob prevzemu in ob odpremi iz
skladišč;

5. izvajanje kontrole neživilskega bla-
ga (zdravila, medicinski pripomočki, te-
hnični proizvodi) ob prevzemu in ob od-
premi iz skladišč;

6. izvajanje intervencijskih kontrol
neživilskega blaga, skladišč in skladi-
ščnih naprav.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: predvidena je oddaja sto-
ritev v celoti, in sicer:

1. izvajanje kontrole žit (pšenica, koru-
za) ob prevzemu in ob odpremi iz skladišč;

2. izvajanje kontrole embaliranega živil-
skega blaga ob prevzemu in ob odpremi iz
skladišč;

3. izvajanje intervencijskih kontrol živil-
skega blaga, skladišč in skladiščnih naprav;

4. izvajanje kontrole mineralnih olj in pli-
nov ob prevzemu in ob odpremi iz skladišč;

5. izvajanje kontrole neživilskega blaga
(zdravila, medicinski pripomočki, tehnični
proizvodi) ob prevzemu in ob odpremi iz
skladišč;

6. izvajanje intervencijskih kontrol neži-
vilskega blaga, skladišč in skladiščnih na-
prav.

Izvajalec lahko sodeluje na javnem raz-
pisu samo za celotno izvedbo storitev.

5. Kraj izvedbe: v skladiščih v Republiki
Sloveniji.

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

končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 7. 11. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve,
1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba
1, tel. 01/589-73-00, kontaktna oseba Ja-
nez Bučar.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključen 20%
DDV), način plačila z virmanom na račun
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Zavoda RS za blagovne rezerve pri UJP št.
01100-6030230073 s pripisom “Javni raz-
pis za kontrolo blaga“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 29. 9. 2003,
do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunaj-
ska 106/VIII, soba 1, v zaprti ovojnici s pri-
pisom “Ponudba za kontrolo blaga – Ne
odpiraj“ z navedbo številke objave javnega
razpisa.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 1. 10. 2003 ob
9. uri v prostorih Zavoda Republike Slove-
nije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
sejna soba VII. nadstropje, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 500.000 SIT z veljav-
nostjo do 1. 12. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena strokovne kvalifikacije osebja, od-
govornega za izvedbo storitve: določeno v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 12. 2003; predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
3. 10. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudbe:
Naročnik bo za oceno ponudb uporabil

naslednja merila:

Cena 80%
od tega točka 1 13,3%

točka 2 13,3%
točka 3 13,3%
točka 4 13,3%
točka 5 13,3%
točka 6 13,3%

Reference 20%

Obrazložitev izračuna:
Pri merilu “cene“ je najugodnejša po-

nudba tista, ki ima najnižjo povprečno ce-
no. Ponudnik z najnižjo ceno dobi po posa-
meznih kriterijih za ocenjevanje ponudbe
13,3%; ponudnik z višjo ceno pa dobi pro-
porcionalno znižan odstotek po enačbi:

najnižja cena x 13,3%
--------------------------------------

ponujena cena
Pri merilu “reference“ je najugodnejša

ponudba tista, ki v obrazcu -10 dokazuje

kontrolo največjih količin blaga v zadnjih treh
letih. Ocenjena bo z 20%, ostale ponudbe,
ki dokazujejo kontrolo manjših količin, pa
dobijo proporcionalno znižan odstotek po
enačbi:

najvišja količina x 20%
----------------------------------------------------------
količina iz ponudnikovega seznama

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Janez Bučar, tel. 01/589-73-46.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa, če je bila objavljena: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 2582 Ob-101226
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.

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

1. izvajanje tekoče dezinsekcije žita-
ric v pretoku,

2. izvajanje kombinirane dezinsekci-
je skladiščnih prostorov (tekoča dezin-
sekcija),

3. izvajanje kombinirane dezinsekci-
je skladiščnih prostorov (vroče dimlje-
nje),

4. izvajanje dezinfekcije skladiščnih
prostorov,

5. izvajanje plinske dezinsekcije žita-
ric in paletiranega blaga,

6. izvajanje plinske dezinsekcije
praznega prostora v skladišču,

7. izvajanje deratizacije-vabe,
8. izvajanje deratizacije-deratizacij-

sko sredstvo.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: predvidena je oddaja storitev v celoti,
in sicer:

1. izvajanje tekoče dezinsekcije žitaric v
pretoku,

2. izvajanje kombinirane dezinsekcije
skladiščnih prostorov (tekoča dezinsekcija),

3. izvajanje kombinirane dezinsekcije
skladiščnih prostorov (vroče dimljenje),

4. izvajanje dezinfekcije skladiščnih pro-
storov,

5. izvajanje plinske dezinsekcije žitaric
in paletiranega blaga,

6. izvajanje plinske dezinsekcije prazne-
ga prostora v skladišču,

7. izvajanje deratizacije-vabe,
8. izvajanje deratizacije-deratizacijsko

sredstvo.
Izvajalec lahko sodeluje na javnem raz-

pisu samo za celotno izvedbo storitev.
5. Kraj izvedbe: v skladiščih v Republiki

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

končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 13. 11. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve,
1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba
1, tel. 01/589-73-00, kontaktna oseba Ja-
nez Bučar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. 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 raz-
pis za zaščito blaga“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 29. 9. 2003
do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, soba 1, v zaprti ovojnici s
pripisom “Ponudba za zaščito blaga – Ne
odpiraj“ z navedbo številke objave javnega
razpisa.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 30. 9. 2003
ob 12. uri v prostorih Zavoda Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106, sejna soba VII. nadstropje, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 500.000 SIT z veljav-
nostjo do 29. 11. 2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: določe-
no v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 29. 11. 2003; predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
2. 10. 2003.

17. Merila za ocenjevanje ponudbe: na-
ročnik bo za oceno ponudb uporabil na-
slednja merila:

Cena – 80%
Od tega:
1) cena za izvedbo tekoče dezinsekcije

žitaric v pretoku (zaščita žitaric najmanj 6
mesecev) – 25%,

2) cena za izvedbo kombinirane dezin-
sekcije skladiščnih prostorov (obdelava po-
vršin) – tekoča dezinsekcija – 10%,
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3) cena za izvedbo kombinirane dezin-
sekcije skladiščnih prostorov (obdelava po-
vršin) – vroče dimljenje – 20%,

4) cena za izvedbo dezinfekcije prosto-
rov – 5%

5) cena za izvedbo plinske dezinsekci-
je (fumigacija) žitaric in paletiziranega bla-
ga – 4%

6) cena za izvedbo plinske dezinsekcije
(fumigacija) praznega prostora v skladišču
– 4%

7) cena za izvedbo deratizacije-vaba – 2%
8) cena za izvedbo deratizacije – derati-

zacijsko sredstvo – 10%.
Reference – 20%
Obrazložitev izračuna:
Pri merilu “cene“ je najugodnejša po-

nudba tista, ki ima najnižjo povprečno ce-
no. Ponudnik z najnižjo ceno dobi po posa-
meznih kriterijih za ocenjevanje ponudbe
predviden odstotek. Ponudnik z višjo ceno
pa dobi proporcionalno znižan odstotek po
enačbi:

najnižja cena x predviden odstotek
---------------------------------------------------------

ponujena cena
Pri merilu “reference“ je najugodnejša po-

nudba tista, ki v obrazcu -10 dokazuje najve-
čjo količino zaščite blaga v zadnjih treh letih.
Ocenjena bo z 20%, ostale ponudbe, ki do-
kazujejo žaščito manjših količin, pa dobijo
proporcionalno znižan odstotek po enačbi:

najvišja količina x 20%
---------------------------------------------------------
količina iz ponudnikovega seznama

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-101228
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in

rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in
podaljšano – splošno bolnišnično nego Se-
žana.

2. Naslov naročnika: Cankarjeva ulica
4, 6210 Sežana, tel. 05/70-74-000, faks
05/73-41-302.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje pranja
in likanja perila vključno s prevozi.

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

5. Kraj izvedbe: na lokaciji izvajalca sto-
ritve.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: naročilo se od-
daja za obdobje 3 let; predviden začetek
1. 11. 2003, zaključek 31. 10. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: nabava in

investicije, Zdravko Gomizelj, Bolnišnica
Sežana, Cankarjeva ulica 4, tel., faks
05/70-74-000, 05/734-13-02.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT je po-
trebno nakazati Bolnišnici Sežana na TRR
št. 01100-6030278864, ali plačati nepo-
sredno na blagajni računovodstva.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudniki morajo
predložiti ponudbo do 8. 10. 2003, najpoz-
neje do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Bolnišnica za zdravljenje in reha-
bilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in poda-
ljšano splošno-bolnišnično nego Sežana,
Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana (tajništvo).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 10.
2003 ob 9. uri, v sobi direktorice.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene cene
brez DDV.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
plačevanja so navedeni z razpisno doku-
mentacijo, skladno z veljavno zakonodajo o
financiranju javnih zavodov (45 dni po izsta-
vitvi računa).

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 8. 1. 2004; o sprejemu ponudbe bodo
ponudniki obveščeni do 15. 10. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena, končna cena za naročilo
v celoti.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Bolnišnica Sežana

Ob-101230
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Mariborska ce-

sta 7, 2360 Radlje ob Dravi, tel.
02/88-71-401, faks 02/88-71-211.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje lo-
kalnih, uličnih cest, javnih poti in zele-
nic na območju Občine Radlje ob Dravi
v letih 2003-2005.

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

5. Kraj izvedbe: lokalne ceste na obmo-
čju Občine Radlje ob Dravi.

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

končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 9. 2007.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, tel.
02/88-71-401, faks 02/88-71-211, kon-
taktna oseba Judita Gačnik.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazati na
Občino Radlje ob Dravi, Mariborska 7, Rad-
lje ob Dravi, TRR: 01301-0100010958, po
računu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 9. 2003, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Radlje ob Dravi, Mari-
borska c. 7, Radlje ob Dravi, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v torek, 16. 9. 2003, ob 9. uri v sejni
sobi 313/III, Občina Radlje ob Dravi.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu mesečnega računa oziroma sti-
mulacije.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): naročnik sklene po-
godbo z enim izbranim izvajalcem za celoto.

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja,
15 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 80 točk,
2. referenca ponudnika: 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje po-

nudb sta opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 352-43-4/2003 Ob-101254
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

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

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

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izbira izvajalca
za izvedbo obveznosti slovenskega par-
tnerja v transnacionalnem projektu “Via
Alpina“.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek izvaja-
nja obveznosti slovenskega partnerja v tran-
snacionalnem projektu “Via Alpina“ bo z
dnem sklenitve pogodbe z izbranim ponud-
nikom, dokončano pa z zaključkom tran-
snacionalnega projekta dne 30. 9. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
Uradu RS za prostorsko planiranje, v sobi
116, na Dunajski 21, Ljubljana, 1. nadstro-
pje ali jo zahtevajo preko e-maila (naslov
asa.mansoor@gov.si). Dodatne informaci-
je lahko zahtevajo pri Margariti Jančič, tel.
01/478-70-24 ali Aši Mansoor, tel.
01/478-70-22, telefaks 01/478-70-10.

Skrajni rok, do katerega ponudniki še
lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo po pošti ali telefak-
su je 23. 9. 2003.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudniki lahko
predložijo svoje ponudbe najkasneje do
1. 10. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Urad RS za prostorsko planira-
nje, soba 116, 1. nadstropje, Dunajska 21,
Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: četrtek 2. 10. 2003 ob 10. uri na
Uradu RS za prostorsko planiranje, soba
116, 1. nadstropje, Dunajska 21, Ljubljana.

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

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

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

bi skupina ponudnikov predložila skupno
ponudbo, morajo skupni ponudbi predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila, v kateri
bodo urejena in določena njihova medse-
bojna razmerja glede izvajanja dobave, ki je
predmet tega javnega razpisa.

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

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

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

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, reference posameznih članov
projektne skupine.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. Sp 3/2003 Ob-101273
1. Naročnik: Vrhovno sodišče Republi-

ke Slovenije.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Tavčarjeva 9, tel. 01/434-11-50, faks
01/434-11-71.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: pogarancijsko
vzdrževanje namizne računalniške opre-
me, strežnikov ter pasivne in aktivne
mrežne opreme za potrebe sodišč.

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

a) pogarancijsko vzdrževanje in manjše
nadgradnje pasivne kabelske infrastruk-
ture,

b) pogarancijsko vzdrževanje in manjše
nadgradnje aktivne mrežne opreme, strojne
opreme strežnikov in namizne računalniške
opreme.

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

končanja ali čas izvedbe: za obdobje do
treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrhovno sodi-
šče RS, Center za informatiko, Nikola Janjić
(Nikola.Janjic@sodisce.si).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. 9. 2003 do

16. 9. 2003 med 9. in 14. uro v tajništvu
Centra za informatiko, Vrhovno sodišče RS,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, podstrešje so-
dne stavbe, soba 11.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnine za razpisno do-
kumentacijo ni.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrhovno sodišče RS, Tavčarje-
va 9, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, soba
210 (vložišče).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 10. 2003 ob 12. uri v učilnici
Centra za informatiko, Vrhovno sodišče RS,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, podstrešje so-
dne stavbe, soba 14.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da za
resnost ponudbe nudi bančno garancijo v
višini 500.000 SIT, ki mora veljati 90 dni od
roka za oddajo ponudb.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so razvidni iz navodil po-
nudnikom št. CIF-JR-1b/2003.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o javnih naročilih (ZJN-1).

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 12. 2003, predviden datum odloči-
tve bo 30. 10. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: so
razvidna iz navodil ponudnikom št.
CIF-JR-1b/2003.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za dvig razpisne dokumentacije je
potrebno prinesti žigosano in s strani odgo-
vorne osebe podpisano pooblastilo.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 93 z dne
4. 11. 2002, Ob-80394.

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

Vrhovno sodišče RS

Št. 400-01-09/2003 Ob-101274
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: opredelitev
območij evropsko pomembnih negozd-
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nih habitatnih tipov s pomočjo razširje-
nosti značilnih rastlinskih vrst (ponov-
ljen razpis).

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

5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na te-
renu in na sedežu izbranega ponudnika.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe, končanje: najkasneje
do 15. 10. 2004.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. ure
vsak delovni dan.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 9. 2003 do
12. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 9. 2003 ob 13. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b.

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

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

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

– ponudnik mora predložiti sklenjene po-
godbe s potencialnimi podizvajalci,

– pravni akt o skupni izvedbi naročila, v
primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

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

– da je finančno in poslovno sposoben,
in sicer, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti za več kot 20
dni oziroma, da ponudnik v zadnjih 6 mese-
cih ni imel blokiran poslovni račun za več
kot 20 dni,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 120 dni od odpiranja ponudb,

– da razpolaga z ustrezno opremo za
izvedbo javnega naročila,

– da imajo odgovorni nosilec naloge in
člani projektne skupine ustrezno izobrazbo,

– da ima projektna skupina ustrezne re-
ference,

– da skupni obseg ur neposrednega dela
podizvajalcev v projektni skupini ne presega
polovice ur celotne projektne skupine.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 29. 1. 2004 in predvideni datum odloči-
tve do 20 dni po javnem odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena razpisanih storitev.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Agencija RS za okolje

Št. 17123-03-403-69/2003 Ob-101279
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-52, telefaks
01/472-57-91.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: preventivno vzdr-
ževanje in servisiranje naprav za nepre-
kinjeno napajanje, ki so izven garancij-
skega roka, ki zajema redne vzdrževalne
preglede naprav ter odprave napak ozi-
roma okvar in zamenjave baterij in dru-
gih dotrajanih delov, v odzivnem času
na poziv naročnika.

Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Za-
kona o javnih naročilih:

1. storitve vzdrževanja in popravila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se bo oddalo po sklopih, in
sicer:

Sklop 1: preventivno vzdrževanje in ser-
visiranje naprav za neprekinjeno napajanje
proizvajalca IMV (Invertomatic Victron), ki
so izven garancijskega roka, 84 naprav ozi-
roma sistemov.

Sklop 2: preventivno vzdrževanje in ser-
visiranje naprav za neprekinjeno napajanje
proizvajalca Socomec Sicon, ki so izven ga-
rancijskega roka, 18 naprav oziroma siste-
mov.

Sklop 3: preventivno vzdrževanje in ser-
visiranje naprav za neprekinjeno napajanje
drugih proizvajalcev, ki so izven garancij-
skega roka, 44 naprav oziroma sistemov.

Ponudniki se lahko prijavijo za izvajanje
storitve iz vseh treh sklopov v celoti (sklopi

1, 2 in 3), ali za izvajanje storitve posamez-
nega sklopa (sklop 1, 2 ali 3) v celoti.
Ponudnik se ne more prijaviti za izvajanje
posameznih storitev v okviru sklopa ali za
izvajanje storitev za posamezni tip naprave
iz sklopa.

5. Kraj izvedbe: lokacije posameznih or-
ganizacijskih enot Ministrstva za notranje za-
deve, Generalne policijske uprave in policij-
skih uprav, na območju celotne države, kjer
so naprave instalirane.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo eno (osnov-
no) ponudbo. V primeru, da ponudniki po-
nudijo še variantne ponudbe, naročnik
le-teh ne bo upošteval.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: naročnik bo z
izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo
za obdobje 12 mesecev. Kolikor bodo za
nadaljevanje naročila zagotovljena prora-
čunska sredstva, bo pogodba dopolnjena
oziroma podaljšana z aneksom, in sicer za
12 mesecev.

Predvideni datum začetka izvajanja stori-
tve je 10. 12. 2003 predvideni datum za-
ključka pa 10. 12. 2005.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
mentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o po-
nudniku (naziv, naslov, navedba ali je dav-
čni 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 razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40306903.

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

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
3. 10. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljub-
ljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
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pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti bančno garancijo
kot finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dne-
va uradnega prejema računa.

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

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
nik mora zagotoviti primerno število stro-
kovnega osebja, ki bo izvajalo razpisane sto-
ritve, ter na obrazcih iz razpisne dokumen-
tacije podati podatke o le-teh.

Ponudnik mora zagotoviti dosegljivost
strokovnih delavcev.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 30. 10. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: za po-
samezen sklop bo izbrana ekonomsko naj-
ugodnejša ponudba, ki ustreza meriloma
cena in finančno stanje ponudnika.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 2/2003 Ob-101307
1. Naročnik: Občina Žiri.
2. Naslov naročnika: Občina Žiri, Trg

svobode 2, 4226 Žiri, tel. 04/50-50-700,
e-pošta: obcina.ziri@obcina.ziri.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevoz otrok v

Osnovno šolo Žiri v šolskih letih
2003/04, 2004/05 in 2005/06 na
naslednjih relacijah:

1. Žirovski vrh – Plastuhova grapa – Žiri,
2. Žirovski vrh – Melcova grapa – Žiri,
3. Goropeke – Žiri,
4. Breznica – Žiri,
5. Izgorje – Podklanec – Ravne –

Brekovice – Žiri,
6. Spodnji Vrsnik – Žiri,
7. Žirovski vrh – Škrbina – Smrečje –

Račeva – Žiri,
8. Selo – Žiri.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko kandidirajo za razpisa-
ne storitve v celoti ali pa tudi za del razpisa-
nih storitev - za posamezno relacijo.

5. Kraj izvedbe: relacije šolskih prevo-
zov otrok v Osnovno šolo Žiri.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek prevo-
zov 3. 11. 2003, trajanje vse dni, ko poteka
pouk do 30. 6. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Žiri,
Trg svobode, 2, Žiri, Andrej Poljanšek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 9. 10. 2003
v času uradnih ur občinske uprave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT za razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko plačajo na
blagajni Občine Žiri ali z virmanom na
transakcijski račun Občine Žiri št.:
01347-0100007346 .

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ne glede na način
prinosa do 10. 10. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: sprejemna pisarna Občine Žiri,
Loška c. 1, Žiri.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 10. 2003 ob 13. uri na naslovu:
Loška c. 1, Žiri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije - bančna ga-
rancija oziroma menica.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
v roku 60 dni po preteku meseca za katere-
ga se obračunavajo.

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 iz-
vajanju storitev.

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: razvidno iz razpisne dokumentacije.

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba po nasled-
njih kriterijih: cena 60%, usklajenost vozne-
ga reda 15%, registracija prog 15%, refe-
rence 10%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Občina Žiri

Št. 110-1/03 Ob-101335
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava cenika
za dodelitev služnosti na javnih cestah
s katerimi upravlja DARS.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: projekt mora biti
izveden v dveh fazah (natančno določeno v
projektni nalogi). Rok dokončanja je tri me-
sece od veljavnosti pogodbe. Šele pozitiv-
no mnenje naročnika pomeni, da je izvaja-
lec v celoti izpolnil pogodbene obveznosti.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kon-
taktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Andrej Vovk,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica
XIV divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljub-
ljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, tel.
01/300-99-25, faks 01/300-99-74.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za raz-
pisno dokumentacijo“.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 6. 10. 2003 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji – DARS d.d.; Izpostava Ljublja-
na, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, vložišče v
I. nadstropju.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
6. 10. 2003 ob 10. uri na naslovu Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d.; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, sejna soba v V. nadstropju.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 180 dni po preteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 15. 11.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be se ocenjujejo v skladu s točko D3 razpi-
sne dokumentacije. Ocenjuje se: strokovna
usposobljenost ponudnika, reference po-
nudnika in ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

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

Št. 113/03 Ob-101379
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava in doba-
va prometne signalizacije za potrebe in-

terventne zamenjave na državnih cestah
v RS za leto 2004.

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

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 1. 11. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 razpi-
sno 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 10. 2003 do
8. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 10.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

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 sku-
pni izvedbi naročila.

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

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

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

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 113,000.000 SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 9. 2003.

Direkcija RS za ceste

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

naročila za blago po omejenem
postopku

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

Št. 61/03 Ob-101172
1. Naročnik: Osnovna šola Griže.
2. Naslov naročnika: Griže 1a, 3302 Gri-

že, tel. 03/713-21-50, faks 03/713-21-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

beno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Griže,

Griže 1a, 3302 Griže.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine blaga:

1. meso,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. mesni izdelki,
4. ribe,
5. mleko,
6. mlečni izdelki,
7. kruh,
8. pekovski izdelki,
9. slaščičarski izdelki,
10. sadje,
11. zelenjava,
12. sadni sokovi,
13. testenine,
14. čaji,
15. zmrznjena zelenjava,
16. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali na vse skupine prehram-
benega blaga.

V posamezni skupini mora ponudnik za-
gotavljati vse artikle in celotno letno količi-
no blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za tri leta. Pogodba za dobavo
blaga bo sklenjena za vsako leto posebej.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Osnovna šola
Griže, Griže 1a, 3302 Griže, Majda Zalo-
kar, tel. 01/729-24-77 ali 041/709-352.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 26. 9. 2003 med 10. in 13. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim
DDV na podračun pri UJP št.
01390-6030687671. Pred dvigom razpisne
dokumentacije mora ponudnik predložiti po-
trdilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 30. 9. 2003 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Griže, Griže 1a,
3302 Griže, s pripisom “Ne odpiraj – po-
nudba – Griže“, na kuverti mora biti ozna-
čen tudi naslov pošiljatelja in številka objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v
I. fazi niso zahtevana.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni po izstavitvi računa.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
kandidati, ki jim bo priznana usposobljenost,
bodo morali predvidoma predložiti ponudbe
v tridesetih dneh po pisnem pozivu naročni-
ka, odločitev o sprejemu ponudbe pa bo
sprejeta predvidoma do 17. 11. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna skupna vrednost blaga (artiklov) v
skupini.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Osnovna šola Griže

Št. 51/03 Ob-101197
1. Naročnik: Osnovna šola Vransko Ta-

bor.
2. Naslov naročnika: Vransko 23, 3305

Vransko, tel. 03/703-23-70, faks
03/703-23-80.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Vransko
Tabor.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov
za en sklop ali več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko konkurirajo na nasled-
nje sklope oziroma skupine blaga:

1. meso,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. mesni izdelki,
4. ribe,
5. mleko,
6. mlečni izdelki,
7. kruh,
8. pekovski izdelki,
9. slaščičarski izdelki,
10. sadje,
11. zelenjava,
12. sadni sokovi,
13. testenine,

14. čaji,
15. zmrznjena zelenjava,
16. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali na vse skupine prehram-
benega blaga.

V posamezni skupini mora ponudnik za-
gotavljati vse artikle in celotno letno količi-
no blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za tri leta. Pogodba za dobavo
blaga bo sklenjena za vsako leto posebej.

5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Osnovna šola Vran-
sko Tabor, Vransko 23, 3305 Vransko, Majda
Zalokar, tel. 01/729-24-77 ali 041/709-352.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 26. 9. 2003 med 10. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT z vklju-
čenim DDV na podračun pri UJP št
01389-6030686847. Pred dvigom razpi-
sne dokumentacije mora ponudnik predlo-
žiti potrdilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 30. 9. 2003 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Vransko Tabor,
Vransko 23, 3305 Vransko, s pripisom “Ne
odpiraj-ponudba-Vransko“, na kuverti mora
biti označen tudi naslov pošiljatelja in števil-
ka objave javnega razpisa v Ur. l. RS.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v
I. fazi niso zahtevana.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni po izstavitvi računa.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
kandidati, ki jim bo priznana usposobljenost,
bodo morali predvidoma predložiti ponudbe
v tridesetih dneh po pisnem pozivu naročni-
ka, odločitev o sprejemu ponudbe pa bo
sprejeta predvidoma do 17. 11. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna skupna vrednost blaga (artiklov) v
skupini.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Osnovna šola Vransko Tabor

Št. 5 Ob-101214
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice

Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta 9,

2000 Maribor, tel. 02/48-06-100, faks
02/47-13-157.

3. (a) Vrsta in količina blaga: material
zdravstvene nege, okvirne količine so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije.

(b) Kraj dobave: Dom upokojencev Da-
nice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000
Maribor.

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

I. obvezilni in sanitetni material,
II. osebna zaščitna sredstva,
III. razkužila,
IV. negovalna kozmetika,
V. medicinsko potrošni material.
Ponudniki lahko konkurirajo za en

sklop, za več sklopov ali za vse sklope
skupaj. Sposobnost bo priznana ponud-
niku po sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva ce-
sta 9, 2000 Maribor, tajništvo, pri Mateji
Knaus, po enodnevni predhodni najavi po
faksu in predložitvi dokazila o plačilu razpi-
sne dokumentacije.

(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: 5.000 SIT na podračun pri
UJP št.: 01100-6030267030 s pripisom
(material zdravstvene nege - javni razpis) ali
na blagajni naročnika s pripisom (material
zdravstvene nege - javni razpis).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 30. 9. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Danice Vogri-
nec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Mari-
bor, v tajništvo.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: po-
nudniki morajo priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 300.000 SIT z ve-
ljavnostjo do 31. 12. 2003.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60. dneh po prejemu računa.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 24. 11. 2003 do 12. ure, 3. 12. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

13. Morebitne druge informacije o
naročilu: Maja Kovačič, splošni del
razpisne dokumentacije, Vlasta Mlekuž,
vsebinski del razpisne dokumentacije,
tel. 02/48-06-100.
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14. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Dom upokojencev
Danice Vogrinec Maribor

Št. 4 Ob-101215
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice

Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta 9,

2000 Maribor, tel. 02/48-06-100, faks
02/47-13-157.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano, okvirne količine so
razvidne iz razpisne dokumentacije.

(b) Kraj dobave: Dom upokojencev Da-
nice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000
Maribor.

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

I. kruh in pekovsko pecivo,
II. mlevski izdelki in testenine,
III. sadje in zelenjava sveža,
IV. jabolka,
V. jajca,
VI. mleko in mlečni izdelki,
VII. zamrznjena zelenjava,
VIII. zamrznjeni izdelki,
IX. meso in drobovina,
X. mesni izdelki,
XI. perutninsko meso,
XII. olja in rastlinske maščobe,
XIII. začimbe,
XIV. splošno prehrambeno blago I.,
XV. splošno prehrambeno blago II.
Ponudniki lahko konkurirajo za en

sklop, za več sklopov ali za vse sklope
skupaj. Sposobnost bo priznana ponud-
niku po sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva ce-
sta 9, 2000 Maribor, tajništvo, pri Mateji
Knaus, po enodnevni predhodni najavi po
faksu in predložitvi dokazila o plačilu razpi-
sne dokumentacije.

(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: 5.000 SIT na podračun pri
UJP št.: 01100-6030267030 s pripisom (ži-
vila in material za prehrano - javni razpis) ali
na blagajni naročnika s pripisom (živila in
material za prehrano - javni razpis).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 30. 9. 2003 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Danice Vogri-
nec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Mari-
bor, v tajništvo.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: po-
nudniki morajo priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 300.000 SIT z ve-
ljavnostjo do 31. 12. 2003.

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

nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60. dneh po prejemu računa.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 24. 11. 2003 do 8. ure, 3. 12. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

13. Morebitne druge informacije o
naročilu: Maja Kovačič, splošni del razpi-
sne dokumentacije, Jožef Kodrič, vsebin-
ski del razpisne dokumentacije, tel.št.
02/48-06-100.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Dom upokojencev
Danice Vogrinec Maribor

Št. 16/17-03 Ob-101262
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ski pripomočki za hemodializo (dializa-
torji s poliamidno membrano, sterilizirani z
vodno paro ali gama žarki, arterijski in ven-
ski sistemi, ultrasteriset filtri in alkalni ter
kisli koncentrati za hemodializo).

(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica No-
vo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2004, razdeljeno na 2 obdobji.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Splošna bol-
nišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto, nabavna služba: Irena
Kočevar, tel. 07/39-16-132; dodatne in-
formacije o naročilu: Marija Puhek, tel.
07/39-16-135.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 9. 2003.

Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpi-
sne dokumentacije poslati po faksu na na-
slov naročnika.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, samo negoto-
vinsko na podračun pri upravi RS za javna
plačila 01100-6030278379, sklic na števil-
ko 16/17-03.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 24. 9. 2003, do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Novo mesto,

Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
nabavna služba.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali bančna garancija v višini 3% vredno-
sti ponudbe.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 90
dneh po izpolnitvi naročila o dobavi blaga.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik mo-
ra nastopati samostojno.

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

1. da je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež za dejavnost v
katero sodi predmet javnega naročila;

2. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni ali likvi-
dacijski postopek ali da ni prenehal poslo-
vati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;

3. da pod kazensko in materialno odgo-
vornostjo izjavlja, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero mu je prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;

4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – veljavno potrdi-
lo o vpisu v register dobaviteljev medicin-
skih pripomočkov Urada RS za zdravila, Mi-
nistrstva za zdravje;

6. da ima čiste prihodke iz prodaje, ena-
ke ali večje od ponudbene vrednosti razpi-
sanih vrst blaga, ki jih ponuja ter da v zad-
njih šestih mesecih pred izdajo dokazila o
boniteti ni imel blokiranega transakcijskega
računa;

7. da so vsi proizvodi, ki jih ponuja v
svoji ponudbi, vpisani v register medicin-
skih pripomočkov pri Uradu RS za zdravila,
Ministrstva za zdravje;

8. da ponujeno blago izpolnjuje vse stro-
kovne zahteve naročnika, navedene v sez-
namu razpisanega blaga in prilogi 1 sezna-
ma razpisanega blaga;

9. da ima za vse razpisane artikle prilo-
žene opise strokovnih lastnosti v sloven-
skem jeziku;

10. da bo predložil vzorce artiklov, če jih
bo naročnik zahteval;

11. da nudi naslednje plačilne pogoje:
90-dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi blaga;

12. da zagotavlja letne razpisane količi-
ne blaga, na katerega se prijavlja;

13. da zagotavlja dostavo blaga fco Le-
karna, Splošna bolnišnica Novo mesto, raz-
loženo v sklopu ponudbene cene;
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14. da ne navaja zavajajočih podatkov;
15. da sprejema vse pogoje razpisa.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: oddaja ponudb predvidoma 3. 12.
2003, do 9. ure; predvideni datum obvesti-
la o sprejemu ponudbe: 12. 12. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena posamezne vrste blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Splošna bolnišnica Novo mesto

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

naročila za storitve 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
storitve po omejenem postopku

Št. 64/753/03-03 Ob-101169
1. Naročnik: Občina Dolenjske Toplice.
2. Naslov naročnika: tel. 07/384-51-84,

faks 07/384-51-90.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok na ob-
močju Občine Dolenjske Toplice v ob-
dobju 2003 – 2006; vrsta storitve: stori-
tve kopenskega prometa.

4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Do-
lenjske Toplice.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe
1. 10. 2003 – 25. 6. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Dolenjske
Toplice, Občinska uprava, Rok Barbič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sre-
da in petek od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo 10.000 SIT na
TRR št. 01357-0100015780.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 26. 9. 2003.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Občina Dolenjske Toplice, Ob-
činska uprava, Zdraviliški trg 8, Dolenjske
Toplice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija v znesku 250.000 SIT.

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

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

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

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

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

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

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 30. 9. 2003.

16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2003.

Občina Dolenjske Toplice

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s

pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji

Št. 110-1/03 Ob-101261
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, telefon: 01/300-99-75, faks:
01/300-99-74.

3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: po-
stopek s pogajanji po predhodni objavi na-
ročila za odprti postopek v skladu s 1. toč-
ko drugega odstavka 20. člena ZJN-1.

4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziro-
ma 1B Zakona o javnih naročilih: oddaja
pravice uporabe zemljišča za postavi-

tev začasnega objekta za opravljanje
gostinske ponudbe ter prodaje sadja in
zelenjave na počivališčih: Studenec: le-
vo in desno; Zima: levo in Polskava: le-
vo in desno.

5. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: kandidati lahko oddajo
ponudbo za vse razpisane lokacije počiva-
lišč ali samo za posamezno lokacijo.

6. Kraj izvedbe: Zima levo ob AC Ho-
če-Arja vas, Polskava desno ob AC Hoče-Ar-
ja vas, Polskava levo ob AC Hoče-Arja vas,
Studenec desno ob AC Ljubljana-Klanec,
Studenec levo ob AC Ljubljana-Kozina.

7. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

8. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: površina za po-
stavitev začasnega objekta za opravljanje
sezonske gostinske ponudbe ter prodaje
sadja in zelenjave na posamezni lokaciji po-
čivališč se odda za dobo treh let.

9. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo kandidati lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana, I. nadstropje,
soba 1.04, kontaktna oseba je Marjeta
Pungerčar, tel. 01/306-82-02, faks
01/306-82-06. Strokovne informacije po-
sreduje Irena Jančič Osterc, univ. dipl.
ekon. - Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji - DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, te-
lefon 01/300-99-11, faks 01/300-99-74.

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

(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brez-
plačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe kandidatov, ki bodo predložene
najkasneje do 30. 9. 2003 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana, v vložišču v I.
nadstropju, soba št. 1.1.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: javno odpiranje po-
nudb bo 30. 9. 2003 ob 9. uri v Ljubljani, v
prostorih DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, v I. nadstropju, sejna soba 1.18.,
pogajanja pa se bodo vršila istega dne
30. 9. 2003 ob 12. uri po odpiranju v pro-
storih DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotniko-
va 40, 1000 Ljubljana, v I. nadstropju, sej-
na soba 1.18. Datum odločitev o sprejemu
ponudbe je 9. 11. 2003.

12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kandi-
dat predloži kot sestavni del ponudbe ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 300.000
SIT za posamezno razpisano lokacijo oziro-
ma v primeru ponudbe za vse razpisane
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lokacije skupaj 1,500.000 SIT. Garancija
za resnost ponudbe mora biti v obliki lastne
menice. Garancija mora biti veljavna 210
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudb.

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

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

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

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

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb: višina
nadomestila za posamezno razpisano lo-
kacijo ob izpolnjevanju ostalih pogojev raz-
pisa.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: objavljeno tudi v časopisu Delo.

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

20. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: 7. 2. 2003, Ur. l. RS, št.
13/03 in pogajanj 6. 6. 2003, Ur. l. RS, št.
53-54/03.

21. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

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

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. 12-08/03 Ob-101090
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica

5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: kardiokirurški medicinski po-
trošni material: Splošna bolnišnica Mari-
bor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

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

1. Auremiana, d.o.o. Sežana, Parti-
zanska cesta 109, 6210 Sežana,

2. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spa-
sičeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Auremiana:
631.481,47 SIT; Salus: 50.547,88 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: 9. 8. 2002,
Ob-75588.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 27. 8. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 11-08/03 Ob-101091
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica

5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: srčni stimulatorji; dobava: Splo-
šna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

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

1. Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spa-
sičeva ulica 10, 1000 Ljubljana;

2. Cardio Medical d.o.o., Ulica Bra-
tov Učakar 102, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Salus:
16,955.488,53 SIT; Cardio Medical:
20,812.000 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: 17. 8. 2001,
Ob-53717.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 27. 8. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 23-08/03 Ob-101092
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica

5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: zdravila; dobava: Splošna bolni-
šnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

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

1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do 100, 1000 Ljubljana,

2. Farmadent, d.o.o., Minařikova uli-
ca 6, 2000 Maribor,

3. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spa-
sičeva ulica 10, 1000 Ljubljana,

4. Lek, d.d., Področje medicinski pri-
pomočki, Verovškova 57, 1526 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Kemofarmaci-
ja: 5,461.035,39 SIT; Farmadent:
18.208,39 SIT; Salus: 686.133,03 SIT;
Lek: 166.847,50 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: 21. 2. 2003,
Ob-88503.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 27. 8. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 08-08/03 Ob-101093
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica

5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 24. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: ortopedske endoproteze: Splo-
šna bolnišnica Maribor.

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

– cena – 70 točk,
– reference proizvajalca – 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. Impakta, d.d., Kersnikova 2, 1000

Ljubljana,
2. Auremiana, d.o.o. Sežana, Parti-

zanska cesta 109, 6210 Sežana,
3. Johnson & Johnson, S.E., Podruž-

nica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana,

4. Metalka Zastopstva Media, d.o.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Impakta:
8,711.139,50 SIT; Auremiana: 407.030,05
SIT; Johnson & Johnson: 947.205 SIT; Me-
talka Zastopstva Media: 715.728,94 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: 16. 8.
2002, Ob-75926.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 27. 8. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 05-08/03 Ob-101094
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,

2000 Maribor.
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3. Datum izbire: 22. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: reagenti in kemikalije; dobava:
Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna vrednost
skupine oziroma najnižja končna cena po-
samezne vrste blaga.

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

1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do 100, 1001 Ljubljana, za posamezne vr-
ste blaga in za skupine 3, 6, 10 in 21;

2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga;

3. Mediline, d.o.o., Perovo 30, 1241
Kamnik, za posamezne vrste blaga;

4. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o.,
Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, za posa-
mezne vrste blaga;

5. Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor, za posamezne vrste blaga;

6. Labormed, d.o.o., Ljubljana, Zgor-
nje Pirniče 96/c, 1215 Medvode, za posa-
mezne vrste blaga;

7. Medias International, d.o.o., Lesko-
škova cesta 9D, 1000 Ljubljana, za posa-
mezne vrste blaga;

8. Laboratorijska tehnika Burnik,
d.o.o., Skaručna 14a, 1217 Vodice, za po-
samezne vrste blaga;

9. Karanta Ljubljana, d.o.o., Poljan-
ski nasip 6, 1000 Ljubljana, za posamezne
vrste blaga in za skupino 16;

10. Salus Ljubljana, d.d., Mašera
Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, za po-
samezne vrste blaga;

11. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga in za
skupino 17;

12. Adriamed d.o.o., Ljubljana, Par-
mova 53, 1000 Ljubljana, za skupine 5, 8
in 22.

7. Pogodbena vrednost: Kemofarmaci-
ja: 46,776.959,98 SIT; Sanolabor:
621.769,54 SIT; Mediline: 251.931,52 SIT;
Iris Mednarodna trgovina: 1,697.112,96 SIT;
Mikro + Polo: 459.927,20 SIT; Labormed:
1,735.572,45 SIT; Medias International:
2,432.805,50 SIT; Laboratorijska tehnika
Burnik: 1,313.328,60 SIT; Karanta Ljublja-
na: 29,620.857,84 SIT; Salus Ljubljana:
68,354.410,12 SIT; Medis: 3,934.181,45
SIT; Adriamed: 50,009.639,11 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: 23. 8.
2002, Ob-76274.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 27. 8. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-101095
1. Naročnik: Energetika Celje, j.p.,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Energetika Celje,

j.p., d.o.o.

3. Datum izbire: 1. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava ekstra lahkega kurilnega olja
(sukcesivna dobava), ca. 500.000 litrov,
Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, skladi-
ščne zmogljivosti za Elko, odzivnost na po-
ziv za dobavo, plačilni rok. Izbrani ponudnik
je zbral največje število točk po opredelje-
nih merilih).

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

7. Pogodbena vrednost: 79,10 SIT/liter
Elko (s ponudenim popustom).

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 82,04 SIT/liter Elko, 79,10 SIT/liter Elko.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 8. 2003.
Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Št. 538/03 Ob-101096
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljublja-
na, faks 01/522-27-64.

3. Datum izbire: 23. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup mikroskopov za potrebe Klinič-
nega centra Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena – 100%.

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

– EXPO COMM d.o.o., 1000 Ljubljana,
Plemljeva 8 – 3. sklop,

– Olympus, d.o.o., 1000 Ljubljana, Baz-
nikova 2 – 1. in 2. sklop.

7. Pogodbena vrednost:
– 4,650.000 SIT – 3. sklop,
– 1,850.000 SIT – 1. sklop,
– 2,515.764 SIT – 2. sklop.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 1,914.952 SIT z DDV,

1,850.000 SIT z DDV;
2. sklop: 2,876.278 SIT z DDV,

2,515.764 SIT z DDV;
3. sklop: 5,022.433 SIT z DDV,

4,650.000 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 8. 2003.
Klinični center Ljubljana

Št. 402/03 Ob-101104
1. Naročnik: Osnovna šola Oskarja Ko-

vačiča Škofije.

2. Naslov naročnika: Spodnje Škofije
40d.

3. Datum izbire: 4. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso,
– mesni izdelki,
– perutnina,
– zelenjava in sadje,
– sadni sokovi in sirupi,
– žita in mlevski izdelki,
– testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarska peciva,
– začimbe,
– vložena zelenjava,
– čaji in čokoladni napitki v prahu.
Kraj dobave: Spodnje Škofije 40d.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

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

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

– mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,

– meso: Celjske mesnine d.d., Cesta v
Trnovlje 17, 3000 Celje,

– mesni izdelki: Mesnica-delikatesa Mar-
kežič Bruno s.p., Sp. Škofije 207, 6281
Škofije,

– perutnina: Mesnica-delikatesa Marke-
žič Bruno s.p., Sp. Škofije 207, 6281 Ško-
fije,

– sadni sokovi in sirupi: Nektar d.o.o.,
Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,

– žita in mlevski izdelki: /
– testenine: Mlinotest d.d., Tovarniška

14, 5270 Ajdovščina,
– zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna Pe-

čjak d.o.o., Dolenjska cesta 422, 1291
Škofljica,

– kruh in pekovsko pecivo: Mlinotest
kruh Koper, Ulica 15. maja 12, 6000 Ko-
per,

– slaščičarska peciva: Mlinotest kruh
Koper, Ulica 15. maja 12, 6000 Koper,

– začimbe: Droga d.d., Industrijska ce-
sta 21, 6310 Izola,

– vložena zelenjava: Droga d.d., In-
dustrijska cesta 21, 6310 Izola,

– čaji in čokoladni napitki v prahu: Dro-
ga d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola.

– zamrznjene ribe in morski sadeži: Del-
mar d.o.o., Industrijska c. 21, 6310 Izola,

– jajca: Mercator d.d., Dunajska c. 107,
1000 Ljubljana,

– olje: Mercator d.d., Dunajska c. 107,
1000 Ljubljana,

– zelenjava in sadje: KZ Agraria Koper
z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper,

– zamrznjena zelenjava: Delmar d.o.o.,
Industrijska c. 21, 6310 Izola,

– kompoti in vloženo sadje: Mercator
d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana,

– ostalo prehrambeno blago: Mercator
d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah
živil:

– mleko in mlečni izdelki: 1,652.208,60
SIT,

– meso: 3,012.828 SIT,
– mesni izdelki: 1,610.548,10 SIT,
– perutnina: 1,336.459,30 SIT,
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– sadni sokovi in sirupi: 781.637,20 SIT,
– žita in mlevski izdelki: 80.196 SIT,
– testenine: 150.786,30 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 435.953

SIT,
– kruh in pekovsko pecivo: 839.588 SIT,
– keksi: 171.722,95 SIT,
– slaščičarska peciva: 543.296 SIT,
– začimbe: 176.641,92 SIT,
– vložena zelenjava: 227.631,09 SIT,
– čaji in čokoladni napitki v prahu:

460.479,32 SIT,
– zelenjava in sadje: 1,629.000 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 129.180,10 SIT,
– zamrznjene ribe in morski sadeži:

626.370,50 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– mleko in mlečni izdelki: 2,423.533,20

SIT, 1,652.208,60 SIT,
– meso: 3,763.827 SIT, 3,012.828 SIT,
– mesni izdelki: 1,741.458,80 SIT,

1,610.548,10 SIT,
– perutnina: 1,833.433 SIT,

1,336.459,30 SIT,
– sadni sokovi in sirupi: 969.983,60

SIT, 781.637,20 SIT,
– žita in mlevski izdelki: 101.918,40 SIT,

80.196 SIT,
– testenine: 271.834,70 SIT,

150.786,30 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 597.617,78

SIT, 464.235,70 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo: 857.071,50

SIT, 839.588 SIT,
– slaščičarska peciva: 579.824 SIT,

543.296 SIT,
– začimbe: 210.070,98 SIT,

176.641,92 SIT,
– vložena zelenjava: 274.306,90 SIT,

227.631,09 SIT,
– čaji in čokoladni napitki v prahu:

535.103,50 SIT, 460.479,32 SIT,
– zelenjava in sadje: 2,775.050,25 SIT,

1,629.000 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 157.327,20

SIT, 143.032 SIT,
– zamrznjene ribe in morski sadeži:

846.028,40 SIT, 626.370,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za skupine blaga:
– jajca,
– olje,
– keksi,
– kompoti in vloženo sadje,
– ostalo prehrambeno blago,
je naročnik v prvi fazi omenjenega po-

stopka prejel samo eno pravilno ponudbo,
zato je navedene skupine blaga oddal po
postopku oddaje naročil male vrednosti v
skladu s 125. členom ZJN in internim ak-
tom o oddaji naročil male vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 8. 2003.

Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Škofije

Št. 41405-00027/2003 0400 01 Ob-101137
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.

3. Datum izbire: 9. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. zunanja igrala za potrebe Vrtca Iva-

na Glinška Maribor,
2. zunanja igrala za potrebe Vrtca

Jadvige Golež Maribor,
3. zunanja igrala za potrebe Vrtca Ko-

roška vrata Maribor,
4. zunanja igrala za potrebe Vrtca

Otona Župančiča Maribor,
5. zunanja igrala za potrebe Vrtca

Studenci Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena in referen-
ce (podrobneje je bilo opredeljeno v razpi-
sni dokumentaciji).

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

1. sklop: za Vrtec Ivana Glinška Maribor je
izbran Mitos d.o.o., Kidričeva 75, Ljutomer,

2. sklop: za Vrtec Jadvige Golež Mari-
bor je izbran IDDI s.p., Mladinska 41, Mari-
bor,

3. sklop: za Vrtec Koroška vrata Mari-
bor je izbran LIP ART d.o.o., Milana Majcna
12, Ljubljana,

4. sklop: za Vrtec Otona Župančiča Ma-
ribor, IDDI s.p., Mladinska 41, Maribor,

5. sklop: za Vrtec Studenci Maribor je
izbran Mitos d.o.o., Kidričeva 75, Ljutomer.

7. Pogodbene vrednosti:
I. sklop: Vrtec Ivana Glinška Maribor

1,093.260 SIT,
II. sklop: Vrtec Jadvige Golež Maribor

2,419.452 SIT,
III. sklop: Vrtec Koroška vrata Maribor

2,702.398,27 SIT,
IV. sklop: Vrtec Otona Župančiča Mari-

bor 2,730.597,60 SIT,
V. sklop: Vrtec Studenci Maribor

2,840.880 SIT.
Skupaj za vseh pet sklopov:

11,786.587,87 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
– ponudnik Mitos d.o.o., Kidričeva 75,

Ljutomer bo dela opravil brez podizvajal-
cev,

– ponudnik IDDI s.p., Mladinska 41, Ma-
ribor bo dela oddal trem podizvajalcem v
vrednosti 472.774,55 SIT,

– ponudnik LIP ART d.o.o., Milana Maj-
cna 12, Ljubljana bo dela oddal enemu po-
dizvajalcu v vrednosti 1,351.199,14 SIT.

9. Število prejetih ponudb: prejetih je
bilo sedem ponudb (sedem ponudb za Vr-
tec Ivana Glinška Maribor in Vrtec Otona
Župančiča Maribor, pet ponudb za Vrtec
Jadvige Golež Maribor in Vrtec Koroška vra-
ta Maribor, ter štiri ponudbe za Vrtec Stu-
denci Maribor).

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 34,243.649,28 SIT, 24,115.008 SIT.

I. sklop: Vrtec Ivana Glinška Maribor:
1,225.459,20 SIT, 1,093.260 SIT,

II. sklop: Vrtec Jadvige Golež Maribor:
7,428.000 SIT, 2,391.720 SIT,

III. sklop: Vrtec Koroška vrata Maribor:
5,197.200 SIT, 2,702.398,27 SIT,

IV. sklop: Vrtec Otona Župančiča Mari-
bor: 4,461.600 SIT, 2,729.388 SIT,

V. sklop: Vrtec Studenci Maribor:
4,197.600 SIT, 2,840.880 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 8. 2003.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 182/2003 Ob-101138
1. Naročnik: Vrtec Morje Lucija.
2. Naslov naročnika: Fazanska 3, 6320

Portorož.
3. Datum izbire: 30. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago – po skupinah:
– kruh in slaščičarski izdelki,
– perutnina,
– zamrznjene ribe in zamrznjena zele-

njava,
– zelenjava, sadje in jajca,
– mleko in mlečni izdelki,
– jajčne testenine in krompirjevi svaljki,
– sadni sokovi in sirupi,
– čaji, začimbe in riž.
Kraj dobave je Fazanska 3, Portorož.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena – najnižja vrednost
skupine blaga.

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

– kruh in slaščičarski izdelki: Mlinotest
kruh Koper d.o.o., Ulica 15. maja 12, 6000
Koper,

– perutnina: Mesnica in trgovina Damija-
ni, Lučano Damijani s.p., Zelenjavni trg 1,
6330 Piran,

– zamrznjene ribe in zamrznjena zele-
njava: Mariva Marikultura d.o.o., Liminjan-
ska 111, 6320 Portorož,

– zelenjava, sadje in jajca: KZ Agraria
Koper, z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Ko-
per,

– mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,

– jajčne testenine in krompirjevi svaljki:
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta
442, 1291 Škofljica,

– sadni sokovi in sirupi: Fructal d.d., To-
varniška 7, 5270 Ajdovščina,

– čaji, začimbe in riž: Droga d.d., In-
dustrijska cesta 21, 6310 Izola.

7. Pogodbena vrednost:
– kruh in slaščičarski izdelki:

1,975.730,75 SIT,
– perutnina: 2,901.000 SIT,
– zamrznjene ribe in zamrznjena zele-

njava: 764.382,50 SIT,
– zelenjava, sadje in jajca: 4,207.900

SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 1,780.219,52

SIT,
– jajčne testenine in krompirjevi svaljki:

993.700,51 SIT,
– sadni sokovi in sirupi: 431.727 SIT,
– čaji, začimbe in riž: 928.592,37 SIT.
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V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– kruh in slaščičarski izdelki: 2,342.150

SIT, 1,975.730,75 SIT,
– perutnina: 2,915.660 SIT, 2,901.000

SIT,
– zamrznjene ribe in zamrznjena zele-

njava: 871.123,20 SIT, 764.382,50 SIT,
– zelenjava, sadje in jajca: 5,515.814,50

SIT, 4,207.900 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,247.721,22

SIT, 1,780.219,52 SIT,
– jajčne testenine in krompirjevi svaljki:

1,109.920 SIT, 993.700,51 SIT,
– sadni sokovi in sirupi: 544.383,56

SIT, 431.727 SIT,
– čaji, začimbe in riž: 962.516,26 SIT,

928.592,37 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za skupini blaga:
– meso in mesni izdelki ter
– ostalo prehrambeno blago,
je naročnik prejel samo po eno pravilno

ponudbo, 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 vred-
nosti.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 48 z dne 23. 5. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 8. 2003.

Vrtec Morje Lucija

Št. 540/03 Ob-101153
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljublja-
na, faks 01/522-27-64.

3. Datum izbire: 9. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup:
– operacijskih plaščev za enkratno

uporabo: skupina A;
Sklop 1A: operacijski plašči
– materialov za prekrivanje operacij-

skega polja in dodatkov za enkratno
uporabo: skupina B;

Sklop 1B: operacisjke rjuhe in operacij-
ske komprese;

Sklop 2B: operacijske kardiovaskularne
rjuhe;

Sklop 3B: operacijski set za operacijo
pace maker;

Sklop 4B: operacijske rjuhe oftalmolo-
ške;

Sklop 5B: operacijske rjuhe oftalmolo-
ške;

Sklop 6B: operacijska zaščita za ka-
mero;

Sklop 7B: operacijska zaščita za RTG
aparat Siemens;

Sklop 8B: operacijska zaščita za RTG
aparat Siemens;

Sklop 9B: operacijska zaščita za RTG
aparat;

Sklop 10B: operacijska zaščita za RTG
aparat C lok

– nesterilnih kompres za enkratno
uporabo: skupina C;

Sklop 1C: operacijske nesterilne kom-
prese.

Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: Merilo za izbor je bilo v vseh
sklopih eno, in sicer: 1. Ponudbena cena
100%. Naročnik ni opravil izbora, ker mu v
skladu s 76. členom ZJN - 1 nista ostali dve
samostojni in pravilni ponudbi v naslednjih
sklopih v okviru skupine B: sklop 3B, sklop
5B, sklop 6B,sklop 7B, sklop 9B in sklop
10B .

Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: v preostalih sklopih pred-
metnega javnega naročila je bilo naročilo
dodeljeno:

– za sklop 1B: ponudniku SIMPS’S
d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin;

– za sklop 2B: ponudniku Iris Mednaro-
dna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana;

– za sklop 4B: ponudniku Kemofarmaci-
ja d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana;

– za sklop 8B: ponudniku Kemofarma-
cija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljub-
ljana;

– za sklop 1C: ponudniku Tosama To-
varna sanitetnega materiala d.d., Šaranovi-
čeva cesta 35, Vir 1230 Domžale.

7. Pogodbena vrednost: (vrednost v SIT
z vključenim DDV):

sklop 1B: 3,560.197,54 SIT,
sklop 2B: 9,317.166,25 SIT,
sklop 4B: 6,193.176 SIT,
sklop 8B: 139.608 SIT,
sklop 1C: 38,945.998,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
Skupina A
sklop 1A: operacijski plašči; šest po-

nudb.
Skupina B
sklop 1B: operacijske rjuhe in operacij-

ske komprese; štiri ponudbe,
sklop 2B: operacijske kardiovaskularne

rjuhe; 3 ponudbe;
Sklop 3B: operacijski set za operacijo

pace maker; 2 ponudbi,
sklop 4B: operacijske rjuhe oftalmolo-

ške; 5 ponudb,
sklop 5B: operacijske rjuhe oftalmolo-

ške; 5 ponudb,
sklop 6B: operacijska zaščita za kame-

ro; 3 ponudbe,
sklop 7B: operacijska zaščita za RTG

aparat Siemens; 1 ponudba,
sklop 8B: operacijska zaščita za RTG

aparat Siemens; 2 ponudbi,
sklop 9B: operacijska zaščita za RTG

aparat; 1 ponudba,
sklop 10B: operacijska zaščita za RTG

aparat C lok; 3 ponudbe.
Skupina C
sklop 1C: operacijske nesterilne kom-

prese; dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: (vrednost v SIT z vključenim DDV) za:
sklop 1 B; 6,546.549,80 SIT;

3,560.197,54 SIT.
sklop 2B; 9,503.510 SIT; 9,317.166,25

SIT,
sklop 4B; 13,128.280 SIT; 6,193.176

SIT,

sklop 8B; 271.218,73 SIT; 139.608 SIT,
sklop 1C; 61,388.870,44 SIT;

38,945.998,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Predmetno javno naročilo je bilo del-
no razveljavljeno kar je naročnik objavil v
Uradnem listu RS, št. 71-72, z dne 25. 7.
2003 pod št. Ob-98642, in sicer za nakup
operacijskih plaščev za enkratno uporabo:
v okviru skupine A; sklop 1A: operacijski
plašči .

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Klinični center Ljubljana

Ob-101165
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Črnomelj d.o.o. Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Belokranjska cesta

24, 8340 Črnomelj, faks 07/30-61-697, tel.
07/30-61-660, e-mail: tajnistvo@komuna-
la-crnomelj.si.

3. Datum izbire: 4. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: specialno tovorno vozilo za odvoz
Abroll kontejnerjev z nadgradnjo na vo-
zilu in 4 kom Abroll kontejnerjev, volum-
na 28 m3, kraj dobave: Črnomelj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena: 55 točk, garancije 25
točk, reference 20 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Man Gospodarska vo-
zila Slovenija d.o.o., Brnčičeva 35, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 38,976.000
SIT z DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,988.000 SIT in 38,976.000 SIT
(obe z 20% DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 8. 2003.

Javno podjetje Komunala Črnomelj
d.o.o.

Št. 220-3/2003 Ob-101195
1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-

je za civilno letalstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 2. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nadgradnja radarja Watchman in za-
menjava Plessexa, Letališče Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: Podjetje SENSIS je edino
podalo ustrezno tehnično rešitev za modifi-
kacijo signalnega procesorja in zamenjavo
plessexa. Na podlagi tega dejstva je komi-
sija s predstavniki podjetja Sensis pričela s
pogajanji za znižanje prvotno ponujene ce-
ne in le to znižalo za dobrih 30 odstotkov.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SENSIS Corporation,
5793 Widewaters Parkway, DeWitt, New
York, USA.

7. Pogodbena vrednost: 646.000 USD.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 249.689.000 EUR, 262.250 EUR.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 23-24 z dne 7. 3.
2003.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Uprava RS za civilno letalstvo

Št. 513-4/03 Ob-101213
1. Naroènik: Agencija Republike

Slovenije za javnopravne evidence in
storitve.

2. Naslov naroènika: 1000 Ljubljana,
Tržaška 16, faks 01/425-67-46.

3. Datum izbire: 13. 8. 2003.
4. Vrsta in kolièina blaga ter kraj

dobave: dobava pisarniškega materiala;
centrala Ajpes in izpostave Ajpes.

5. Merila za dodelitev naroèila in
utemeljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naroèilo dodeljeno: Zelinka&sinovi d.o.o.
Ljubljana, Linhartova 17.

7. Pogodbena vrednost:
23,536.598,52 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 29,880.967,96 SIT;
23,536.598,51 SIT.

11. Morebitne druge informacije o
naroèilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega
razpisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 29. 8. 2003.

Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

Št. 07/2003 Ob-101219
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

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

meljitev izbire: cena 90%, boniteta 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Unistar LC d.o.o., Kot-
nikova 32, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
32,095.817,96 SIT.

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

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

be: 43,679.471,69 SIT, 32,095.818,04
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 50-336-174/03 Ob-101265
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

Ljubljana, tel. 01/475-81-00, faks
01/437-20-70.

3. Datum izbire: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– ribe in ribji izdelki v okvirni vrednosti
750.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu
je naročilo dodeljeno: Brumec-Ručigaj,
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš.

7. Pogodbena vrednost: 550.963 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 826.791 SIT, 550.963 SIT.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– meso sveže v okvirni vrednosti
10,800.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MIR, d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona.

7. Pogodbena vrednost: 11,525.304
SIT.

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

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

be: 13,209.178 SIT, 11,525.304 SIT.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso

sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– mesni izdelki v okvirni vrednosti
3,350.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mesnine dežele Kranj-
ske, d.d., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje.

7. Pogodbena vrednost: 2,641.029,40
SIT.

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

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

be: 3,988.136 SIT, 2,641.029,40 SIT.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave: sukcesivna dobava blaga, in sicer
živil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutnin-
ski izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna
dostava, mlečni izdelki – občasna naroči-
la, banane, pomaranče, hruške, jabolka,
čebula, korenje, krompir, solata, zelje,
kruh in pekovsko pecivo, sladice, testeni-
ne, instant omake, juhe, pripravljene me-
šanice za jedi, čaji, špecerija, voda mine-
ralna, voda navadna, voda mineralna Mg,
sokovi, sadne kaše, konzervirana zelenja-
va, zamrznjena zelenjava, olje, na sedežu
v Ljubljani; skupina – perutnina v okvirni
vrednosti 5,520.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Perutnina Ptuj, d.d.,
Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 6,710.480,90
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,275.375 SIT, 6,710.480,90 SIT.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– perutninski izdelki v okvirni vrednosti
1,600.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Perutnina Ptuj, d.d.,
Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 977.942,45 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,593.280 SIT, 977.942,45 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– jajca v okvirni vrednosti 580.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Živila Kranj, d.d., Ce-
sta na Okroglo 3, 4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 873.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 910.000 SIT, 873.600 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– mleko, jogurti – dnevna dostava v
okvirni vrednosti 4,800.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Agroind Vipava 1894
Vipava, d.d., Vinarska cesta 5, 5271 Vi-
pava.

7. Pogodbena vrednost: 3,161.360 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,058.156 SIT, 3,161.360 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– mlečni izdelki – občasna naročila v
okvirni vrednosti 5,200.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pomurske mlekarne,
d.d., Industrijska ul. 10, 9000 Murska So-
bota.

7. Pogodbena vrednost: 3,673.516,85
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,136.203 SIT, 3,673.516,85 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– banane v okvirni vrednosti 470.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator, d.d., Dunaj-
ska 107, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 349.370 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: 474.145 SIT, 349.370 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– pomaranče v okvirni vrednosti 400.000
SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator, d.d., Dunaj-
ska 107, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 296.205 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: 410.130 SIT, 296.205 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant

omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– hruške v okvirni vrednosti 320.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Robert Magajna, s.p.,
V Radno 2, 1351 Brezovica.

7. Pogodbena vrednost: 90.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: 261.144 SIT, 90.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– jabolka v okvirni vrednosti 850.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Robert Magajna, s.p.,
V Radno 2, 1351 Brezovica.

7. Pogodbena vrednost: 418.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 764.088 SIT, 418.500 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– čebula v okvirni vrednosti 360.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Robert Magajna, s.p.,
V Radno 2, 1351 Brezovica.

7. Pogodbena vrednost: 240.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 325.500 SIT, 240.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
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banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– korenje v okvirni vrednosti 550.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rudolf Grad, Pečnik
30, 1231 Ljubljana Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 314.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 440.000 SIT, 314.600 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– solata v okvirni vrednosti 2,200.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rudolf Grad, Pečnik
30, 1231 Ljubljana Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 1,214.720 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,376.150 SIT, 1,214.720 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– zelje v okvirni vrednosti 350.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Agro Mrkac, d.o.o.,
Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 161.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 374.325 SIT, 161.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso

sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– kruh in pekovsko pecivo v okvirni vred-
nosti 4,300.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Žito, d.d., Šmartinska
154, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,722.320
SIT.

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

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

be: 6,263.820 SIT, 4,722.320 SIT.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave: sukcesivna dobava blaga, in sicer
živil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutnin-
ski izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna
dostava, mlečni izdelki – občasna naroči-
la, banane, pomaranče, hruške, jabolka,
čebula, korenje, krompir, solata, zelje,
kruh in pekovsko pecivo, sladice, testeni-
ne, instant omake, juhe, pripravljene me-
šanice za jedi, čaji, špecerija, voda mine-
ralna, voda navadna, voda mineralna Mg,
sokovi, sadne kaše, konzervirana zelenja-
va, zamrznjena zelenjava, olje, na sedežu
v Ljubljani; skupina – sladice v okvirni
vrednosti 1,900.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pekarna Blatnik, d.o.o.
Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje.

7. Pogodbena vrednost: 1,104.815,10
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,350.820 SIT, 1,104.815,10 SIT.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– testenine v okvirni vrednosti 1,150.000
SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Žito, d.d., Šmartinska
cesta 154, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 918.550 SIT.

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

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

be: 1,035.269 SIT, 918.550 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– instant omake, juhe v okvirni vrednosti
1,300.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kolinska, d.d., Kolin-
ska ulica 1, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,107.650,20
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,175.464 SIT, 1,107.650,20 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– pripravljene mešanice za jedi v okvirni
vrednosti 590.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Consult Commerce,
d.o.o., Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost: 589.970 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 732.375 SIT, 589.970 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– čaji v okvirni vrednosti 1,000.000 SIT.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator, d.d., Dunaj-
ska 107, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 989.235,30
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,073.038 SIT, 989.235,30 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– voda mineralna v okvirni vrednosti
950.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Živila Kranj, d.d., Ce-
sta na Okroglo 3, 4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 1,005.600
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,106.700 SIT, 1,005.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer živil
po skupinah ribe in ribji izdelki, meso sveže,
mesni izdelki, perutnina, perutninski izdelki,
jajca, mleko, jogurti – dnevna dostava, mleč-
ni izdelki – občasna naročila, banane, po-
maranče, hruške, jabolka, čebula, korenje,
krompir, solata, zelje, kruh in pekovsko peci-
vo, sladice, testenine, instant omake, juhe,
pripravljene mešanice za jedi, čaji, špeceri-
ja, voda mineralna, voda navadna, voda mi-
neralna Mg, sokovi, sadne kaše, konzervira-
na zelenjava, zamrznjena zelenjava, olje, na
sedežu v Ljubljani; skupina – voda navadna
v okvirni vrednosti 4,000.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator, d.d., Dunaj-
ska 107, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,906.400
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,700.556 SIT, 3,906.400 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in

pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– voda mineralna Mg v okvirni vrednosti
1,600.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kolinska, d.d., Kolin-
ska ulica 1, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,651.590 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,898.316 SIT, 1,615.590 SIT.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– sokovi, sadne kaše v okvirni vrednosti
1,800.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator, d.d., Dunaj-
ska 107, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,730.762,85
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,952.516 SIT, 1,730.762,85 SIT.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– konzervirana zelenjava v okvirni vred-
nosti 1,750.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Živila Kranj, d.d., Ce-
sta na Okroglo 3, 4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 1,464.062,01
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,723.166 SIT, 1,464.062,01 SIT.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: sukcesivna dobava blaga, in sicer ži-
vil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutninski
izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna do-
stava, mlečni izdelki – občasna naročila,
banane, pomaranče, hruške, jabolka, če-
bula, korenje, krompir, solata, zelje, kruh in
pekovsko pecivo, sladice, testenine, instant
omake, juhe, pripravljene mešanice za jedi,
čaji, špecerija, voda mineralna, voda nava-
dna, voda mineralna Mg, sokovi, sadne ka-
še, konzervirana zelenjava, zamrznjena ze-
lenjava, olje, na sedežu v Ljubljani; skupina
– zamrznjena zelenjava v okvirni vredno-
sti 1,100.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Brumec – Ručigaj,
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš.

7. Pogodbena vrednost: 948.181,94
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,341.289 SIT, 948.181,94 SIT.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave: sukcesivna dobava blaga, in sicer
živil po skupinah ribe in ribji izdelki, meso
sveže, mesni izdelki, perutnina, perutnin-
ski izdelki, jajca, mleko, jogurti – dnevna
dostava, mlečni izdelki – občasna naroči-
la, banane, pomaranče, hruške, jabolka,
čebula, korenje, krompir, solata, zelje,
kruh in pekovsko pecivo, sladice, testeni-
ne, instant omake, juhe, pripravljene me-
šanice za jedi, čaji, špecerija, voda mine-
ralna, voda navadna, voda mineralna Mg,
sokovi, sadne kaše, konzervirana zelenja-
va, zamrznjena zelenjava, olje, na sedežu
v Ljubljani; skupina – olje v okvirni vredno-
sti 1,000.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator, d.d., Dunaj-
ska 107, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,173.664,96
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,313.060 SIT, 1,173.664,96 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 29. 8. 2003.
Inštitut za rehabilitacijo Ljubljana

Št. 00509 Ob-101304
1. Naročnik: Planinska zveza Slovenije,

Gorska reševalna služba Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dvoržakova 9,

1000 Ljubljana; grs@pzs.si; 01/43-45-685.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava 430 kosov zaščitnih jaken,
kraj dobave - Ljubljana.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, tehnične
karakteristike in dobavni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: K & K Trade, d.o.o.
Žiri, Dobračevska 49, 4226 Žiri.

7. Pogodbena vrednost: 20,635.700
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,635.700 SIT; 14,964.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 9. 2003.
Planinska zveza Slovenije

Gorska reševalna služba Slovenije

Št. 404-08-174/2003 Ob-101373
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 7. 2003, 17. 7.

2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: težko gorljiva oblačila in kape (pilot-
ski kombinezon 300 kosov, kombinezon
tehničnega osebja let. enot 400 kosov, ka-

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

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

Št. 1064 Ob-101089
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224

Gorenja vas, faks 04/51-59-399, tel.
04/51-59-300, brane.lahajnar@rudnik-zv.si.

3. Datum izbire: 7. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gra-

denj ter kraj izvedbe: opustitev prido-
bivanja uranove rude – jamska dela,
sklop 4.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najcenejša ponudba (ome-
jeni postopek).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– Konzorcij Cestno podjetje Ljubljana
d.d. in Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,

– Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolp-
niška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1.577,392.032,04 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.

7. Pogodbena vrednost:
105,383.319,30 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 128,676.705,36 SIT, 105,383.319,30
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 8. 2003.

Občina Puconci

Št. 774/03 Ob-101168
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,

3310 Žalec.
3. Datum izbire: 22. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: projektiranje in izvedba
ČN Vransko.

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

– ponudbena cena: 70% (maksimalno
70 točk),

– reference: 10% (maksimalno 10 točk),
– strokovna usposobljenost ponudnika,

roki, način plačila: 20% (maksimalno 20
točk).

Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela najvišje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: NIVO Celje d.d., Lava 11,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 86,244.480
SIT (z vključenim DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 7 prejetih
ponudb (6 pravilnih ponudb).

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 167,024.736 SIT (z vključenim DDV),
84,981.354,80 SIT (z vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 8. 2003.

Javno komunalno podjetje Žalec
d.o.o.

Ob-101221
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrb-
njaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-31-00, telefaks 02/521-10-07.

3. Datum izbire: 11. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrt-
niških in inštalacijskih del pri ureditvi
kuhinje v SB Murska Sobota v Rakičanu
po načelu “funkcionalni ključ v roke“ ter
nabava opreme;

pa 250 kosov), jopič in težko gorljive ro-
kavice (jopič pilotski 290 kosov, rokavice
400 parov). Centralno skladišče MORS, Mi-
heličeva ulica b.št., Ljubljana – Šentvid.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena – 50 točk, vzorec 40
– točk, rok dobave 10 točk. Naročnik je za
posamezni sklop izbral dobavitelja, ki je
dosegel največje št. točk, kot vsoto obeh
meril.

Za jopič in težko gorljive rokavice je na-
ročnik prejel samo eno pravilno ponudbo
zato naročila ni oddal.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tipso d.o.o., Kočev-
ska Reka 32a, 1338 Kočevska Reka za
težko gorljiva oblačila.

7. Pogodbena vrednost: za težko gorlji-
va oblačila 29,001.000 SIT.

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

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

be: za težko gorljiva oblačila 29,094.600
SIT, 28,371.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 9. 2003.

Ministrstvo za obrambo

10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 1.770,895.975,24 SIT,
1.577,392.032,04 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 86 z dne 2. 11. 2001, Ob-57680.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 54 z dne 29. 6.
2001, Ob-51247.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 8. 2003.

Rudnik Žirovski vrh
Javno podjetje za zapiranje

rudnika urana d.o.o.

Št. 35206-2/2002 Ob-101147
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Pucon-

ci, Puconci 80, 9201 Puconci, tel.
02/54-59-100, faks 02/54-59-101.

3. Datum izbire: 18. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija in zapiranje de-
la odlagališča za nenevarne odpadke v
Puconcih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 70%, refe-
renčna dela ponudnika 10%, rok izvedbe
10%, plačilni pogoji 5%, garancijski rok 5%.
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po zgo-
raj navedenih merilih prejela največje števi-
lo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Betonarna Petelin
d.o.o., Trate 23, 9250 Gornja Radgona.
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1. sklop: izvedba GOI del:
a) podsklop: gradbena, obrtniška in in-

štalacijska dela (strojne in elektroinštalacije),
b) podsklop: prezračevanje in klimatiza-

cija,
c) podsklop: hladilne komore;
2. sklop: nabava tehnološke opreme:
a) podsklop: oprema za toplotno obde-

lavo živil,
b) podsklop: pomivalna tehnika,
c) podsklop: Inox oprema (po meri),
d) podsklop: serijska ostala kuhinjska

oprema.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena 75%, čas
izvedbe 10%, plačilni pogoji 15%, največje
skupno število točk po navedenih kriterijih.
Naročnik je naročilo oddal za dva podsklo-
pa: 1a) podsklop: gradbena, obrtniška in
inštalacijska dela (strojne in elektroinštala-
cije) in 1b) podsklop: prezračevanje in kli-
matizacija.

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

1. sklop: izvedba GOI del:
a) podsklop: gradbena, obrtniška in in-

štalacijska dela (strojne in elektroinštalaci-
je): Gomboc Gradbeni Inženiring d.o.o., Uli-
ca Štefana Kovača 21, 9231 Beltinci,

b) podsklop: prezračevanje in klimatiza-
cija: Rosenberg klima, d.o.o., Borovec 21,
1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: izvedba GOI del:
1a) podsklop: gradbena, obrtniška in in-

štalacijska dela (strojne in elektroinštalaci-
je): 147,189.524,96 SIT,

1b) podsklop: prezračevanje in klimati-
zacija: 99,500.000 SIT.

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

1a) 100,994.269,97 SIT,
1b) /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1.a) podsklop: gradbena, obrtniška in

inštalacijska dela (strojne in elektroinštala-
cije): 147.189,96 SIT; 136,301.544,50

1b) podsklop: prezračevanje in klimati-
zacija: 99,500.000 SIT; 99,390.368 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za pet podsklopov: 1c) podsklop:
hladilne komore, 2a) podsklop: oprema za
toplotno obdelavo živil, 2b) podsklop: po-
mivalna tehnika, 2c) podsklop: Inox opre-
ma (po meri), 2d) podsklop: serijska ostala
kuhinjska oprema, naročnik ni prejel dve
pravilni ponudbi, zato bo razpis ponovljen v
najkrajšem možnem času.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2003.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 9/117 Ob-101266
1. Naročnik: J.P. Komunala Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 18. 6. 2003, datum

odločitve naročnika.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija glavnega zbi-
ralnika Zore Perello Godina – Č2 v
Kopru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na podlagi 76. člena ZJN-1
je naročnik zaključil postopek oddaje javne-
ga naročila brez dodelitve naročila, ker ni
pridobil nobene pravilne ponudbe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 9. 2003.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.

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. 64-03/03-5 Ob-101086
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice.
2. Naslov naročnika: Kranjčeva ul. 3,

9226 Moravske Toplice, tel.
02/538-15-00, faks 02/538-15-02.

3. Datum izbire: 30. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Obči-
ni Moravske Toplice v šol. letu
2003/2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, reference
in druge ugodnosti.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Avtobusni promet Mur-
ska Sobota d.d., Bakovska 29/a, 9000
Murska Sobota in Prevoz oseb – Avtotaksi,
Šinko Alojz s.p., Dolga ulica 3, 9226 Mo-
ravske Toplice.

7. Pogodbena vrednost: za prevoze z av-
tobusi po ceni 84.868 SIT/dnevno; za pre-
voze z malim busom po ceni 71.024
SIT/dnevno in za prevoze s kombijem
19.000 SIT/dnevno. V ceno je vključen DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: tri pravilne
ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: avtobus 94.080 SIT – 84.868
SIT/dnevno; mali bus 79.120 SIT – 71.024
SIT/dnevno; kombi 37.120 SIT – 19.000
SIT/dnevno. V ceno je vključen DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 8. 2003.

Občina Moravske Toplice

Št. 014/2003-3 Ob-101087
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 18. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: pridobiva-

nje novih zavezancev za plačilo RTV pri-
spevka ter sodelovanje pri prenovi ob-
stoječe informacijske podpore za delo-
vanje Službe za obračun RTV prispevka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: sklop A: pridobivanje novih
zavezancev za plačilo RTV prispevka; sklop
B: sodelovanje pri prenovi obstoječe infor-
macijske podpore za delovanje službe za
obračun RTV prispevka: najnižja cena 100%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: sklop B: Laser computer
d.o.o., Dunajska 51, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 50,000.000
SIT (z DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: sklop B: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ura postavka: 9.751,20 SIT, 6.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik za sklop A ni izbral ponud-
nika, ker je prejel samo eno ponudbo.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 8. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod

Št. 53/03 Ob-101088
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: montaža po-

desta in dozirnih naprav za doziranje
nevtralita v VF1 IN VF2 (1 A, zap. št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni izbral izvajalca,
v javnem razpisu je prejel samo eno po-
nudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79476.
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 8. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 002/2003 Ob-101139
1. Naročnik: Regionalna razvojna agen-

cija Celje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Regionalna razvoj-

na agencija Celje, d.o.o., Cesta V Trnovlje
7, 3000 Celje.

3. Datum izbire: 8. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: trženje re-

gijskega turističnega produkta s pomo-
čjo revitalizacije in vsebinske oživitve
naravne in kulturne dediščine Savinjske
regije, druge storitve, Priloga 1B-storitve,
27.kategorija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: reference izvajalca pri pro-
jektih revitalizacije naravne in kulturne dedi-
ščine (40 točk), reference izvajalca pri pro-
jektih s področja razvoja in trženja turizma
na področju kulturne dediščine (40 točk),
cena (20 točk). Izbrani ponudnik je dosegel
v postopku ocenjevanja po postavljenih me-
rilih najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Znanstvenoraziskovalno sre-
dišče Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 16,560.000
SIT bruto z vključenim DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,560.000 SIT bruto z vključenim DDV,
13,977.825 SIT bruto z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 8. 2003.

Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.

Št. 005/2003 Ob-101140
1. Naročnik: Regionalna razvojna agen-

cija Celje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Regionalna razvoj-

na agencija Celje, d.o.o., Cesta V Trnovlje
7, 3000 Celje.

3. Datum izbire: 5. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava lo-

kacijskega in izvedbenih načrtov, pro-
jektov za gradbeno dovoljenje, projekta
krajinske ureditve, študije in načrtov in-
frastrukturne ureditve ekološko turistič-
nega območja, druge storitve – Priloga
1B, storitve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: reference izvajalca pri pri-
pravi projektov krajinske ureditve (30 točk),
reference izvajalca pri pripravi študij in na-
črtov infrastrukturne in prometne ureditve
(25 točk), reference izvajalca pri pripravi
lokacijskega in izvedbenih načrtov (15
točk), cena (15 točk). Izbrani ponudnik je
dosegel v postopku ocenjevanja po postav-
ljenih merilih najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Tehnološko inovacijski za-
vod Dravinjske doline, Grajska 3, 3210 Slo-
venske Konjice.

7. Pogodbena vrednost: 72,209.481,60
SIT bruto z vključenim DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 77,340.000 SIT bruto z vključenim
DDV, 72,209.481,60 SIT bruto z vključe-
nim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 8. 2003.

Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.

Št. 001/2003 Ob-101141
1. Naročnik: Regionalna razvojna agen-

cija Celje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Regionalna raz-

vojna agencija Celje, d.o.o., Cesta v Tr-
novlje 7, 3000 Celje.

3. Datum izbire: 4. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: razvoj omre-

žja tehnoloških parkov in podjetniških
inkubatorjev, storitve za raziskave in raz-
voj, Priloga 1A-storitve, 8. kategorija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: reference izvajalca pri pripra-
vi študij in projektov s področja podjetništva
(40 točk), reference strokovnih sodelavcev
izvajalca pri pripravi študij in projektov s po-
dročja podjetništva (20 točk), reference stro-
kovnih delavcev izvajalca s področja tehno-
loških parkov in podjetniških inkubatorjev (20
točk), cena (20 točk). Izbran je bil ponudnik,
ki je v postopku ocenjevanja po postavljenih
merilih prejel najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: KIN poslovne storitve
Sevnica d.o.o., Naselje Heroja Maroka 17,
8290 Sevnica.

7. Pogodbena vrednost: 28,320.000
SIT bruto z vključenim DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,350.000 SIT bruto z vključenim DDV,
28,320.000 SIT bruto z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 8. 2003.

Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.

Št. 004/2003 Ob-101142
1. Naročnik: Regionalna razvojna agen-

cija Celje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Regionalna razvoj-

na agencija Celje, d.o.o., Cesta V Trnovlje 7,
3000 Celje.

3. Datum izbire: 5. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava ka-

drovskega načrta razvoja kadrov, izde-
lava izobraževalnih modulov in produk-
tov ter izvedba usposabljanja kadrov
ekoloških turističnih območij in ekolo-
ških turističnih centrov Savinjske regije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: reference izvajalca pri pri-
pravi in izvedbi programov usposabljanja
(40 točk), reference predavateljev s podro-
čja ekološkega turizma (20 točk), referen-
ce izvajalca pri pripravi kadrovskih načrtov
(20 točk), cena (20 točk) Postopek se za-
ključi brez izbire najugodnješega ponud-
nika, ker je naročnik do roka za oddajo
ponudb prejel le eno pravilno ponudbo. Na
podlagi prvega odstavka 76. člena ZJN-1
naročnik izbere najugodnejšega ponudnika,
če je pridobil dve samostojni pravilni po-
nudbi od dveh različnih, kapitalsko in uprav-
ljalsko nepovezanih ponudnikov.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost edine ponudbe: 12,500.000
SIT bruto z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 8. 2003.

Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.

Št. 03/310591 Ob-101160
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira kan-

didatov za izdelavo in reambulacijo te-
meljnih topografskih načrtov v digitalni
obliki po katastrskih občinah na obmo-
čju Mestne občine Ljubljana po omeje-
nem postopku.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: usposobljenost je prizna-
na kandidatoma: Ljubljanski urbanistični za-
vod d.d., Vojkova 57, 1000 Ljubljana, Ljub-
ljanski geodetski biro d.d., Cankarjeva ce-
sta 1/IV, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 65 z dne 4. 7. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 8. 2003.

Mestna občina Ljubljana

Št. 750/1-03 Ob-101201
1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega

Voranca Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta Toneta Tom-

šiča 5, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 29. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava šol-

ske prehrane od 15. 9. 2003 do 30. 6.
2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: prejeta samo ena pravilna
ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: postopek se ponovi.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 29. 8. 2003.
Osnovna šola Prežihovega Voranca

Jesenice

Št. 402-04-1/2003 Ob-101245
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

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

3. Datum izbire: 17. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: nakup, do-

bava, montaža in servisiranje fotokopir-
nih strojev za potrebe državnih in uprav-
nih organov ter upravnih enot Republi-
ke Slovenije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena – 100 točk, referen-
ce – 13 točk, certifikati ISO 9001 – 1
točka.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Minolta d.o.o., Vodovo-
dna cesta 101, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: I. sklop:
679.440 SIT; II. sklop 1,670.640 SIT; III.
sklop 2,642.400 SIT; IV. sklop 3,405.600
SIT; V. sklop 4,977.000 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: I. sklop: 1,384.820 SIT, 679.440
SIT; II. sklop 3,690.322,65 SIT,
1,670.640 SIT; III. sklop 5,572.810 SIT,
2,642.400 SIT; IV. sklop 6,759.610 SIT,
3,405.600 SIT; V. sklop 8,008.009,25
SIT, 4,977.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 363-04-1/2003 Ob-101246
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

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

3. Datum izbire: 30. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

storitev čiščenja poslovnih prostorov dr-
žavnih organov.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Čistoča d.o.o., Ljubljan-
ska 12 f, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: I. sklop:
52,957.810 SIT; II. sklop 25,224.938,94
SIT; III. sklop 15,027.433,78 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: I. sklop: 55,745.046 SIT,
52,957.810 SIT; II. sklop 28,149.932,16
SIT, 25,224.938,94 SIT; III. sklop
16,958.333,09 SIT, 15,027.433,78 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 351-05-21/2003 Ob-101247
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

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

3. Datum izbire: 25. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba GOI del za iz-
gradnjo nove stavbe državnih organov v
Tolminu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena – 100 točk, reference
– 13 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje d.d, Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
542,988.885,80 SIT.

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

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

be: 582,688.276 SIT, 542,988.885,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 13. 6.
2003; Ob-95748.

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

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 02.86/03 Ob-101248
1. Naročnik: Vrtec Mojca.
2. Naslov naročnika: Levičnikova 11,

Ljubljana, tel. 01/50-76-780, faks
01/50-76-189.

3. Datum izbire: 7. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: dnevno či-

ščenje poslovnih prostorov vrtca.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, izkušnje, kvaliteta.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Čistoča d.o.o., Ljubljan-
ska cesta 12f, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,292.856
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,289.845 SIT, 13,292.856 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Eneja Zadravec.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: ni bilo
objave.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo objave.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Vrtec Mojca

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega

natečaja

Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja

Ob-101305
1. Naročnik: MŠZŠ, Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport RS, Trg OF 13, Ljub-
ljana ter Inženirska zbornica Slovenije (IZS)
in zanjo Matična sekcija arhitektov, urbani-
stiov in krajinskih arhitektov (MSA), Vegova
8, Ljubljana, v sodelovanju z strokovnim
društvom DAO.

2. Naslov naročnika: IZS MSA, Vegova
8, Ljubljana, tel. 01/24-20-672, faks
01/24-20-680, e-pošta izs.msa@siol.net.

3. Predmet natečaja: javni državni
anonimni enostopenjski natečaj za idej-
no arhitekturno rešitev prostorov Rekto-
rata UP in Fakultete za humanistične
študije v Kopru.

4. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: gradivo se dvigne na
sedežu Znanstveno raziskovalnega centra
ZRS, Garibaldijeva 1, Koper, tel.
05/663-77-00, ostale informacije
IZS-MSA, Vegova 8, Ljubljana, tel.
01/24-20-672, e-pošta: izs.msa@siol.net.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne infor-
macije: gradivo se lahko prevzame od
5. 9. 2003 dalje vsak delovni dan med 10.
in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek v višini
20.000 SIT nakažite na podračun EZR št.
01100-6030347152 pri UJP Koper s
pripisom “natečaj UPK“.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 11. 2003 do
16. ure oziroma v skladu z razpisnimi pogoji.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Znanstveno raziskovalno
središče ZRS Koper, Garibaldijeva 1, 6000
Koper.

6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je na-
tečaj rezerviran za določene poklice: uni-
verzitetni diplomirani inženirji arhitekture ter
v skladu z razpisnimi pogoji.

7. Merila za ocenjevanje ponudb: dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

8. Kjer je potrebno, imena članov žiri-
je, ki bo ocenjevala ponudbe: člani žirije
dr. Lucija Čok, UP, Branka Arnautović, udia,
MŠZŠ, dr. Ana Sonja Hoyer, ZVKDS, OE
Piran, prof. Janez Koželj, udia, MSA, Alek-
snader Bizjak, udia, DAO, namestniki Mile-
na Todorič Toplišek, udia, MŠZŠ, Jana
Gjanović Purger, udia, DAO, Marko Apollo-
nio, udia, UP, poročevalka Majda Skrinar,
udia, DAO, skrbnica Valnea Družeta, udia,
DAO.

9. Napoved, ali je odločitev žirije obve-
zujoča za naročnika: da.

10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: 1. nagrada 2,340.000 SIT, 2. na-
grada 1,500.000 SIT, 3. nagrada 900.000
SIT, 3 odkupi po 420.000 SIT. Vsi navede-
ni zneski so v bruto vrednostih.

11. Kjer je mogoče, podrobnosti o pla-
čilih vsem udeležencem natečaja: vsak
udeleženec prejme odškodnino v višini
250.000 SIT bruto bruto v skladu z razpi-
snimi pogoji.

12. Napoved, ali bodo zmagovalcu
dodeljene pogodbe, ki sledijo iz nateča-
ja: da.

13. Morebitne druge informacije o na-
tečaju: vse ostale informacije so razvidne iz
razpisnega gradiva, ki je objavljeno na splet-
ni strani http://www.arhiforum.com.

14. Datum objave predhodnega raz-
pisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

IZS-MSA, Ljubljana

Podelitev koncesij

Št. 32201-00004/2003 Ob-101377
Občina Trebnje objavlja na podlagi

36. člena Zakona o gospodarskih javnih slu-
žbah (Ur. l. RS, št. 32/93 in 30/98),
133. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 39/00 in 102/00), 19. člena Statu-
ta Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 50/95 in
80/98) in Odloka o podelitvi koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe zave-
tišča za zapuščene živali na območju Obči-
ne Trebnje (Ur. l. RS, št. 73/03)

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe zavetišča za
zapuščene živali na območju Občine

Trebnje
I. Naziv in naslov koncendenta: Občina

Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje; tel.
07/348-11-00, faks 07/348-11-31.

II. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe zavetišča za zapuščene hišne živali
na območju Občine Trebnje v skladu z Za-
konom o zaščiti živali in drugimi podzakon-
skimi predpisi, ki podrobneje urejajo zašči-
to živali.

III. Obseg in območje koncesije: konce-
sija se izvaja na območju Občine Trebnje,
kjer je registriranih 1800 psov, za kar je
potrebno zagotoviti najmanj 2 prostora za
zapuščene pse in en prostor za mačke, z
vsemi spremljevalnimi prostori, ki so dolo-
čeni z Zakonom o zaščiti živali.

IV. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se podeli za dobo 5 let od dneva
podpisa koncesijske pogodbe z možnostjo
podaljšanja. Koncesija prične veljati z dnem
podpisa koncesijske pogodbe.

V. Viri in način financiranja: financiranje
koncesije se zagotavlja v proračunu RS, ob-
činskem proračunu, iz plačila stroškov v zve-
zi z zapuščenimi živalmi in drugih virov. Ob-
čina zagotavlja ustrezen del sredstev za
oskrbo v skladu s potrjenim izvedbenim pro-
gramom varstva zapuščenih živali.

VI. Način plačila za opravljene storitve:
koncesionar si zagotavlja plačilo koncesio-
nirane dejavnosti z zaračunavanjem oprav-
ljenih storitev naročnikov. Način plačila kon-
cesionarja se določi s koncesijsko pogod-
bo. Koncesionar je dolžan voditi računo-
vodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od
računovodstva za svojo ostalo dejavnost v
skladu z določili Zakona o gospodarskih
javnih službah.

VII. Merila, ki se bodo upoštevala pri
izbiri koncesionarja:

1. najnižja cena stroškov oskrbe.
VIII. Pogoji za dodelitev koncesije
Koncesijo za opravljanje gospodarske

javne službe lahko pridobijo fizične ali prav-
ne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirane za izvajanje dejav-
nosti, ki je predmet koncesije;

– da predložijo dokazila in reference, ki
potrjujejo, da imajo potrebna znanja in iz-
kušnje za izvajanje razpisane javne službe;

– da razpolagajo z ustreznimi prostorski-
mi kapacitetami in zadostnimi kapacitetami
zavetišča za potrebe Občine Trebnje;

– da razpolagajo s strokovnimi kadri in
drugimi materialnimi sredstvi za izvajanje de-
javnosti, ki je predmet koncesije;

– da imajo poravnane davke in prispevke;
– da niso v postopku stečaja, likvidacije

ali prisilne poravnave;
– da zagotovijo, da bo izvajanje dejavno-

sti, ki je predmet koncesije, potekala v okvi-
ru predpisanih zahtev in normativov;

– da pripravijo in predložijo cenovno
opredeljen izvedbeni oskrbe zapuščenih ži-
vali in način zagotavljanja potrebnih sredstev,

– da prevzamejo odgovornost za škodo,
ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravlja-
njem koncesije lahko povzročil tretji osebi.

IX. Vložitev prijav: prijave z vsemi zahte-
vanimi prilogami in z oznako “Ne odpiraj –
Javni razpis – javna služba zavetišče“ je po-
trebno predložiti najkasneje do 6. 10. 2003
do 12. ure, na naslov Občina Trebnje, Goli-
ev trg 5, 8210 Trebnje, v zaprti kuverti. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno
ime in priimek prijavitelja.

X. Rok za izbor koncesionarja: komisija
za izvedbo javnega razpisa bo pripravila pre-
dlog za izbiro koncesionarja v 15 v dneh po
odpiranju ponudb. O izbiri koncesionarja
koncedent odloči z upravno odločbo.

XI. Navedba zavarovanj: priloženo mora
biti zavarovanje proti odgovornosti za ško-
do, ki jo lahko povzroči tretji osebi ali občini
zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapu-
ščenih živali in zavarovanje sklenjeno v ko-
rist občine, kolikor pride do prenehanja kon-
cesije po krivdi izvajalca storitev.

XII. Datum do katerega mora veljati po-
nudba: opcija ponudbe je 30 dni.

XIII. Vse informacije in razpisno doku-
mentacijo: dobite na Občini Trebnje, Od-
delku za gospodarstvo, Goliev trg 5, ali po
tel. 07/348-11-38, Drago Sila.

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

Občina Trebnje

Javni razpisi

Preklic
Št. 400-41/2003-21 Ob-101146

Služba Vlade Republike Slovenije za
strukturno politiko in regionalni razvoj pre-
klicuje javni razpis za sofinanciranje pilotnih
inovativnih projektov, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 57-59 z dne 20. 6. 2003.

Razpisni postopek bo ponovljen. Služba
Vlade Republike Slovenije za strukturno po-
litiko in regionalni razvoj bo razpis ponovno
objavila.

Služba Vlade Republike Slovenije za
strukturno politiko in regionalni

razvoj

Ob-101255
Na podlagi Proračuna Republike Slove-

nije za leto 2003 (Uradni list RS, št.
118/02), Spremembe proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2003 (Uradni list RS,
št. 118/02), Zakona o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije za leto 2003 in
2004 (Uradni list RS, št. 118/02), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 47/03), Zakona o spodbujanju skladne-
ga regionalnega razvoja (Uradni list RS, št.
60/99), Pravilnika o organizaciji in pogojih
za opravljanje nalog regionalne razvojne
agencije (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00
in 44/01), Uredbe o podrobnejših pogojih
in merilih za dodeljevanje spodbud, pomem-
bnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list
RS, št. 59/00 in 60/01), Pravilnika o do-
deljevanju regionalnih državnih pomoči ter
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regionalnih razvojnih spodbud lokalnim sku-
pnostim in regionalnim razvojnim agencijam
(Uradni list RS, št. 108/02), Navodila o pre-
dnostnih območjih dodeljevanja spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj
(Uradni list RS, št. 44/01) in Sklepa o usta-
novitvi, nalogah in organizaciji Službe Vlade
Republike Slovenije za strukturno politiko in
regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 115/02)
objavlja Služba Vlade Republike Slovenije
za strukturno politiko in regionalni razvoj

javni razpis
za sofinanciranje pilotnih inovativnih

projektov
Naročnik: Republika Slovenija, Služba

Vlade Republike Slovenije za strukturno po-
litiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-37-50, faks
01/478-37-60.

Predmet razpisa: predmet razpisa je sofi-
nanciranje stroškov priprave inovativnih pilot-
nih projektov v letih 2003 in 2004 v statistič-
nih regijah C in D (Osrednjeslovenski, Gori-
ški, Obalnokraški in Gorenjski), skladno z
Navodilom o prednostnih območjih dodelje-
vanja spodbud, pomembnih za skladni regi-
onalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01).

Področja na katere se lahko nanašajo
inovativni pilotni projekti so:

– vzpostavljanje regionalnih inovativnih
sistemov za krepitev konkurenčne sposo-
bnosti regij, s ciljem večanja dodane vred-
nosti in izobrazbene ravni prebivalstva v re-
gijah,

– oblikovanje inovativnih razvojnih pro-
jektov na področju turizma, s ciljem pove-
zovanja in aktiviranja kulturne in naravne de-
diščine ter drugih potencialov v regijah, ali
na območju večih regij,

– razvoj človeških virov na območjih s
posebnimi razvojnimi problemi v regijah.

Inovativni pilotni projekti po tem razpisu
so projekti v regijah, ki predstavljajo obliko-
vanje dobrih praks in lahko služijo kot pri-
mer za prenos znanj in izkušenj med udele-
ženci v regionalnem razvoju. Pilotni projekti
so namenjeni določitvi in preizkušanju no-
vih regionalnih rešitev, z namenom njihove-
ga vključevanja v razvojne programe v pri-
hodnje.

Višina sredstev: za ta namen je v okviru
proračunske postavke Ministrstva za gospo-
darstvo 4293: „Pilotni projekti“ v letu 2003
predvidenih 33,800.000 SIT, v letu 2004
pa 39,000.000 SIT.

Upravičenci in pogoji za dodelitev sred-
stev: upravičenci do sredstev sofinancira-
nja so regionalne razvojne agencije, ki
opravljajo naloge v regijah C in D, v skladu
s Pravilnikom o organizaciji in pogojih za
opravljanje nalog regionalne razvojne agen-
cije (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00 in
44/01). To so naslednje statistične regije:
Goriška, Gorenjska, Obalno-kraška in
Osrednjeslovenska.

Sofinancira se projekte, katerih cilj je
utrditev oziroma oblikovanje partnerstev na
regionalni in medregionalni ravni. Projekti,
ki lahko kandidirajo na specifične sektor-
ske razpise niso upravičeni do sofinancira-
nja. Sofinancira se priprava tehnične doku-
mentacije, promocijske aktivnosti, študije iz-
vedljivosti ipd., za projekte, ki so bili začeti
v letu 2003. Upravičeni stroški priprave ino-

vativnih pilotnih projektov so stroški dela,
storitev in materiala brez DDV. Upravičeni
stroški so sofinancirani v deležu do 80%,
vendar največ do maksimalne vrednosti.
Najnižja celotna vrednost posameznega pri-
javljenega projekta je 2,000.000 SIT, najvi-
šja vrednost posameznega projekta pa
15,000.000 SIT.

Merila za izbiro projektov
Komisija za delo na javnem razpisu bo

projekte izbrala glede na:
– vpliv projekta na povečevanje konku-

renčne sposobnosti regij oziroma na odpi-
ranje novih delovnih mest,

– dolgoročne in kratkoročne cilje pro-
jekta, opredeljene s kvantificiranimi indika-
torji,

– pričakovan učinek projekta oziroma re-
zultat aktivnosti, ki se bodo izvajala v okviru
projekta,

– predstavitev projekta.
Razpisna dokumentacija in podrobnejše

informacije so na voljo na internetnem na-
slovu: www.gov.si/svrp oziroma pri kontak-
ni osebi.

Dokumentacija, potrebna za prijavo
Za prijavo je potrebno predložiti:
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– izpolnjen in parafiran vzorec po-

godbe,
– podrobno finančno konstrukcijo pro-

jekta z navedenimi viri financiranja,
– življenjepis in reference vodje projekta

in ostalih sodelujočih na projektu,
– obvezne sestavine dispozicije projek-

ta (obrazec A) ter izpolnjen obrazec za na-
črtovanje projekta,

– ostalo dokumentacijo, ki bo podrobno
obrazložila inovativni oziroma pilotni značaj
projekta in bo osnova za odločitev komisije
o sofinanciranju projekta.

Prijava in razpisni rok: prijavo s prilože-
no zahtevano dokumentacijo regionalne raz-
vojne agencije – prijaviteljice (v primeru
mrežno organizirane regionalne razvojne
agencije je prijaviteljica nosilna organizaci-
ja) dostavijo v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – vloga – razpis za sofinanciranje
inovativnih pilotnih projektov”. Upoštevale
se bodo samo tiste prijave, ki bodo prispele
do 15. 9. 2003 do 12. ure v glavno pisarno
Službe Vlade RS za strukturno politiko in
regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana.

Na ovojnici mora biti jasno naveden na-
ziv in naslov prijavitelja. Vloga mora biti na-
pisana v slovenskem jeziku.

Odpiranje vlog: odpiranje in ocenjevanje
vlog bo opravila strokovna komisija, ki jo
imenuje ministrica za regionalni razvoj, s
sklepom. Komisijo sestavljajo predsednik in
štirje člani.

Komisija bo vloge ocenjevala v 2 fazah.
V 1. fazi ocenjevanja vloge bo komisija pre-
verila skladnost vloge z namenom razpisa.
V primeru, da vlagatelj ne izpolnjuje pogo-
jev za prijavo na javni razpis ali prijavljeni
projekt ni skladen z namenom razpisa, bo
komisija vlogo zavrgla.

V 2. fazi bo komisija povabila vlagatelje
projektov, da podrobneje predstavijo pro-
jekt pred komisijo. V 2. fazi ocenjevanja
lahko sodeljujejo tudi zunanji strokovnjaki,
ki bodo podali mnenje o projektu. Mnenje
zunanjih strokovnjakov za komisijo ni zave-
zujoče.

Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog in višine zahtevanih sredstev
bo strokovna komisija izdelala predlog ka-
teri projekti se sofinanciranjo ter odstotek
sofinanciranja posameznih projektov in ga
predložila v odločitev ministrici za regionalni
razvoj

Odstotek sofinanciranja posameznega
ne more preseči 80% upravičenih stroškov
projekta.

Odpiranje vlog bo prvi delovni dan po
poteku roka za predložitev vlog.

Izid javnega razpisa: udeleženci razpisa
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v 30
dneh od odpiranja vlog. Vsi nosilci izbranih
projektov bodo povabljeni k podpisu po-
godbe v roku 8 dni od prejema sklepa o
izbiri.

Zoper sklep lahko predlagatelji vlog vlo-
žijo zahtevek za preveritev utemeljenosti
sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa na
naslov Službe Vlade Republike Slovenije za
strukturno politiko in regionalni razvoj.

Roki za porabo sredstev: odobrena sred-
stva bo mogoče koristiti na osnovi predlo-
ženih poročil o izvedenih aktivnostih. Poro-
čanje se izvaja na standardnih obrazcih Jav-
ne agencije RS za regionalni razvoj.

Skrajni rok za posredovanje prvega za-
htevka v deležu 50% na osnovi vmesnega
poročila je 1. 11. 2003, skrajni rok za po-
sredovanje drugega zahtevka v deležu 50%
na osnovi končnega poročila pa 15. 3.
2004. Služba Vlade Republike Slovenije za
strukturno politiko in regionalni razvoj bo
dodeljena sredstva nakazalo v 30 dneh od
prejema popolnega in pravilno opremljene-
ga zahtevka s priloženo zahtevano doku-
mentacijo. Plačilo drugega zahtevka bo iz-
vedeno iz državnega proračuna 2004.

Če sredstva ne bi bila porabljena za na-
mene, za katere so bila dodeljena, ali bi se
sredstva kakorkoli odtujilo, ima Služba Vla-
de Republike Slovenije za strukturno politi-
ko in regionalni razvoj pravico zahtevati ta-
kojšnje vračilo sredstev v enkratnem zne-
sku, v realni višini s pripadajočimi zamudni-
mi obrestmi.

Kraj, čas in oseba, pri kateri se lahko
dvigne razpisna dokumentacija in pridobi-
jo informacije: razpisno dokumentacijo za
prijavo projektov lahko interesenti prevza-
mejo brez plačila v Službi Vlade RS za
strukturno politiko in regionalni razvoj, Kot-
nikova 28, Ljubljana, vsak delovni dan med
9. in 12. uro, kontaktna oseba je Erik To-
maž Žigon, Služba Vlade RS za strukturno
politiko in regionalni razvoj, tel.
01/478-37-54. Razpisna dokumentacija je
na voljo tudi na spletnih straneh Službe
Vlade RS za strukturno politiko in regional-
ni razvoj: www.gov.si/svrp/razpisi.

Služba Vlade Republike Slovenije
za strukturno politiko

in regionalni razvoj Ljubljana

Ob-101260

Obvestilo o razpisu za izbiro izvajalca
storitev

Regulativni okvir v procesu popolnega
odpiranja energetskih trgov

Republika Slovenija
1. Sklic na objavo: EUROPEAID/

116335/D/SV/SI.
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2. Postopek: mednarodni omejeni po-
stopek.

3. Program: Phare 2002.
4. Financiranje: Projekt SI0202.02: Re-

gulativni okvir v procesu popolnega odpira-
nja energetskih trgov.

5. Podpisnik pogodbe: Agencija za ener-
gijo Republike Slovenije.

Pogodbena specifikacija
6. Narava pogodbe: Pogodba “na ključ“

(Global Priced Contract).
7. Opis pogodbe: cilj projekta je krepi-

tev pravnega reda, ki ureja področje ener-
getike in krepitev institucij za implementaci-
jo zakonodaje EU ter izpolnitev zahtev za
delovanje na enotnem trgu EU. Namen pro-
jekta je odpiranje slovenskega energetske-
ga trga v naslednjem regulativnem obdobju
in dopolnitev pravnega okvirja ter regulativ-
nih instrumentov, ki bodo omogočili odpira-
nje trgov. Potrebna je utrditev vloge Agenci-
je za energijo in ustreznega regulativnega
okvirja. V ta namen bodo opravljene dolo-
čene ekonomske analize. Ker je Agencija
za energijo neodvisna in dokaj mlada orga-
nizacija, ki je pričela z delovanjem februarja
2001, je namen projekta pridobiti obsežno
pomoč v obliki študij in analiz, razvoja regu-
lativnih strategij, in pridobiti dodatne izkuš-
nje. Namen je tudi prenos znanja in ustrez-
no večplastno izobraževanje in usposablja-
nje zaposlenih, ki ga izvede skupina stro-
kovnjakov več strok. Del podpore je
namenjen zagotavljanju nepristranskega de-
lovanja trga, ki naj omogoča prost dostop
do omrežij in reševanje sporov, ki so posle-
dica zavrnitev dostopov do omrežij. Manjši
del projekta je namenjen podpori okoljskim
projektom. Da bi se preprečilo prekrivanje
z drugimi projekti in raziskavami, je projekt
prirejen pravnim, tehničnim in ekonomskim
pogojem v Sloveniji. Nekatere projektne na-
loge temeljijo med drugim tudi na odkritjih
in raziskavah že opravljenih študij, ki upoš-
tevajo pogoje na slovenskem energetskem
trgu.

8. Število in imena sklopov: en sklop.
9. Maksimalni razpoložljivi znesek: mak-

simalni razpoložljivi pogodbeni znesek bo
EUR 800.000.

10. Možnost dodatnih storitev: dodatne
storitve niso predvidene.

Pogoji za prijavo
11. Ustreznost ponudnikov: razpis je pod

enakimi pogoji odprt za vse pravne in fizič-
ne osebe držav članic EU ter spodaj nave-
denih držav pristopnic: Bolgarija, Češka re-
publika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska,
Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija.

12. Prijava: prijavijo se lahko vse fizične
in pravne osebe (enako kot pod točko 11)
ali skupine (konzorciji) fizičnih in pravnih
oseb.

Konzorcij je lahko stalna, že formalno
ustanovljena skupina, ali pa skupina, ki je
bila neformalno ustanovljena samo za na-
men tega javnega razpisa. Vsi člani konzor-
cija (vodja in vsi ostali partnerji) so solidar-
no odgovorni naročniku – podpisniku po-
godbe.

Prijava neustrezne fizične ali pravne ose-
be (kot v točki 11 zgoraj) bo zavržena. Če-
tudi je neustrezna fizična ali pravna oseba
le del konzorcija, se zavrže celotno vlogo
konzorcija.

13. Število prijav: kandidati (vključno po-
djetja znotraj ene pravne skupine, drugi člani
istega konzorcija in podizvajalci) se lahko na
razpis prijavijo samo z eno vlogo, ne glede
na obliko prijave (kot individualni kandidat
oziroma kot vodja ali partner v konzorciju). V
primeru, da fizična ali pravna oseba vloži več
kot eno vlogo (samostojno ali kot del skupne
prijave), bodo vse vloge izločene.

14. Prepoved združitve ponudnikov,
vključenih v ožji izbor (“Short listed“): kate-
rakoli ponudba, ki jo bo poslal ponudnik, ki
ni prišel v ožji izbor, bo izločena iz nadalj-
njega postopka izbire ponudnika. Ponudni-
ki, ki so prišli v ožji izbor za namen te po-
godbe, se ne smejo medsebojno združeva-
ti ali izbrati za svoje podizvajalce druga po-
djetja, ki so že vključena v ožji izbor.

15. Razlogi za izločitev: kandidati mo-
rajo svoji vlogi priložiti izjavo, ki je del te
vloge, da ne spadajo v nobeno od katego-
rij, ki so navedene pod točko 2.3.3 v “Prak-
tičnih navodilih za sklepanje pogodb finan-
ciranih iz generalnega sklada evropske sku-
pnosti“ (dostopno na internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/in-
dex_en.htm).

16. Pogodbe s podizvajalci: pogodbe s
podizvajalci bodo dovoljene, če ne prese-
gajo 30% pogodbene vrednosti.

17. Število kandidatov, vključenih v ožji
izbor: na podlagi prejetih vlog bodo najmanj
4 oziroma največ 8 kandidatov povabljenih
k predložitvi ponudbe za izvedbo projekta.

Okvirni potek razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandida-

tom, vključenih v ožji izbor: 4. november
2003.

19. Predvideni pričetek veljavnosti po-
godbe: 1. marec 2004.

20. Čas trajanja pogodbe in možnost po-
daljšanja: pogodba traja 12 mesecev od
podpisa pogodbe, vendar ne dlje kot do
1. aprila 2005.

Kriteriji za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor
Za kandidate bodo veljali naslednji krite-

riji za uvrstitev v ožji izbor – v primeru prijav
konzorcijev se bo upoštevalo te kriterije za
celoten konzorcij:

1) Ekonomski in finančni položaj kandi-
datov:

(a) Skupni letni promet kandidatov: naj-
manj 1,0 MEUR.

2) Strokovna usposobljenost kandidatov:
a) Ekonomski strokovnjaki (ekonomija re-

guliranja, ekonomske analize)
b) Tehnični strokovnjaki (regulacija trga

z električno energijo in zemeljskim plinom,
načrtovanje razširitve omrežja, izkušnje na
področju soproizvodnje električne energije
in toplote, obnovljivih virov energije, tehnič-
ne izkušnje pri projektih s področja električ-
ne energije in zemeljskega plina)

c) Pravni strokovnjaki (reševanje sporov
pri dostopu do električnega in plinovodne-
ga omrežja, postopki za reševanje omenje-
nih sporov, strokovnjaki za gospodarske jav-
ne službe in javne storitve, poznavanje prav-
nega okvirja s področja energije v eni izmed
pristopnih držav EU)

d) Strokovnjaki v organizacijskih zade-
vah (projektni management, orodja in pro-
cesi, šolanja za zaposlene)

3) Tehnične sposobnosti kandidatov:
(a) Kandidati morajo imeti večletne iz-

kušnje
– s projekti za implementacijo regulira-

nja trga in reguliranja cen, pripravo pravne-
ga okvirja in uvajanjem energetskega trga,

– s postavljanjem regulativne institucije
in njenim delovanjem v zgodnji fazi.

22. Kriteriji za končni izbor izvajalca sto-
ritev: kriteriji za končni izbor izvajalca stori-
tev bodo natančno opredeljeni v razpisni
dokumentaciji, ki bo priložena vabilu k prija-
vi za ponudbo in bo poslana kandidatom,
uvrščenim v ožji izbor.

Prijava
23. Rok za oddajo prijav: 9. oktober

2003, ob 12. uri po srednjeevropskem ča-
su. Vse kasneje prispele prijave bodo izlo-
čene.

24. Oblika prijave in zahtevani podatki:
prijave morajo biti predložene v standardni
obliki, kot je dostopno na internetnem na-
slovu: http://europa.eu.int/comm/europe-
aid/tender/index_en.htm).

Oblika prijave in navodila za izpolnjevanje
prijave morajo biti natančno upoštevana.

Vse prijave, ki ne bodo pripravljene v
skladu s temi navodili, bodo izključene iz
nadaljnjega postopka ocenjevanja.

Vsa dodatna dokumentacija (brošure,
pisma itd.), poslana v prijavi, ne bo upoš-
tevana.

25. Način predložitve prijav: vse prijave
morajo biti izrecno dostavljene naročniku –
podpisniku pogodbe v angleščini:

– ali s priporočeno pošto na naslov:
Agencija za energijo Republike Slovenije,
Svetozarevska 6, 2000 Maribor, Slovenija,
za Marka Senčarja, faks 02/22-94-270,

– ali z neposredno osebno vročitvijo na-
ročniku – podpisniku pogodbe (vključno s
kurirsko službo) s prevzemnico, pravilno
podpisano in opremljeno z datumom, na
naslov: Agencija za energijo Republike Slo-
venije, Svetozarevska 6, 2000 Maribor, Slo-
venija, za Marka Senčarja.

Naslov pogodbe in Sklic na objavo (glej
pod točko 1) morajo biti vidno označeni na
ovojnici, ki vsebuje prijavo. Oba podatka mo-
rata biti omenjena tudi pri vsakem nadalj-
njem dopisovanju s podpisnikom pogodbe.

Prijave, posredovane na kakršenkoli dru-
gačen način, ne bodo upoštevane.

26. Jezik: vsa pisna komunikacija v zve-
zi s tem razpisom in sklenitvijo pogodbe bo
potekala v angleščini.

27. Dodatne informacije: jih ni.
28. Datum objave obvestila o razpisu:

23. april 2003.
29. Pravna podlaga: Finančni Memoran-

dum za program št. SI0201-SI0207, podpi-
san 9. julija 2002.

Okvirni sporazum na podlagi Uredbe
Evropskega sveta (European Council Re-
gulation) št. 3906/89 z dne 18. decembra
1989, nazadnje dopolnjene z Uredbo (Re-
gulation) št. 2334/92 z dne 11. avgusta
1992.

Agencija za energijo
Republike Slovenije

Ob-101332
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
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sničevanju skupnosti ukrepov o finančni, te-
hnični 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 Tolmin objavlja

javni razpis za gradbena dela
Naslov: Čistilna naprava in pripadajoča

kanalizacija Volče
Lokacija: Volče, Goriška regija,

Slovenija
1. Številka objave:
2. Postopek: razpis brez omejitev.
3. Program: program PHARE CBC Slo-

venija/Italija; Programme ECO ADRIA 2001
– Ecological Improvement of the Primorska
region.

4. Financiranje: Phare SI
0108.01.01.0005.

5. Naročnik: Občina Tolmin, Ulica pa-
dlih borcev 2, 5220 Tolmin.

Pogodba
6. Opis projekta: investitor namerava

zgraditi mehansko biološko čistilno napra-
vo za čiščenje izcednih vod deponije Volče
in odpadnih vod naselja Volče, deževni pre-
točni bazen in transportni cevovod do de-
ponije komunalnih odpadkov na Volčan-
skem polju, kapaciteta ČN je 1900 PE.

7. Število in nazivi posameznih sklopov:
predmet razpisa je en sklop: Čistilna napra-
va in kanalizacija, Volče.

Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpi-

su lahko enakopravno sodelujejo fizične in
pravne osebe (posamezno ali na osnovi sku-
pnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz
držav članic Evropske Unije in držav in ob-
močij, ki jih pokriva in/ali določa Predpis ali
posebna določila, ki se uporabljajo za PHA-
RE program, iz katerega bo pogodba finan-
cirana ter Turčije, Malte in Cipra. Vse bla-
go, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe, mo-
ra izvirati iz teh držav.

9. Osnove za izločitev: ponudniki mora-
jo predložiti izjavo, da niso v enem od po-
stopkov ali stanj, navedenem v Odstavku
2.3 Priročnika za pogodbe z zunanjimi par-
tnerji (na voljo na naslednjem spletnem na-
slovu: http://europa.eu.int/comm/europe-
aid/tender/gestion/pg/index_en.htm).

10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki so-
delujejo na osnovi skupnega nastopa – jo-
int venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe za razpisana dela se
ne bodo upoštevale. V skladu z razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki oddajo vari-
antno tehnično rešitev.

11. Garancija za resnost ponudbe: po-
nudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku ne
manj kot 2% ponudbene cene vključno z
davki, v EUR z rokom veljavnosti najmanj
120 dni od datuma odpiranja ponudb. Ga-
rancija za resnost ponudbe bo neuspešne-
mu ponudniku(om) vrnjena po zaključku po-
stopka javnega razpisa in uspešnemu po-
nudniku po podpisu pogodbe s strani vseh
pogodbenih partnerjev.

12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu po-

godbe predložiti garancijo za dobro izved-
bo del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v
28 dneh od dneva, ko ponudnik prejeme
od naročnika podpisano pogodbo v pod-
pis. V primeru, ko izbrani ponudnik ne pred-
loži take garancije v predpisanem roku, bo
pogodba nična. Pripravljena je lahko nova
pogodba in poslana v podpis drugemu naj-
ugodnejšemu ponudniku.

13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča

Informativni sestanek in ogled kraja grad-
bišča bo na dan, ki je določen v razpisni
dokumentaciji na naslovu Občina Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.

Udeležba na sestanku je priporočljiva, a
ne obvezna.

14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo po-
nudb.

15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 9 mesecev po
izdaji Obvestila o uvedbi v delo.

Merila za ugotavljanje sposobnosti po-
nudnikov in izbor najugodnejše ponudbe

16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov

Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim mi-
nimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:

– posamezni ponudnik mora biti sposo-
ben opraviti najmanj 70% pogodbenih del z
lastnimi sredstvi; v primeru skupnega na-
stopa (joint venture/konzorcij) mora biti vo-
dilni partner sposoben opraviti vsaj 50% po-
godbenih del;

– povprečni letni promet v letih 2000,
2001 in 2002 mora znašati najmanj
EUR 1,270,000.00;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi deli;

– dostop do kreditne linije v višini naj-
manj EUR 170,000.00.

17. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be: komisija za ocenjevanje ponudb bo iz-
brala ponudnika, čigar ponudba bo ustre-
zala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.

Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na

naslednjem naslovu: Projekt d.d. Nova Go-
rica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za:
razpisno dokumentacijo v višini
300,00 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 ponud-
nike), s pripisom “Za razpisno dokumenta-
cijo “Čistilna naprava in kanalizacija, Vol-
če“”. Za vplačila v SIT je veljaven menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa. Stroški dokumentacije ne vključu-
jejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti
predložene na način in v obliki, kot je pred-
pisano v navodilih za izdelavo ponudbe v
razpisni dokumentaciji.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno, sve-
tovalnemu 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 točke 1) v roku najkasneje 21 dni
pred rokom za oddajo ponudb, ki je dolo-
čen v točki 19. Naročnik mora odgovoriti
na vsa vprašanja ponudnikov v roku najka-
sneje 11 dni pred rokom za oddajo ponudb.

19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje

do 4. 11. 2003 do 10. ure po lokalnem času,
na naslednji naslov: Občina Tolmin, Ulica pa-
dlih borcev 2, 5220 Tolmin, odgovorna ose-
ba: Ksenija Kikl, tel. +386(0)5/38-19-500,
faks +386(0)5/38-19-523, e-mail: kseni-
ja.kikl@občina.tolmin.si.

Katerakoli ponudba, prejeta po tem ro-
ku, se ne bo obravnavala.

20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, dne 4. 11. 2003 ob 11. uri po lokal-
nem času na naslednjem naslovu: Občina Tol-
min, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.

21. Pravna osnova: Regulativa Sveta
(EEC) št. 3906/89 z dne 18. 12. 1989 o
finančni pomoči določenim državam Sred-
nje in Vzhodne Evrope, z amandmaji.

Občina Tolmin

Ob-101333
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween 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 Pro-
curement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Proce-
dures of Public Tender Performed the Mu-
nicipality of Tolmin announces

Works Procurement Notice
for

Title: Waste water treatment plant and
corresponding sewage system Volče

Location: Volče, Goriška region,
Slovenia

1. Publication reference:
2. Procedure: local open tender proce-

dure.
3. Programme: Phare CBC Programme

Slovenia/Italy ECO ADRIA 2001 – Ecologi-
cal Improvement of the Primorska region.

4. Financing: Phare SI
0108.01.01.0005.

5. Contracting Authority: Municipality of
Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.

Contract specification
6. Contract description: the investor in-

tend to build mechanical biological purify-
ing plant for the treatment of the leachate of
the Volče dumping area and the waste wa-
ters of the Volče residential area, the reser-
voir of the rain flow and the transport
pipe-work to the dumping area of urban
waste on the Volče field. The capacity of
the purifying plant is 1900 PE.

7. Number and titles of lots: one lot:
“Waste Water Treatment Plant and corre-
sponding Sewage System Volče“.

Conditions of participation
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8. Eligibility and rule of origin: participa-
tion is open on equal terms to all natural
and legal persons (participating either indi-
vidually or in grouping – joint
venture/consortium of tenderers) of the
Member States and the countries and terri-
tories of the regions covered and/or autho-
rized by the Regulation or the specific in-
struments applicable to the PHARE
programme under which the contract is fi-
nanced 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/
c o m m / e u r o p e a i d / te n d e r / g e s t i o n /
pg/index_en.htm).

10. Number of tenders: tenderers (in-
cluding firms within the same legal group,
other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may submit only offers for the whole of the
Works. Partial Tenders for the Works will not
be considered. Tenderers may submit a vari-
ant technical proposal in accordance with
the requirements of the tender dossier.

11. Tender guarantee: tenderers must pro-
vide 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 signa-
ture of the contract by all parties.

12. Performance guarantee: the suc-
cessful tenderer will be requested to pro-
vide a performance guarantee of 10% of
the contract value in EUR when counter-
signing the contract. This must be deliv-
ered within 28 days after receipt by the
tenderer of the contract signed by the Con-
tracting Authority. If the selected tenderer
fails to provide such a guarantee within this
period, the contract will be void and a new
contract may be drawn up and sent to the
tenderer which has submitted the next low-
est, compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit:
an information meeting and site visit for pro-
spective Tenderers will be organised at the
date defined in the Tender Documents at
the premises of the Municipality of Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Partici-
pation 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 dead-
line 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 1,270,000.00;

– successful experience as a prime Con-
tractor in construction of at least 3 projects
of the similar nature and complexity com-
parable to the tendered works during last 3
years;

– access to credit line which should ex-
ceed EUR 170,000.00.

17. Award criteria: the Evaluation Com-
mittee shall select the Tenderer whose Ten-
der has been determined to meet the ad-
ministrative and technical criteria, and has
the lowest price.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the

following address: Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, against
the proof that a non-refundable 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 Volče“”. For the payments
the 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 sub-
mitted using the standard tender form in-
cluded in the tender dossier, whose format
and instructions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
fax No +386/5/30-24-493 (mentioning the
Publication reference shown in item 1 at
least 21 days before the deadline for sub-
mission of tenders given in item 19. The
Contracting Authority must reply to all
tenderers’ question at least 11 days before
the deadline for submission of tenders.

19. Deadline for submission of tenders:
The tenders must be delivered at the

latest on 4th of November 2003 at 10:00
hrs local time to the following address:
Municipality of Tolmin, Ulica padlih borcev
2, 5220 Tolmin, responsible person:
Mrs. Ksenija Kikl, tel. +386(0)5/38-19-500,
fax +386(0)5/38-19-523, e-mail: kseni-
ja.kikl@občina.tolmin.si.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

20. Tender opening session: the tenders
will be opened in public session on 4th of
November 2003 at 11:00 hrs local time on
the following address: Municipality of
Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin,
Slovenia.

21. Legal basis: Council Regulation (EEC)
No. 3906/89 of 18th December 1989 on
Economic aid to certain countries of Central
and Eastern Europe, with amendments.

Municipality of Tolmin

Ob-101374

Obvestilo o javnem razpisu za izbiro
izvajalca storitev

Tehnična pomoč pri pripravi
dokumentacije za projekt Center za
ravnanje z odpadki Dolenjska – II.

etapa
(Leskovec pri Novem mestu/Dolenjska,

Posavje in Bela Krajina/Republika
Slovenija)

1. Številka objave: EuropeAid/
115041/D/SVSI.

2. Postopek: omejeni postopek.
3. Program: ISPA.
4. Financiranje: ISPA 2000/SI/16/P/

PE/006.
5. Podpisnik pogodbe: Mestna občina

Novo mesto.
Pogodba
6. Narava pogodbe: tehnična pomoč.
7. Opis pogodbe
Rezultat projekta bo študija ravnanja z

odpadki in projektna dokumentacija izdela-
na v skladu s slovenskimi predpisi, ki bosta
omogočali investicijo na področju ravnanja
z odpadki v regijah Dolenjska, Posavje in
Bela Krajina.

Projekt Tehnična pomoč pri pripravi do-
kumentacije za projekt Center za ravnanje z
odpadki Dolenjska – II. etapa vključuje:

– pregled obstoječe situacije na podro-
čju ravnanja z odpadki v vseh obravnavanih
občinah;

– pregled in analizo podatkov, ki se na-
našajo na sestavo/fizične karakteristike to-
ka odpadkov, vključno s tendencami razvo-
ja na območju, ki ga pokriva center;

– pregled in analizo selektivnega zbira-
nja odpadkov pri viru, sedanjega stanja in
razvojnih možnosti;

– izdelavo načrta za ravnanje z odpadki,
ki pokriva oskrbovalno območje v skladu z
nacionalnim pristopom na področju ravna-
nja z odpadki (feasibility study);

– izdelavo projektov za pridobitev grad-
benega dovoljenja v skladu s slovensko
zakonodajo (lokacija Leskovec) in izdelavo
idejnih projektov s poročili o vplivih na oko-
lje za objekte na ostalih lokacijah, za kate-
re so prostorski postopki že izpeljani. Za
lokacije, za katere prostorski postopki še
niso izpeljani, se izdelajo idejne zasnove z
oceno investicijskih in obratovalnih stro-
škov;

– izdelavo investicijske dokumentacije za
realizacijo projekta v skladu s slovensko za-
konodajo (lokacija Leskovec); ter

– pripravo prijave za sofinanciranje s
sredstvi EU.

8. Število in nazivi posameznih sklopov:
En sklop: tehnična pomoč pri pripravi

dokumentacije za projekt Center za ravna-
nje z odpadki Dolenjska – II. etapa.

9. Zagotovljena sredstva: EUR 300,000.
10. Sredstva za dodatne storitve: niso

predvidena.
Pogoji za prijavo
11. Primernost: na razpisu lahko enako-

pravno sodelujejo fizične in pravne osebe iz
držav članic Evropske Unije ter držav in ob-
močij ki jih pokriva in/ali določa Predpis ali
posebna določila, ki se uporabljajo za pro-
gram, iz katerega bo pogodba financirana
(glej tudi točko 28 spodaj).
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12. Prijava
Prijavijo se lahko primerne fizične in

pravne osebe (kot določeno v točki 11 zgo-
raj) posamezno ali na osnovi skupnega na-
stopa (konzorcij).

Konzorcij je lahko stalna, že formalno
ustanovljena skupina ali pa skupina, ki je
formalno ustanovljena samo za namen tega
javnega razpisa. Vsi člani konzorcija (vodilni
partner in vsi ostali partnerji) so solidarno
odgovorni naročniku.

Prijava neprimerne fizične ali pravne ose-
be (v skladu s točko 11) bo privedla do
avtomatične izločitve te osebe. Natančneje,
če je ta oseba partner v konzorciju, bo izlo-
čen celoten konzorcij.

13. Število prijav: kandidati (vključno s
povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sode-
lujejo v konzorciju in podizvajalci) se lahko
na razpis prijavijo samo z eno vlogo, ne
glede na obliko prijave (kot posamezni kan-
didat oziroma kot vodilni partner ali partner
v konzorciju). V primeru, da fizična ali prav-
na oseba vloži več kot eno vlogo (samostoj-
no ali kot del skupne prijave), bodo vse
vloge v katerih je ta oseba sodelovala izlo-
čene.

14. Prepoved povezovanja kandidatov,
vključenih v ožji izbor: katerakoli ponudba,
ki jo bo poslal ponudnik, ki ni prišel v ožji
izbor, bo izločena iz nadaljnjega postopka
izbire ponudnika. Ponudniki, ki so prišli v
ožji izbor za namen te pogodbe, se ne sme-
jo medsebojno združevati ali izbrati za svoje
podizvajalce druga podjetja, ki so že vklju-
čena v ožji izbor.

15. Osnove za izločitev: kandidati mora-
jo k svoji vlogi predložiti dokazila, da niso v
nobenem od stanj, navedenih v odstavku
2.3.3 Priročnika za pogodbe z zunanjimi
partnerji, financirane iz proračuna Evrop-
skih skupnosti (Practical Guide to contract
procedures financed from the General Bud-
get of the European Communities in the
context of external actions) (na voljo na na-
slednjem spletnem naslovu: http://euro-
pa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).

16. Pogodbe s podizvajalci: pogodbe s
podizvajalci bodo dovoljene. Največji po-
dizvajalčev delež pogodbene vrednosti ne
bo smel presegati 30%.

17. Število kandidatov, vključenih v ožji
izbor: na osnovi prejetih vlog bodo k pred-
ložitvi ponudbe za izvedbo projekta povab-
ljeni najmanj štirje in največ osem kandida-
tov.

Predvideni potek razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila k oddaji

ponudbe: druga polovica oktobra 2003.
19. Predvideni datum podpisa pogodbe:

januar 2004.
20. Čas trajanja pogodbe in možnost po-

daljšanja: pogodba traja dvanajst mesecev
od podpisa pogodbe. Podaljšanje pogodbe
ni možno.

Merila za ugotavljanje sposobnosti
kandidatov in izbor najugodnejše po-
nudbe

21. Merila za ugotavljanje sposobnosti
kandidatov

1) Ekonomsko in finančno stanje kandi-
data:

· Povprečje letnih prometov kandidata v
letih 2000, 2001 in 2002 mora biti najmanj
600.000 EUR.

2) Strokovna sposobnost kandidata:
· 10 stalno zaposlenih delavcev kandi-

data (-ov) trenutno deluje na področju, po-
vezanim s tem razpisom.

3) Tehnična sposobnost kandidata:
· (a) kandidat je v zadnjih 5 letih sodelo-

val na vsaj 3 projektih na področju poveza-
nim s to pogodbo, katerih rezultat je bil
podoben zahtevam iz tega razpisa.

· (b) kandidat je v zadnjih 5 letih sodelo-
val s tehnično pomočjo na vsaj dveh (2)
Phare/ISPA projektih.

22. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be: kriteriji za končni izbor izvajalca storitev
bodo natančno opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji, ki bo priložena vabilu k prijavi za
ponudbo in bo poslana kandidatom, uvr-
ščenim v ožji izbor.

Prijava
23. Rok za oddajo prijav: 6. oktober

2003, do 16. ure po srednje evropskem
času. Nepravočasno prispele prijave bodo
izločene.

24. Obrazec prijave in zahtevani podatki
Prijave morajo biti predložene v standar-

dni obliki (na voljo na naslednjem spletnem
naslovu: http://europa.eu.int/comm/euro-
peaid/tender/gestion/pg/b04_en.doc.

Oblika prijave in navodila za izpolnjeva-
nje prijave morajo biti natančno upošteva-
na.

Vse prijave, ki ne bodo pripravljene v
skladu s temi navodili, bodo izločene iz na-
daljnjega postopka. Vsa dodatna dokumen-
tacija (prospekt, pismo, itd.), poslana v pri-
javi, ne bo upoštevana.

25. Način predložitve prijav
Prijave morajo biti predložene s priporo-

čeno pošto ali osebno (tudi kurirski servis)
na naslov: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto,
Slovenija.

Naziv pogodbe in številka objave (glej
točko 1 zgoraj) morata biti vidno označena
na ovojnici, ki vsebuje prijavo in vedno ome-
njena v vsaki nadaljnji korespondenci s pod-
pisnikom pogodbe.

Prijave, posredovane na kakršenkoli dru-
gačen način ne bodo upoštevane.

26. Dodatne informacije: pogodba bo
usklajena z novimi PRAG pravili.

27. Datum objave napovedi pogodbe:
23. januar 2003.

28. Pravna osnova: ISPA: Council Re-
gulation (EC) No. 1267/1999 z dne 21.
junija 1999.

Mestna občina Novo mesto

Ob-101375

Service procurement notice
Technical Assistance for project Waste
Management Centre Dolenjska –Stage

II (Leskovec near Novo
mesto/Dolenjska, Posavje and Bela

Krajina regions/Republic of Slovenia)
1. Publication reference:

EuropeAid/115041/D/SVSI.
2. Procedure: Restricted Tender.
3. Programme: ISPA.
4. Financing: ISPA

2000/SI/16/P/PE/006.
5. Contracting Authority: The City Mu-

nicipality of Novo mesto.
Contract specification

6. Nature of contract: technical assis-
tance.

7. Contract description
The result of the project will be a waste

management plan and a set of technical
documentation prepared in accordance with
Slovenian regulations, which will enable the
investment in solid waste sector in Dolenjska,
Posavje and Bela Krajina regions.

The project Technical Assistance for
Waste Management Centre Dolenjska –
Stage II includes:

– review of the existing situation in the
waste sector in all concerned municipali-
ties;

– review and analysis of data concern-
ing composition/physical characteristics of
the waste stream, including development
trends on the area covered by the centre;

– review and Analysis of selective col-
lection at source, existing state and devel-
opment possibilities;

– development of a waste management
plan covering the catchment area of the
landfill in conformity with the national ap-
proach in the field of solid waste (feasibility
study);

– design for Building Permit in accor-
dance with Slovenian legislation for struc-
tures on the location Leskovec and Basic
Designs including Environmental Impact As-
sessment Reports for structures on other
locations, for which the location was already
defined and confirmed. For locations, for
which the location is not defined and con-
firmed, the Basic Scheme with the estima-
tion of investment and operating costs shall
be prepared;

– investment Documentation in accor-
dance with Slovenian legislation for loca-
tion Leskovec; and

– preparation of application for EU
co-financing.

8. Number and titles of lots:
One Lot: Technical Assistance for

project Waste Management Centre
Dolenjska – Stage II.

9. Maximum budget: EUR 300,000.
10. Scope for additional services: none.
Conditions of participation
11. Eligibility: participation is open on

equal terms to all natural and legal persons
of the EU Member States and the countries
and territories of the regions covered
and/or authorised by the Regulation or
other specific instruments applicable to the
programme under which the contract is fi-
nanced (see also point 28 below).

12. Candidature
All eligible natural and legal persons (as

per item 11 above) or groupings of such
persons (consortia) may apply.

A consortium may be a permanent, le-
gally established grouping or a grouping,
which has been constituted formally for a
specific tender procedure. All members of
a consortium (the leader and all other part-
ners) are jointly and severally liable to the
Contracting Authority.

The participation of an ineligible natural
or legal person (as per item 11) will result in
the automatic exclusion of that person. In
particular, if that ineligible person belongs
to a consortium, the whole consortium will
be excluded.
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13. Number of applications: no more
than one application can be submitted by a
natural or legal person (including legal per-
sons within the same legal group), what-
ever the form of participation (as an indi-
vidual legal entity or as leader or partner of
a consortium submitting an application). In
the event that a natural or legal person (in-
cluding legal persons within the same legal
group) submits more than one application,
all applications in which that person (and
legal persons within the same legal group)
has participated will be excluded.

14. Shortlist alliances prohibited: any ten-
ders received from tenderers comprising firms
other than those mentioned in the short-listed
application forms will be excluded from this
restricted tender procedure. Short-listed can-
didates may not form alliances or subcontract
to each other for the contract in question.

15. Grounds for exclusion: as part of the
application form, candidates must provide
the evidence required in Section 2.3.3 of
the Practical Guide to contract procedures
financed from the General Budget of the
European Communities in the context of
external actions (available from following
Internet address: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/index_en.htm).

16. Sub-contracting: Sub-contracting
will be allowed. The maximum percentage
of the contract value, which may be
sub-contracted, will be 30%.

17. Number of candidates to be
short-listed: on the basis of the applications
received, at least 4 and at most 8 candi-
dates will be invited to submit detailed ten-
ders for this contract.

Provisional timetable
18. Provisional date of invitation to ten-

der: second half of October 2003.
19. Provisional start date of the contract:

January 2004.
20. Initial contract duration and possible

extension: contract duration is 12 months
from the contract signing. Extension is not
possible.

Selection and award criteria
21. Selection criteria
1) Economic and financial standing of

candidate(s):
· Average of candidate(s)’ annual turn-

overs in the years 2000, 2001 and 2002
shall be of at least EUR 600,000.00.

2) Professional capacity of candidate(s):
· 10 of permanent staff working for the

candidates currently works in fields related
to this tender.

3) Technical capacity of candidate(s):
· (a) Candidate(s) have worked on at least

3 project in fields related to this contract in
the past 5 years, of which results are similar
to the requirements of this tender.

· (b) Candidate(s) have worked on at
least 2 Phare/ISPA projects in the field of
technical assistance as contractor in the
past 5 years.

22. Award criteria: as specified in the
tender dossier annexed to the letter of invi-
tation to tender, which will be sent to
short-listed candidates.

Application
23. Deadline for applications
Deadline for applications is at 16:00 Cen-

tral European Time on 6th October 2003.

Any application received after this dead-
line will not be considered.

24. Application format and details to be
provided

Applications must be submitted using the
standard application form (available from the
following Internet address: http://euro-
pa.eu.int/comm/europeaid/ender/gestion/
pg/b04_en.doc, whose format and instruc-
tions must be strictly observed.

Any application, which does not observe
these provisions, will be automatically elimi-
nated. Any additional documentation (bro-
chure, letter, etc) sent with an application
will not be taken into consideration.

25. How applications may be submitted
Applications must be submitted by re-

corded delivery or hand delivered (includ-
ing courier services) to: Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000
Novo mesto, Slovenija.

The Contract title and the Publication
reference (see item 1 above) must be
clearly marked on the envelope containing
the application and must always be men-
tioned in all subsequent correspondence
with the Contracting Authority.

Applications submitted by any other
means will not be considered.

26. Additional information: the contract
will be amended according to the new
PRAG rules.

27. Date of publication of contract fore-
cast: 23rd January 2003.

28. Legal basis: ISPA: Council Regula-
tion (EC) No 1267/1999 of 21st June 1999.

The City Municipality of Novo mesto

Ob-101269
Na podlagi proračuna Republike Slovenije

za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št.
103/01 in 118/02) in 74. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03) objav-
lja Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje (v nadaljevanju: Urad)

javni razpis
za subvencioniranje digitalizacije

prostorskih sestavin dolgoročnih in
srednjeročnih družbenih planov občin v

letu 2003

1. Ime in sedež uporabnika: Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Urad RS za
prostorsko planiranje, Dunajska 21, 1001
Ljubljana, p.p. 653.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodatno subvencio-

niranje stroškov priprave prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega družbe-
nega plana občin v digitalni obliki v letu
2003. Urad bo subvencioniral aktivnosti ob-
čin, ki imajo za cilj preoblikovanje veljavnih
prostorskih sestavin planskih aktov v digital-
no obliko oziroma pripravo sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih ak-
tov v digitalni obliki v skladu s Pravilnikom o
pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in
srednjeročnih družbenih planov občin v di-
gitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03).

3. Pogoji subvencioniranja
Na razpis se lahko prijavijo občine, ki

izpolnjujejo naslednje pogoje:
– pravno-formalno urejene in zakonito

sprejete prostorske planske akte;
– zaposlenega prostorskega planerja –

urbanista, ki je usposobljen za strokovno
pripravo in usmerjanje izvajanja prijavljene
naloge ali kako drugače formalno zagotov-
ljeno opravljanje tehnično-strokovnih nalog
v zvezi z urbanističnim načrtovanjem naselij
in drugih posegov v prostor;

– naloga mora biti zasnovana v takem
obsegu, da bo zagotovljen zaključek do
15. 11. 2003;

– prejemnik subvencije mora zagotoviti
najmanj 30% sredstev od predvidenega sku-
pnega zneska sredstev, potrebnih za izved-
bo naloge.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tiste
občine, ki so že prejele sredstva subvencij
v letošnjem letu, vendar jim odobreni zne-
sek glede na okvirno oceno stroškov ne
omogoča izvedbe digitalizacije v celoti.
Podlaga za oceno vrednosti del je okvirna
cena 150.000 SIT za digitalizacijo enega
lista kartografske dokumentacije ter
500.000 SIT na občino za stroške, ki na-
stanejo pri pripravi gradiva za digitalizacijo
in jih ni mogoče opredeliti na enoto enega
lista.

4. Merila za dodelitev subvencije

Merila Vrednost Maks.
merila točke

a) Celovitost digitalizacije sprejetih prostorskih sestavin
planskih aktov občin 60% 60
• digitalizira se celotne sprejete prostorske sestavine

planskih aktov občine 100% 60
• digitalizira se kartografski del 20% 12
• digitalizira se urbanistična zasnova 10% 6
• digitalizira se krajinska zasnova 10% 6
• digitalizira se kartografska dokumentacija 60% 36

b) Aktivnosti v zvezi z digitalizacijo prostorskih sestavin
planskih aktov občin 30% 30
• sprejet sklep občinskega sveta o digitalizaciji 100% 30
• digitalizacija poteka 50% 15
• že digitalizirano – potrebna uskladitev s Pravilnikom 25% 7,5

c) Aktivnost pri sodelovanju v anketah, ki jih je pripravil
Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje 10% 10
• odgovor je bil 100% 10
• ni odgovora 0% 0
Skupaj: 100% 100
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Način uporabe meril:
a) Celovitost digitalizacije planskih aktov

občin
Ocenjuje se obseg predvidene digitali-

zacije prostorskega plana. To pomeni, da
bodo največ točk dobile občine, ki bodo
digitalizirale celotni prostorski plan (karto-
grafski del, urbanistične zasnove, krajinske
zasnove in kartografsko dokumentacijo).
Prednostno se daje poudarek digitalizaciji
kartografske dokumentacije, kar je osnova
za pripravo ustreznih evidenc ter za potrebe
priprave poročil.

b) Aktivnosti v zvezi z digitalizacijo
Najvišje število točk je namenjeno posa-

mezni občini, ki je sprejela sklep o digitali-
zaciji prostorskih sestavin planskih aktov ob-
čine. Število točk se ustrezno zmanjša v
primeru, da digitalizacija poteka oziroma,
da je občina samoiniciativno digitalizirala po-
samezne sloje prostorskega plana.

c) Aktivnosti pri sodelovanju v anketah
Ocenjuje se, ali je občina aktivno sode-

lovala pri anketi, ki jo je posredoval Urad v
letu 2002 z namenom ugotoviti stanje na
področju urejanja prostora na nivoju lokal-
ne skupnosti.

Posamezna merila so ovrednotena v toč-
kah, oziroma v odstotkih. Seštevek vseh
meril je 100 točk, oziroma 100%.

5. Okvirna višina sredstev in način sub-
vencioniranja

Urad je za dodatno subvencioniranje
nalog na podlagi tega razpisa predvidel
sredstva v skupnem okvirnem znesku
38,000.000 SIT.

Subvencionirane bodo tiste občine, ki
bodo pri oceni prijave prejele 45 točk ali
več.

Če bo upravičencev do subvencij več
kot je razpoložljivih proračunskih sredstev,
se bo vsem prejemnikom delež subvencio-
niranja sorazmerno v enakem odstotku
zmanjšal.

6. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 22.

september 2003. Prijave morajo do tega
dne prispeti po pošti oziroma biti oddane
do 13. ure v tajništvu Urada RS za prostor-
sko planiranje, Dunajska 21, I. nadstropje,
soba 113, Ljubljana. Prijava mora biti v za-
prti ovojnici, opremljeni z imenom in naslo-
vom predlagatelja ter napisom “Ne odpiraj
– Vloga za subvencije“.

Odpiranje prijav, ki ne bo javno, bo opra-
vila strokovna komisija isti dan.

Prijavljene občine bodo o izboru predlo-
gov obveščene najkasneje v 16 dneh po
zaključenem roku za oddajo prijav.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavi-
telji prejmejo v tajništvu Urada na prej na-
vedenem naslovu od dneva objave razpisa
vsak delovni dan od 9. do 13. ure ali po
pošti na njihovo zahtevo ali na spletni stra-
ni Urada (www.gov.si/upp/Aktualno/Javni
razpisi).

Občine lahko dobijo dodatne informa-
cije do poteka roka za oddajo prijav na
Uradu na prej navedenem naslovu vsak de-
lovni dan med 9. in 14. uro – odgovorna
oseba: mag. Majda Čuček – Kumelj, tel.
01/478-70-73.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-101155
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju

programov društev na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Kozje (Ur. l.
RS, št. 63/03) objavlja Občina Kozje

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov

in projektov s področja ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti v letu 2003

I. Naziv in sedež naročnika: Občina Ko-
zje, Kozje 37, 3260 Kozje.

II. Na javni razpis za sofinanciranje kul-
turnih programov in projektov v Občini Koz-
je, v letu 2003, se lahko prijavljajo kulturna
društva, ki imajo sedež v Občini Kozje.

Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.

III. Predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje programov in projektov društev na po-
dročju ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu
2003.

IV. Pogoji in merila, po katerih se izbere-
jo izvajalci programov na področju ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti v letu 2003, so do-
ločeni v Pravilniku o sofinanciranju progra-
mov društev na področju ljubiteljske kultur-
ne dejavnosti v Občini Kozje.

V. Okvirna višina sredstev, ki je name-
njena za programe iz II. točke javnega raz-
pisa je 2,900.000 tolarjev.

VI. Dodeljena sredstva morajo biti porab-
ljena v letu 2003.

VII. Rok za prijavo na javni razpis je 7. 10.
2003 do 12. ure.

Prijave je potrebno poslati do roka v za-
prti kuverti z oznako “Javni razpis: Sofinan-
ciranje – kultura 2003“, na naslov: Občina
Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.

VIII. Vloge bo odpirala komisija 8. 10.
2003. Odpiranje vlog ne bo javno.

IX. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
je 15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izva-
jalci bomo sklenili pogodbe o sofinancira-
nju izvajanja programov na področju ljubi-
teljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje za
leto 2003 v roku 30 dni po sprejemu sklepa
župana.

X. Razpisno dokumentacijo lahko vsi za-
interesirani dobijo na Občinskem uradu ob-
čine Kozje naslednji dan po objavi.

Občina Kozje

Ob-101156
Na podlagi 8. člena Pravilnika o financi-

ranju športa v Občini Kozje (Ur. l. RS, št.
63/03) objavlja Občina Kozje

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

letu 2003
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Ko-

zje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci programov športa, ki imajo sedež v
Občini Kozje:

– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi s področja vzgoje in izobraže-

vanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-

ki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti na področju športa.

Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.

III. Predmet javnega razpisa so nasled-
nje vsebine v športu:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in štu-
dentov:

1.1. Šport predšolskih otrok,
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok,
1.3. Športna vzgoja mladine,
1.4. Interesna športna dejavnost štu-

dentov,
2. Športna rekreacija,
3. Kakovostni šport,
4. Vrhunski šport,
5. Šport invalidov,
6. Razvojne in strokovne naloge v športu.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izbere-

jo izvajalci letnega programa športa na lo-
kalni ravni v letu 2003, so določeni v Pravil-
niku o financiranju športa v Občini Kozje.

V. Okvirna višina sredstev, ki je name-
njena za programe iz III. 1.–6. točke javne-
ga razpisa je 5,000.000 SIT.

VI. Dodeljena sredstva morajo biti porab-
ljena v letu 2003.

VII. Rok za prijavo na javni razpis je 7. 10.
2003 do 12. ure.

Prijave je potrebno poslati do roka v
zaprti kuverti z oznako “Javni razpis: Sofi-
nanciranje programov športa v letu 2003“,
na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260
Kozje.

VIII. Vloge bo odpirala komisija 8. 10.
2003. Odpiranje vlog ne bo javno.

IX. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
je 15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izva-
jalci bomo sklenili pogodbe o sofinancira-
nju izvajanja programov športa v Občini Koz-
je za leto 2003 v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.

X. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občinskem uradu obči-
ne Kozje naslednji dan po objavi razpisa.

Občina Kozje

Ob-101196
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika za
sofinanciranje programov športa v Občini
Kobarid (Uradni list RS, št. 60/02 in 69/03)
in Letnega programa športa v Občini Koba-
rid za leto 2003, objavlja Občina Kobarid,
Trg svobode 2, 5222 Kobarid

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov športa v letu 2003
1. Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje naslednjih programov športa:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– športna dejavnost študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športne prireditve,
– izobraževanje in usposabljanje stro-

kovnih kadrov za delo v športu,
– delovanje društev, promocija športa.
2. Za sofinanciranje programov športa v

letu 2003 je, v skladu s proračunom, na
razpolago 3,910.000 SIT.

3. Na javni razpis se lahko prijavijo vsi
izvajalci programov športa iz 8. člena Za-
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kona o športu, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:

– imajo sedež v Občini Kobarid,
– so registrirani najmanj 1 leto,
– imajo zagotovljene materialne (športna

oprema in rekviziti) in kadrovske pogoje za
izvedbo načrtovanih programov.

V primeru, da se posamezen program
izvaja v Občini Kobarid in je namenjen ob-
čanom kobariške občine, na razpis pa se z
enakim programom ne prijavi noben izvaja-
lec s sedežem v Občini Kobarid, je za izva-
jalca tega programa lahko izbran tudi sub-
jekt, ki nima sedeža v Občini Kobarid, iz-
polnjuje pa ostale pogoje.

Športna društva in njihova združenja ima-
jo pod enakimi pogoji prednost pri izboru.

4. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu s pogoji, merili in normativi za
vrednotenje programov športa v Občini Ko-
barid.

5. Prijavite se lahko samo s pomočjo
obrazcev PSPŠ-1 in PSPŠ-2, ki jih dobite
na Občini Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid.

Nepopolne prijave bo potrebno dopolni-
ti v roku 5 dni od pisnega poziva Občine
Kobarid.

6. Prijave s potrebnimi prilogami pošljite
do 22. 9. 2003 s priporočeno pošiljko, ali
jih osebno dostavite na naslov Občina Ko-
barid, Trg svobode, 5222 Kobarid.

Prijava mora biti v zapečatenem ovitku,
ovitek pa mora biti označen z “Ne odpiraj –
Prijava za sofinanciranje programov športa
v Občini Kobarid 2003“.

Prijav, ki ne bodo prispele pravočasno,
ne bomo upoštevali.

7. Odpiranje prijav ne bo javno. O izbiri
bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni od
zaključka razpisa.

8. Podrobnejše informacije lahko dobite
na Občini Kobarid, tel. 05/38-90-146 ali
05/38-99-200 vsak ponedeljek, sredo in
petek od 10. do 12. ure.

Občina Kobarid

Št. 189 Ob-101098

Ponovni javni razpis z zbiranjem
ponudb

za prodajo gradiča Švarcenštajn s
pripadajočim zemljiščem

Predmet razpisa so naslednja zemljišča:
I. Zemljišče parc. št. 1302/2, stanovanj-

ska stavba, v izmeri 534 m2, dvorišče, v
izmeri 443 m2, vl. št. 265, k.o. Laze, parc.
št. 1302/3, sadovnjak, v izmeri 92 m2, vl.
št. 293, k.o. Laze, parc. št. 1303/19, sa-
dovnjak, v izmeri 456 m2, vl. št. 366, parc.
št. 1303/17, sadovnjak, v izmeri 25 m2, vl.
št. 293, k.o. Laze, parc. št. 1390/2, pot, v
izmeri 25 m2, vl. št. seznam, k.o. Laze.

Skupna površina zemljišča znaša
1.565 m2.

Vrednost stavbnega zemljišča znaša
1.700 SIT/m2, skupaj torej 2,660.500 SIT.
V navedeni ceni ni vključen davek na doda-
no vrednost (DDV).

II. Nepremičnina je grad Švarcenštajn,
ki se prvič omenja leta 1360, vendar je
današnja stavba v svojih temeljnih sestavi-
nah iz leta 1523. Temeljni tloris je trikotnik s
stolpičastim prizidkom sredi daljše stranice
in delno obzidanim dvoriščem. Stavba je

dvonadstropna in na dvoriščni strani oprem-
ljena s sekundarnimi arkadami. Posebno
dragocene sestavine so gotski vhodni por-
tal, gotska klet in ostanki polžastega stopni-
šča. Švarcenštajn je pomemben kot znači-
len primer poznosrednjeveškega gradiča,
ki je ohranil mnoge dragocene arhitekturne
prvine iz časa svojega nastanka. Grad je bil
leta 1983 razglašen za kulturni spomenik.

Kupec je pri obnovi objekta dolžan upoš-
tevati smernice Zavoda za spomeniško var-
stvo, dejavnost v objektu pa mora biti v skla-
du z določili Zakona o varstvu pred hrupom
v naravnem in bivalnem okolju (npr. hotel z
restavracijo visokega ranga, šola, knjižnica,
galerija…).

III. Kupec mora vzdrževati in zavarovati
objekt, da se ne bi poslabšalo obstoječe
stanje ali povzročala nevarnost za ljudi in
okolico.

Kupec mora v roku treh let od podpisa
kupoprodajne pogodbe pričeti z obnovitve-
nimi deli (kar pomeni, da pridobi vso potre-
bno dokumentacijo za obnovo) in jih dokon-
čati najkasneje v roku osmih let od pričetka
del. Dela se štejejo za dokončana, ko dobi
objekt uporabno dovoljenje. Roki se lahko
podaljšajo v primeru višje sile. V primeru,
da kupec z deli v navedenem roku ne prič-
ne, se pogodba razdre in vrne kupnina v
nominalnem znesku brez obresti, varščino
pa prodajalec obdrži.

V primeru, da kupec z obnovitvenimi deli
ne prične v navedenem roku in želi nepre-
mičnino prodati, si prodajalec pridržuje
predkupno pravico, kupec pa se zavezuje,
da ob izkazanem interesu prodajalca ponu-
di nepremičnino v odkup pod enakimi po-
goji kot so navedeni v tem razpisu.

IV. Kupnino za stavbno zemljišče izbrani
ponudnik poravna na podračun EZR MOV
št.: 01333-0100018411 pri Banki Slovenije
najpozneje v roku 30 dni po podpisu po-
godbe o prodaji stavbnega zemljišča, sicer
se zaračunajo z zakonom določene zamu-
dne obresti.

Davek na promet nepremičnin v višini
2% od vrednosti pogodbe oziroma davek
na dodano vrednost po stopnji 20% ter so-
dno takso za zemljiškoknjižni predlog in vpis
plača kupec.

V. Varščina, ki jo morajo ponudniki po-
ravnati na podračun EZR MOV, ki je nave-
den v prejšnjem členu, znaša 10% od sku-
pne ponujene vrednosti ter se uspelemu
ponudniku vračuna v kupnino za zemljišče,
neuspelim pa vrne v roku 15 dni po izvedbi
razpisa, brez obresti.

VI. Ponudbe morajo biti predložene v za-
prti kuverti na naslov: Mestna občina Vele-
nje, Titov trg 1, Velenje, z oznako “Javni
razpis“ za prodajo nepremičnine gradič
Švarcenštajn najkasneje do 1. oktobra
2003 (upoštevan bo poštni žig 1. 10.
2003).

Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– matično številko in davčno številko po-

nudnika,
– ponujeno ceno za m2 zemljišča,

posebej brez DDV in posebej znesek DDV
in ceno skupaj,

– plačilne pogoje,
– predlog predvidene dejavnosti oziro-

ma namembnosti v obnovljenem objektu,

– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-
publike Slovenije za fizične osebe in izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS,

– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse

razpisane pogoje,
– rok obnove objekta.
Prepozno predložene, nepopolne ali ne-

pravilno označene ponudbe, komisija ne bo
upoštevala pri izbiri.

VII. Izbrana bo ekonomsko najugodnej-
ša ponudba, to je tista ponudba, ki najbolj
ustreza naslednjim merilom za ponujeno vi-
šino kupnine, predvideno dejavnost in za
rok obnove objekta in bo dosegla najvišje
število točk.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do upoštevana naslednja merila:

a) ponujena višina kupnine: 85%;
b) rok obnove objekta: 15%;
a) ponujena višina kupnine
Ponujena višina kupnine ima 85% utež

pri ocenjevanju ponudb. Število točk se do-
loči po naslednji formuli:

              najnižja cena
Tponudbe = --------------------------------- × 85

             ponudnikova cena
b) rok obnove objekta
– obnova v roku 8 let od pričetka del –

ponudba se izloči, 0 točk,
– obnova v roku manj kot 8 let do 7 let

od pričetka del – 5 točk,
– obnova v roku manj kot 7 let do 6 let

od pričetka del – 10 točk,
– obnova v roku 5 let od pričetka del –

15.
VIII. Javno odpiranje ponudb bo dne

7. 10. 2003 ob 12. uri, v pritličju upravne
stavbe Mestne občine Velenje, Titov trg 1,
Velenje, soba št. 28/1.

Zapisnik o odpiranju ponudb bodo vsi
ponudniki prejeli v roku 15 dni od dneva
odpiranja.

IX. Pogodba o prodaji zemljišča mora biti
sklenjena najpozneje v roku 30 dni po prav-
nomočnosti sklepa o izbiri najboljšega po-
nudnika. Ta rok se lahko zaradi objektivnih
okoliščin, ki bi nastale po končanem javnem
razpisu podaljša do odprave take okoliščine.

V primeru, da se izbrani ponudnik v
osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe
ne odzove, se šteje, da je od pogodbe od-
stopil, zaradi česar mu zapade varščina v
korist Mestne občine Velenje.

X. Sklep o izbiri najboljšega ponudnika
bo prodajalec sprejel najkasneje v roku
15 dni od odpiranja ponudb.

O izbiri najboljšega ponudnika za proda-
jo zemljišča, bo komisija obvestila vse po-
nudnike v roku 15 dni po sprejemu sklepa
o izbiri.

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na izpolnjevanje razpisnih pogojev po-
nudnikov z nikomer od ponudnikov ne skle-
ne kupoprodajne pogodbe.

XI. Vsi zainteresirani lahko dobijo potre-
bne informacije glede lege zemljišč ali in-
formacije v zvezi s sestavo ponudbe pri Hin-
ku Jagru, Služba za gospodarjenje s stav-
bnimi zemljišči, tel. 03/89-61-668 ali pri
Janji Kastelic, Pravna služba, tel.
03/89-61-702, možen je ogled objekta po
predhodni najavi.

Mestna občina Velenje
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Javne dražbe

Št. 430-02-1/2003-24 Ob-101281

Javna dražba nepremičnin
Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo 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 površi-
ni 59,93 m2. Izklicna cena 9,863.000 SIT.
Ogled stanovanja dne 17. 9. 2003 od 11.
do 12. ure.

2. Garsonjera št. 5 v I. nad., Koriten-
ska cesta 5, Bled (prazna), v skupni povr-
šini 14,23 m2. Izklicna cena 3,051.000
SIT. Ogled stanovanja dne 17. 9. 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
16. 9. 2003 od 9. do 10. ure.

4. Enosobno stanovanje št. 2x v I. nad.,
Žagarjeva ulica 2, Tolmin (prazno), v sku-
pni površini 44,39 m2. Izklicna cena
7,299.000 SIT. Ogled stanovanja dne
16. 9. 2003 od 10.30 do 11.30.

5. Dvosobno stanovanje št. 5 v II. nad.,
Kraigherjeva 10, Postojna (prazno), v sku-
pni površini 57,33 m2. Izklicna cena
7,905.000 SIT. Ogled stanovanja dne
15. 9. 2003 od 9. do 9.30.

6. 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
15. 9. 2003 od 9.30 do 10. ure.

7. Enosobno stanovanje št. 2 v kleti,
Vojkova ulica 4, Postojna (prazno), v sku-
pni površini 33,04 m2. Izklicna cena
2,133.000 SIT. Ogled stanovanja dne
15. 9. 2003 od 10. do 10.30.

8. Dvosobno stanovanje št. 3 v I. nad.,
Pod Zavrtnice 13, Pivka (prazno), v skupni
površini 57,82 m2. Izklicna cena
5,121.000 SIT. Ogled stanovanja dne
15. 9. 2003 od 10.30 do 11. ure.

9. Dvosobno stanovanje št. 5 v II. nad.,
Pod Zavrtnice 13, Pivka (prazno), v skupni
površini 57,82 m2. Izklicna cena
4,910.000 SIT. Ogled stanovanja dne
15. 9. 2003 od 11. do 11.30.

10. Dvosobno stanovanje št. 9 v I. nad.,
Rozmanova ulica 13, Ilirska Bistrica (praz-
no), v skupni površini 80,02 m2. Izklicna
cena 5,969.000 SIT. Ogled stanovanja
dne 15. 9. 2003 od 13. do 13.30.

11. Dvosobno stanovanje v pritličju de-
sno, Stiplovškova ul. 2, Brežice (prazno),
v skupni površini 70,68 m2. Izklicna cena
7,896.000 SIT. Ogled stanovanja dne
18. 9. 2003 od 10. 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.

Ogled vrstne hiše dne 16. 9. 2003 od
12. do 13. ure.

2. Stražnica Pordašinci
a) parc. št. 236 – gradbena parcela v

izmeri 8.053 m2, ZKV 46, k.o. Pordašinci,
b) izklicna cena nepremičnine:

4,939.000 SIT.
II. Ogled nepremičnin
1. Vsi interesenti za nakup nepremičnin

si lahko le-te ogledajo ob točno določe-
nem terminu, ki je napisan ob nepremični-
ni.

2. Za vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 8.
do 10. 9. 2003 na tel. 01/471-17-96.

III. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnine se odprodajajo v ce-

loti po sistemu videno-kupljeno. Predpisa-
ne davčne dajatve na promet nepremični-
ne 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 oprav-
ljeni javni dražbi.

5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklic-
ne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114 sklic
18 19119-7141998-16000000. Po oprav-
ljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15
dni brez obresti.

6. Način in rok plačila: najugodnej-
ši dražitelj je dolžan plačati kupnino v
roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun Ministrstva za ob-
rambo RS: 01100-6370191114 sklic
18 19119-7141998-16000000. Položena
kavcija se všteje v kupnino.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji

Dražitelji se morajo najkasneje 1 uro
pred začetkom javne dražbe osebno zgla-
siti na kraju javne dražbe ter predložiti ko-
pije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe),

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,

– osebno izkaznico,
– davčno, matično in telefonsko šte-

vilko.
Kolikor ne bodo izpolnjeni zgoraj nave-

deni pogoji ni mogoče pristopiti k draženju
na javni dražbi.

8. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim pre-
moženjem 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: 25. 9. 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 go-
spodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva
ploščad 21, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo

Ob-101272
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in 74/98),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem drža-
ve in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter sklepa
Občinskega sveta občine Vuzenica s 4.
seje občinskega sveta z dne 29. 1. 2003,
sklepa Občinskega sveta občine Vuzenica
s 7. redne seje občinskega sveta z dne
24. 4. 2003, Občina Vuzenica, Mladinska
ulica 1, 2367 Vuzenica, ki jo zastopa žu-
pan Miran Kus, razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladin-
ska 1, 2367 Vuzenica.

II. Predmet prodaje: predmet prodaje
so naslednje nepremičnine:

A) Parcela št. 379/9, 57 m2, k.o. Vuze-
nica, s pripadajočim delom poslovne stav-
be v izmeri 39 m2 – izklicna cena je
341.002,50 SIT + davek.

Izklicna cena zgoraj navedenega stav-
bnega zemljišča je določena v cenitvenem
poročilu sodno zapriseženega cenilca Mar-
ka Črešnika z dne 31. 8. 2002. Načini od-
plačevanja dosežene kupnine:

– v enkratnem znesku, 8 dni po podpi-
su pogodbe,

– odplačilo kupnine do 30 mesečnih
obrokov. Kupec mora skleniti zavarovanje
kredita pri zavarovalnici. Plačana kavcija v
višini 10% se bo upoštevala kot prvi obrok.
Višina mesečnih obrokov se bo mesečno
spreminjala glede na rast evra.

Ponudniki so lahko pravne osebe s se-
dežem v Občini Vuzenica ter fizične osebe
– samostojni podjetniki, ki imajo sedež v
Občini Vuzenica, kar pravne osebe doka-
zujejo z originalnim izpiskom iz sodnega
registra, iz katerega je razvidno, da ima
sedež na območju Občine Vuzenica, sa-
mostojni podjetniki predložijo fotokopijo
priglasitvenega lista. Ponudniki za to ne-
premičnino prav tako predložijo potrdilo,
da imajo plačane vse davke in prispevke.
Potrdila se pred začetkom javne dražbe
predložijo Komisiji za vodenje in nadzor
postopka prodaje stvarnega premoženja
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Prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v
8 dneh na naslov šole.

OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert

Št. 121-30/2003-01-924 Ob-101258
V skladu z 58. členom Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava RS, ob-
javlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih
uradniških delovnih mest:

svetovalec v oddelku za davčno in-
špiciranje na Davčnem uradu Celje in
Davčnem uradu Ljubljana.

Delovni mesti se bosta izvajali v nazivu
svetovalec III.

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba

ekonomske, pravne ali druge ustrezne
smeri,

– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– znanje uporabe računalnika,
– državni izpit iz javne uprave, ki ga mo-

ra kandidat opraviti najkasneje v roku ene-
ga leta od imenovanja v naziv.

Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava ter
drugega odstavka 88. člena Zakona o jav-
nih uslužbencih.

Z izbranim javnim uslužbencem bo skle-
njena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas, s 4-mesečnim poskusnim
delom.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju nave-
denih pogojev, kratkim življenjepisom in opi-
som dosedanjih delovnih izkušenj pošljite v
8 dneh od objave na naslov, kjer se bosta
navedeni delovni mesti tudi opravljali:

– za delovno mesto na DU Celje: Dav-
čna uprava RS, Davčni urad Celje, Ljubljan-
ska 1a, 3000 Celje,

– za delovno mesto na DU Ljubljana:
Davčna uprava RS, Davčni urad Ljubljana,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Ani Štumber-
ger, tel. 01/478-27-34.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS

Ob-101306
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30,

3252 Rogatec, razpisuje prosto delovno
mesto:

učitelj v oddelku podaljšanega biva-
nja s polnim delovnim časom.

Poskusno delo traja 3 mesece, pričetek
dela 1. 9. 2003.

Kandidat za razpisano delovno mesto
mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Ur. l. RS, št. 12/96 in dalje).

Prošnje s kratkim življenjepisom in opi-
som dosedanjih delovnih izkušenj ter doka-
zili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo v
osmih dneh od objave razpisa.

Nepopolnih in prepozno poslanih pro-
šenj ne bomo obravnavali.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v za-
konskem roku.

VIZ OŠ Rogatec

nikov in podaljšano splošno-bolnišnično ne-
go Sežana, Sežana, Cankarjeva ul. 4 razpi-
suje prosto delovno mesto

strokovnega vodjo zavoda.
Prijavljeni kandidat mora izpolnjevati na-

slednje pogoje:
– visoka izobrazba medicinske smeri z

dokončano specializacijo iz interne medici-
ne-pulmologije,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju zahtevanih pogojev v roku 10
dni po objavi razpisa na naslov: Bolnišnica
Sežana, Cankarjeva ul. 4, 6210 Sežana, s
pripisom: “Svet zavoda –razpis strokovne-
ga vodje“.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejemu
sklepa.

Bolnišnica Sežana

Ob-101211
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentru-

pert, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert, raz-
pisuje prosto delovno mesto

profesorja razrednega pouka za dolo-
čen čas – šolsko leto 2003/04.

Razpisi delovnih
mest

Ob-101101
Svet Vzgojnovarstvenega zavoda Vrtci

Občine Žalec, Tomšičeva 5, 3310 Žalec,
razpisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa 53. člen Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOF-
VI), objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/03
ter imeti pedagoške in organizacijske spo-
sobnosti za uspešno vodenje vrtca.

Ravnatelj bo imenovan za obdobje 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev ter kratek program vizije vrtca poš-
ljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet VVZ vrtci Občine Žalec, Tomšičeva 5,
s pripisom “Razpis za ravnatelja“.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Vrtci Občine Žalec

Št. 11/2003 Ob-101210
Svet javnega zavoda Bolnišnica za zdrav-

ljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bol-

Občine Vuzenica in so pogoj za sodelova-
nje na javni dražbi.

B) Parcela št. 419/8 k.o. Vuzenica v
izmeri 358 m2 – izklicna cena je 555.203
SIT + 20% DDV.

Izklicna cena zgoraj navedenega stav-
bnega zemljišča je določena v cenitvenem
poročilu sodno zapriseženega cenilca Mar-
ka Črešnika z dne 4. 7. 2003.

Parcela št. 12/8 k.o. Primož na Pohor-
ju v izmeri 837 m2 – izklicna cena je
632.030 SIT + 20% DDV.

Izklicna cena zgoraj navedenega stav-
bnega zemljišča je določena v cenitvenem
poročilu sodno zapriseženega cenilca Mar-
ka Črešnika z dne 31. 7. 2003.

III. Splošni pogoji sodelovanja:
1. Javna dražba za prodajo zgoraj na-

vedenih nepremičnin bo 1. 10. 2003, ob
16. uri v prostorih sejne sobe Občine Vu-
zenica. Javna dražba se bo izvedla v skla-
du z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem dr-
žave in občin. Izklicna cena oziroma vsaka
nadaljnja cena se izkliče trikrat. V primeru,
da nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izkli-
cem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki
je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana
trikrat, predsednik komisije za vodenje in
nadzor postopka prodaje stvarnega pre-
moženja Občine Vuzenica ugotovi, komu
in po kakšni ceni je bil predmet javne dra-
žbe prodan, in kupca pozove k podpisu
pogodbe.

2. Vsak ponudnik mora pred začetkom
javne dražbe položiti kavcijo v višini 10%

izklicne cene nepremičnine, ki jo draži. Pla-
čana kavcija bo najugodnejšemu ponud-
niku vračunana v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po izbiri
najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o pla-
čani kavciji v višini 10% izklicne cene po-
samezne nepremičnine se nakaže na tran-
sakcijski račun Občine Vuzenica št.
01340-0100011132, z navedbo “kavcija za
javno dražbo za prodajo nepremični, za
parcelo št. ______“. Potrdilo mora ponud-
nik predložiti komisiji pred začetkom javne
dražbe.

3. Kupoprodajna pogodba bo s kupcem
sklenjena v 15 dneh po javni dražbi. Celot-
no kupnino za nepremičnine pod točko B
mora kupec plačati v roku 8 dni po podpi-
su pogodbe. Izročitev nepremičnine in pre-
nos lastništva se opravi po plačilu celotne
kupnine.

4. Overitev pogodbe ter druge stroške
v zvezi z nakupom in prenosom lastništva
plača kupec.

5. Prodajalec si pridružuje pravico, da
z nobenim od dražiteljev ne sklene pogod-
be kljub uspeli javni dražbi.

6. Če dražitelj ne sklene pogodbe v na-
vedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kav-
cijo.

IV. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija in do-
datne informacije: Občine Vuzenica, Občin-
ska uprava, Mladinska ulica 1, 2367 Vuze-
nica (Sašo Verdnik, tel. 02/87-912-22, v
času uradnih ur).

Občina Vuzenica
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Druge objave

Ob-101212
Na podlagi razpisa za razdelitev dela ca-

rinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe
pravic do uvoza blaga v okviru carinskih
kvot v skladu z Uredbo o določitvi carinskih
kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu
o carinah in trgovini GATT (Uradni list RS,
št. 113/01 in 78/03) objavlja Agencija Re-
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja

rezultate o izbiri naslednjih
najugodnejših ponudnikov za razdelitev

dela carinskih kvot, ki se deli po
metodi dražbe pravic do uvoza blaga v

okviru razpisanih carinskih kvot
Agencija Republike Slovenije za kmetij-

ske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: agencija) objavlja v skladu s 7. čle-
nom in v skladu z zadnjim odstavkom 9. čle-
na Uredbe o načinu delitve količin blaga v
okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št.
115/02) naslednje rezultate razpisa:

Količina: 778 t
0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zmrznjeno
0203 21 10 – – – domačih prašičev
0203 21 90 – – – – drugo
0203 22 11 – – – – – šunke in njihovi kosi
0203 22 19 – – – – – plečeta in njihovi kosi
0203 22 90 – – – – – drugo
0203 29 11 – – – – – – prednji deli in njihovi kosi
0203 29 13 – – – – – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
0203 29 15 – – – – – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi

– – – – – – – drugo
0203 29 55 – – – – – – – – brez kosti
0203 29 59 – – – – – – drugo
0203 29 90 – – – – – – drugo

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena Zahtevana Dodeljeno
 (SIT/t) količina (t) (t)

1. ABC Pomurka INT. M. Sobota 0203 29 15 16.199,00 11 11
2. ABC Pomurka INT. M. Sobota 0203 29 15 11.199,00 10 10
3. Kras Sežana 0203 29 55 10.016,00 50 50
4. MIP Nova Gorica 0203 29 55 10.016,00 100 100
5. ABC Pomurka INT. M. Sobota 0203 29 55 9.101,00 11 11
6. Mesnine dežele Kranjske 0203 29 55 8.000,00 40 40
7. ABC Pomurka INT. M. Sobota 0203 29 55 7.101,00 10 10
8. Kras Sežana 0203 29 15 7.013,00 50 50
9. MIP Nova Gorica 0203 29 15 7.013,00 20 20
10. Kras Sežana 0203 29 55 6.017,00 100 100
11. MIP Nova Gorica 0203 29 55 6.017,00 50 50
12. Mesnine dežele Kranjske 0203 29 15 6.000,00 40 40
13. Celjske mesnine d.d. 0203 29 55 6.000,00 60 60
14. Meso izdelki Žerak 0203 29 55 5.200,00 20 20
15. MIP Nova Gorica 0203 29 59 5.017,00 20 20
16. Kras Sežana 0203 29 15 5.011,00 50 50
17. MIP Nova Gorica 0203 29 15 5.011,00 10 10
18. MIP Nova Gorica 0203 22 11 5.000,00 10 10
19. Slemi and Co 0203 29 55 4.000,00 10 10
20. Kras Sežana 0203 29 55 3.017,00 50 50
21. MIP Nova Gorica 0203 29 55 3.017,00 50 50
22. Kras Sežana 0203 29 15 3.016,00 50 3,75
23. MIP Nova Gorica 0203 22 19 3.016,00 20 1,50
24. MIP Nova Gorica 0203 29 15 3.016,00 10 0,75

Skupaj 1.565,00 778,00
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Količina: 1.555 t
0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zmrznjeno

– – sveže ali ohlajeno
0203 11 10 – – – domačih prašičev
0203 11 90 – – – – drugo
0203 12 11 – – – – – šunke in njihovi kosi
0203 12 19 – – – – – plečeta in njihovi kosi
0203 12 90 – – – – – drugo
0203 19 11 – – – – – – prednji deli in njihovi kosi
0203 19 13 – – – – – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
0203 19 15 – – – – – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi

– – – – – – – drugo
0203 19 55 – – – – – – – – brez kosti
0203 19 59 – – – – – – drugo
0203 19 90 – – – – – – drugo

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena Zahtevana Dodeljeno
(SIT/t) količina (t) (t)

1. 13M Venda 0203 19 15 15.100,00 35 35
2. Meso izdelki Žerak 0203 11 10 12.200,00 100 100
3. Kras Sežana 0203 19 55 11.012,00 50 50
4. MIP Nova Gorica 0203 19 55 11.012,00 10 10
5. ABC Pomurka INT. M. Sobota 0203 19 15 11.011,00 21 21
6. ABC Pomurka INT. M. Sobota 0203 11 10 10.799,00 41 41
7. Kras Sežana 0203 11 10 10.016,00 70 70
8. Kras Sežana 0203 12 11 10.016,00 100 100
9. Kras Sežana 0203 19 13 10.016,00 10 10
10. Kras Sežana 0203 19 59 10.016,00 10 10
11. MIP Nova Gorica 0203 19 13 10.016,00 3 3
12. MIP Nova Gorica 0203 11 10 10.016,00 50 50
13. MIP Nova Gorica 0203 12 11 10.016,00 60 60
14. Mesnine dežele Kranjske 0203 11 10 8.020,00 60 60
15. ABC Pomurka INT. M. Sobota 0203 19 15 8.012,00 10 10
16. ABC Pomurka INT. M. Sobota 0203 11 10 8.011,00 39 39
17. Kras Sežana 0203 12 11 7.017,00 50 50
18. MIP Nova Gorica 0203 12 11 7.017,00 30 30
19. Kras Sežana 0203 19 15 7.012,00 10 10
20. 13M Venda 0203 11 10 6.200,00 130 130
21. Mesnine dežele Kranjske 0203 11 10 6.020,00 40 40
22. Kras Sežana 0203 11 10 6.017,00 50 50
23. MIP Nova Gorica 0203 11 10 6.017,00 30 30
24. Kras Sežana 0203 19 55 6.016,00 50 50
25. MIP Nova Gorica 0203 19 55 6.016,00 3 3
26. Celjske mesnine d.d. 0203 11 10 6.000,00 20 20
27. Meso izdelki Žerak 0203 11 10 5.200,00 50 50
28. Kras Sežana 0203 19 13 5.016,00 5 5
29. Kras Sežana 0203 19 15 5.016,00 10 10
30. Kras Sežana 0203 19 59 5.016,00 5 5
31. MIP Nova Gorica 0203 19 13 5.016,00 2 2
32. MIP Nova Gorica 0203 19 13 4.016,00 1 1
33. ABC Pomurka INT. M. Sobota 0203 11 10 4.011,00 38 38
34. ABC Pomurka INT. M. Sobota 0203 19 15 4.010,00 20 20
35. Jurmes 0203 11 10 4.000,00 20 20
36. ABC Pomurka INT. M. Sobota 0203 12 11 3.019,00 20 20
37. Kras Sežana 0203 12 11 3.016,00 50 50
38. Kras Sežana 0203 19 55 3.016,00 30 30
39. MIP Nova Gorica 0203 19 55 3.016,00 3 3
40. MIP Nova Gorica 0203 12 11 3.016,00 30 30
41. Kras Sežana 0203 11 10 3.015,00 50 50
42. MIP Nova Gorica 0203 11 10 3.015,00 30 30
43. Slemi and Co 0203 11 10 3.000,00 20 20
44. Celjske mesnine d.d. 0203 11 10 3.000,00 60 60
45. Meso izdelki Žerak 0203 11 10 2.200,00 49 29

Skupaj 2.534 1.555
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Količina: 41 t
0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nesoljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih klavničnih izdelkov
0210 11 11 – – – šunke in njihovi kosi
0210 11 19 – – – – plečeta in njihovi kosi
0210 11 31 – – – – – šunke in njihovi kosi
0210 11 39 – – – – – plečeta in njihovi kosi
0210 11 90 – – – – – drugo
0210 12 11 – – – – – soljene ali v slanici
0210 12 19 – – – – sušene ali prekajene
0210 12 90 – – – – – – – drugo

– – – – – – – drugo
0210 19 10 – – – – – – prekajene prašičje polovice ali njihovi kosi
0210 19 20 – – – – – prekajene skrajšane polovice (tričetrtinske stranice) ali srednji deli
0210 19 30 – – – – – – prednji deli in njihovi kosi
0210 19 40 – – – – – – ledja in njihovi kosi

– – – – – – – drugo
0210 19 51 – – – – – – – brez kosti
0210 19 59 – – – – – – – drugo

– – – – – – sušeno ali prekajeno
0210 19 60 – – – – – – – prednji deli in njihovi kosi
0210 19 70 – – – – – – – ledja in njihovi kosi

– – – – – – – drugo
0210 19 81 – – – – – – brez kosti
0210 19 89 – – – – – – – drugo
0210 19 90 – – – – – drugo

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena Zahtevana Dodeljeno
(SIT/t) količina (t) (t)

1. Lucija trgovina 0210 11 31 40.000,00 5 5
2. Salumis d.o.o. 0210 19 81 20.000,00 2 2
3. Lucija trgovina 0210 11 31 20.000,00 5 5
4. Salumis d.o.o. 0210 19 81 15.000,00 3 3
5. Salumis d.o.o. 0210 19 81 5.000,00 8 8
6. Poslovni sistem Mercator 0210 19 81 1.000,00 1 1

Skupaj 24 24,0

Ob-101384

Preizkus strokovnih znanj,
potrebnih za opravljanje poslov

borznega posrednika

Agencija za trg vrednostnih papirjev na
podlagi 9. člena Sklepa o določitvi progra-
ma in načina opravljanja preizkusa strokov-
nih znanj, potrebnih za opravljanje poslov
borznega posrednika in člana uprave
družbe za upravljanje (Uradni list RS, št.
6/00), objavlja datum in kraj preizkusa ter
druge podatke, povezane z opravljanjem
preizkusa strokovnih znanj.

Preizkus strokovnih znanj, potrebnih za
opravljanje poslov borznega posrednika, bo
potekal na sedežu Agencije za trg vredno-
stnih papirjev dne 21. 10. 2003.

Literatura, ki se nanaša na preizkus stro-
kovnih znanj, potrebnih za opravljanje po-
slov borznega posrednika:

Sklop 1: predpisi, ki se nanašajo na po-
slovanje v Republiki Sloveniji:

1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev
(Uradni list RS, št. 56/99, 52/02).

2. Zakon o gospodarskih družbah (Ura-
dni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98,
6/99, 54/99, 36/00, 45/01):

– delniška družba (1. – 24. člen, 29. –
66. člen, 169. – 398. člen, 460. –
495. člen, 510 – 545. člen).

3. Zakon o prevzemih (Uradni list RS,
št. 47/97, 56/99).

4. Zakon o nematerializiranih vredno-
stnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99).

5. Obligacijski zakonik (Uradni list RS,
št. 83/01):

– sklenitev pogodbe (15. – 33. člen),
– vrednostni papirji (212. – 233. člen),
– shranjevalna pogodba (729. –

738. člen),
– pogodba o naročilu-mandat (766. –

787. člen),
– komisijska pogodba (788. –

806. člen).
6. Gospodarske pogodbe, Prva knjiga,

Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993:
– prvo poglavje: Uvod (stran 19 – 22),
– drugo poglavje: Pojem, značilnosti in

vrste gospodarskih pogodb (stran 23 – 30),

– tretje poglavje: Sklenitev pogodbe
(stran 31 – 36).

7. Kazenski zakonik RS, poglavje 24,
(Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 in
23/99).

Sklop 2: predpisi, ki se nanašajo na po-
slovanje z vrednostnimi papirji v tujini

1. Zakon o deviznem poslovanju (Uradni
list RS, št. 23/99, 35/01 in 52/02):

– poslovanje z vrednostnimi papirji (1. –
32. člen in 39. – 49. člen).

2. Sklep o pogojih in načinu nakupa vre-
dnostnih papirjev v tujini (Uradni list RS, št.
50/99, 44/01 in 108/01).

3. Sklep o poročanju o poslih z vredno-
stnimi papirji (Uradni list RS, št. 11/03).

Priporočljiva literatura k 2. sklopu:
1. Evropska direktiva 93/22/EEC,

10. 5. 1993; On investment services in the
securities field.

2. Evropska direktiva 85/611/EEC,
31. 12. 1985; On the co-ordination of
laws, regulations and administrative provi-
sions relating to undertakings for collecti-
ve investment in transferable securities
(UCITS).

Ponudnik je dolžan v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdražbeno ceno na transakcijski račun
“Izvrševanje proračuna Republike Slovenije“ št. 01100-6300109972 in sklic št. 181099-231800 in predložiti Agenciji potrdilo o vplačilu
zneska za izdražbeno količino.

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
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Sklop 3: pravila in postopki institucij trga
vrednostnih papirjev oziroma izvedenih fi-
nančnih instrumentov

1. Pravila Ljubljanske borze d.d, Ljubljana.
2. Pravila poslovanja Klirinško depotne

družbe d.d., Ljubljana.
Sklop 4: poznavanje namena, značilno-

sti in uporabe posameznih vrst vrednostnih
papirjev in finančnih instrumentov

1. Osnove ekonomske teorije: PASSTRAK
Principles & Practices, General Securities Re-
presentative, Dearborn Publishing, INC; po-
glavje – Economics page 304 – 317.

2. Trg kapitala v Sloveniji: Finančni in-
strumenti in njihovi trgi v Sloveniji, Bojana
Novak, Maja Gazvoda in Miran Divjak, GV
2000, strani 1 – 16.

3. Izdaja vrednostnih papirjev: PAS-
STRAK Principles & Practices, General Se-
curities Representative, Dearborn Financial
Publishing, Inc., strani 111 – 128.

4. Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (1): Saša Mohorič, Bančni ve-

stnik 10/97, strani 10 – 16 in Bančni ve-
stnik Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (3) 12/97, strani 22 – 28.

Priporočljiva literatura k 4. sklopu:
1. Izvedeni finančni instrumenti (opcije,

terminske pogodbe): Draško Veselinovič,
Opcije in drugi terminski (izvedeni) finančni
instrumenti; GV, 1998, poglavja 1 – 6.

2. Investments, William F. Sharpe, Gordon
J. Alexander, Prentice-Hall International, Inc.

3. Bodie, Z. Cane, A & Marcus, A. S.:
Investments, Irwin, Chicago.

Sklop 5: finančna analiza
1. Finančni izkazi in analiza poslovanja

podjetja: Eugene F. Brigham, Louis C. Ga-
penski, Phillip R. Daves, Intermediate Fi-
nancial Management, The Dryden Press,
1999, strani 51 – 103.

2. Osnove vrednotenja vrednostnih pa-
pirjev (obveznice, delnice): Eugene F. Brig-
ham, Louis C. Gapenski, Phillip R. Daves,
Intermediate Financial Management, The
Dryden Press, 1999, strani 19 – 42.

Sklop 7: poslovanje s strankami in po-
slovna etika

1. Izvajanje naročil, transakcije in porav-
nava obveznosti iz poslov, sklenjenih za ra-
čun strank: Barbara Dolenc, interno gradi-
vo, 2002.

2. Poslovna etika: Investing and Risk
Management, Robert Lawrence Kuhn, Ro-
bert Boyden Lamb, Business one Irwin,
1990, Chapter 8; Ethics for investment ban-
kers, strani 185 – 203.

Zahteve kandidatov za opravljanje preiz-
kusa strokovnih znanj, potrebnih za oprav-
ljanje poslov borznega posrednika, s prilo-
ženim potrdilom o plačilu takse, plačane na
transakcijski račun 01100-6370164245,
sklic na številko 00-123, sprejema Agencija
za trg vrednostnih papirjev, Ljubljana, Po-
ljanski nasip 6 (tel. 01/280-04-00), najka-
sneje do deset dni pred rokom opravljanja
preizkusa strokovnih znanj.

Agencija
za trg vrednostnih papirjev

Št. 343-3/2003 Ob-101218
Na podlagi 80.č člena Zakona o javnih

financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 45. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) Republika Slovenija, Mini-
strstvo za pravosodje, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo osebnih vozil

1. Prodajalec: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, telefaks 01/369-55-96.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
(a) odprodaja osebnih vozil po seznamu:

Zap. št. Znamka Tip Letnik Registracija Število prevoženih Izklicna cena brez
KM na dan cenitve davka v SIT

21. 6. 2003

1 Subaru Leone 1,8DL 1992 LJ P3-255 148.754 50.000
2 Subaru Leone 1,8DLR 1992 LJ V5-148 94.109 170.000
3 Renault R 19 1.8 RT 1993 KP M2-943 189.641 200.000
4 Kia Pride 1.3 GLXI 1996 LJ A1-63M 40.563 180.000
5 Kia Pride 1.3 GLXI 1996 LJ A1-64M 94.499 90.000
6 Jeep Cherokee 4.0 1991 LJ J7-730 63.731 700.000
7 Renault R 19 1.4 RT 1994 LJ 97-85R 77.418 280.000
8 Škoda Favorit LX 1994 LJ 81-73S 77.500 70.000
Skupna izklicna cena brez davka 1,740.000

(b) Vozila se odprodajo v paketu po si-
stemu videno-kupljeno.

3. Skupna izklicna cena vozil je 1,740.000
SIT. Najmanjši dvig cene je 20.000 SIT. Vse
stroške prodaje in prenosa lastninske pravice
na kupca, davke, takse, plača kupec.

4. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-
bovati naziv kupca in njegov naslov, davčno
številko, poslovni račun z navedbo banke, rok
veljavnosti ponudbe, ki je najmanj 60 dni od
dneva oddaje ponudb, ponujeno ceno brez
davka in izjavo, da sprejema odškodninsko
odgovornost v primeru odstopa od ponudbe.

5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba bo
predvidoma sklenjena v roku dvajsetih de-
lovnih dni od zaključka zbiranja ponudb.

6. Način in rok plačila: najugodnejši dra-
žitelj je dolžan plačati kupnino v roku osmih

dni od podpisa pogodbe na transakcijski
račun št. 01100-6300-109972, sklic na šte-
vilko 18 20117-7201001-6731-2003. Po-
ložena kavcija se všteje v kupnino.

7. Višina kavcije: pred predložitvijo ponud-
be morajo ponudniki položiti kavcijo v višini
10% skupne izklicne cene na transakcijski
račun. št. 01100-6300-109972, sklic na šte-
vilko 18 20117-7201001-6731-2003. Po
opravljenem javnem zbiranju ponudb se po-
nudnikom, ki s ponudbo ne uspejo, kavcija
vrne v roku tridesetih dni brez obresti.

8. Ogled avtomobilov, ki so na raz-
ličnih lokacijah pravosodnih organov  je
možen po predhodni najavi na
tel. 01/369-56-90 oziroma telefaks
01/369-55-96,  pri  Antoniji  Zdešar
Vochl.

9. Pisne ponudbe morajo biti poslane s
priporočeno pošiljko v ovojnici z napisom
“Ne odpiraj, za javno zbiranje ponudb za
nakup osebnih vozil“ v 15 dneh od objave
tega razpisa na naslov: Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva
3, 1000 Ljubljana. Ponudbe lahko predloži-
jo fizične in pravne osebe.

10. Ta objava ne zavezuje in tudi izklju-
čuje odškodninsko odgovornost prodajal-
ca, da z najboljšim ali katerimkoli ponud-
nikom sklene pogodbo o prodaji.

11. Odpiranje ponudb ni javno. Izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo skupno ce-
no. O izboru bo Ministrstvo za pravosodje
vse ponudnike obvestilo v 8 dneh od za-
ključka zbiranja ponudb.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 430-02-1/2003-24 Ob-101280

Javna ponudba
prodaje zasedenih stanovanj

Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.

I. Predmet prodaje so naslednja stano-
vanja:

1. Trisobno stanovanje št. 6 v prvem nad-
stropju, Mariborska cesta 15, Dravograd
(zasedeno), v skupni površini 63,04 m2. Iz-
hodiščna cena je 4,647.000 SIT.

2. Dvosobno stanovanje št. 48 v enajst-
em nadstropju, Partizanska cesta 45, Ško-
fja Loka (zasedeno), v skupni površini
59,58 m2. Izhodiščna cena je 13,364.000
SIT.

3. Dvosobno stanovanje št. 5 v drugem
nadstropju, Ulica Gradnikove brigade 6, Vi-
pava (zasedeno), v skupni površini 48,59 m2.
Izhodiščna cena je 5,398.000 SIT.

4. Večsobno stanovanje št. 6 v drugem
nadstropju, Gregorčičeva cesta 1, Ilirska
Bistrica (zasedeno), v skupni površini
121,88 m2. Izhodiščna cena je 6,835.000
SIT.

5. Večsobno stanovanje št. 3 v prvem
nadstropju, Gregorčičeva cesta 1, Ilirska
Bistrica (zasedeno), v skupni površini
166,98 m2. Izhodiščna cena je 8,173.000
SIT.

6. Dvosobno stanovanje št. 12 v drugem
nadstropju, Gregorčičeva cesta 3, Ilirska
Bistrica (zasedeno), v skupni površini
61,23 m2. Izhodiščna cena je 5,384.000
SIT.

7. Trisobno stanovanje št. 7 v pritličju,
Rozmanova ulica 13, Ilirska Bistrica (zase-
deno), v skupni površini 99,89 m2. Izhodi-
ščna cena je 7,406.000 SIT.

8. Trisobno stanovanje št. 11 v prvem
nadstropju, Rozmanova ulica 13, Ilirska
Bistrica (zasedeno), v skupni površini
113,23 m2. Izhodiščna cena je 5,131.000
SIT.

9. Enosobno stanovanje št. 1 vhod 3, v
prvem nadstropju, Rozmanova ulica 13A,
Ilirska Bistrica (zasedeno), v skupni površini
37,03 m2. Izhodiščna cena je 3,538.000
SIT.

10. Enosobno stanovanje št. 1 vhod 4,
v prvem nadstropju, Rozmanova ulica 13A,
Ilirska Bistrica (zasedeno), v skupni površini
37,03 m2. Izhodiščna cena je 3,551.000
SIT.

11. Enosobno stanovanje št. 2 vhod 3, v
prvem nadstropju, Rozmanova ulica 13A,
Ilirska Bistrica (zasedeno), v skupni površini
37,03 m2. Izhodiščna cena je 3,538.000
SIT.

12. Enosobno stanovanje št. 3 vhod 2,
v pritličju, Rozmanova ulica 13A, Ilirska
Bistrica (zasedeno), v skupni površini
37,03 m2. Izhodiščna cena je 3,551.000
SIT.

13. Dvosobno stanovanje št. 3 v prvem
nadstropju, Podgrad 107, Podgrad (zase-
deno), v skupni površini 60,9 m2. Izhodi-
ščna cena je 5,163.000 SIT.

14. Enosobno stanovanje št. 1 v kleti,
Cankarjeva ulica 24, Brežice (zasedeno), v
skupni površini 61,1 m2. Izhodiščna cena je
3,237.000 SIT.

II. Pogoji prodaje:
1. Stanovanja se prodajajo v celoti po

sistemu videno-kupljeno.
2. Posamezno stanovanje bo prodano

najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbra-
la komisija za odprodajo stvarnega premo-
ženja Ministrstva za obrambo RS.

3. Stanovanja so zasedena. Vsa nadalj-
nja pravna razmerja bo kupec urejal z upo-
rabnikom stanovanja.

4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: ku-
pec (najugodnejši ponudnik) po prejemu pro-
dajne pogodbe (v 30 dneh po odpiranju po-
nudb) pogodbo podpiše in po obojestran-
skem podpisu pogodbe plača kupnino v ro-
ku 8 dni na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, pri če-
mer se položena varščina všteje v kupnino.

5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve in stroške v
zvezi s prenosom lastništva mora plačati
kupec.

6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne
plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec
pravico odstopiti od pogodbe oziroma raz-
dreti že sklenjeno pogodbo brez dodatne-
ga roka za izpolnitev.

7. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.

III. Pogoji za udeležbo pri prodaji stano-
vanja na podlagi javne ponudbe:

1. Pri prodaji stanovanja na podlagi jav-
ne ponudbe lahko sodelujejo fizične in prav-
ne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkaže-
jo s plačilom varščine v višini 10% od izho-
diščne cene stanovanja na transakcijski ra-
čun Ministrstva za obrambo RS:
01100-6370191114. Varščina bo ponud-
nikom, s katerimi ne bo sklenjena kupopro-
dajna pogodba, vrnejna v roku 15 dni od
datuma izvedbe prodaje stanovanja na pod-
lagi javne ponudbe brez obresti.

2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov, navedbo sta-
novanja za katerega daje ponudbo (kraj, uli-
ca in hišna št., nadstropje in št. stanovanja)
in ponujeni znesek. Ponudniki morajo po-
nudbi priložiti:

– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. ra-
čuna) za primer vračila varščine,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– potrdilo o plačanih obveznostih iz na-
slova uporabe stanovanja (samo za upora-
bnika, 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 te-
lefonsko številko.

IV. Postopek:
1. Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo

prispele na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, s pri-
pisom “Ponudba za SGN-25/09/2003 –
Ne odpiraj“, do 25. 9. 2003, do 12. ure.

2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisne in navedene po-
goje.

3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bo-
do upoštevane.

4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v 8 dneh po
izbiri.

5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnej-
šega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v petnajstih dneh po izboru najugo-
dnejšega 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
8. do 10. 9. 2003 na tel. 01/471-17-96.

Ministrstvo za obrambo

Št. 50 Ob-101198

Zbiranje ponudb
za dobavo in montažo montažnih

predelnih sten, vrat in vgradnih omar
ter pisarniške opreme

1. Predmeta naročila:
– dobava in montaža montažnih predel-

nih sten, vrat in vgradnih omar (prvi del na-
ročila) ter

– dobava in montaža pisarniške opreme
(drugi del naročila).

Ponudnik mora obvezno ponuditi iz-
vedbo obeh delov naročila. V nasprot-
nem primeru se ponudba šteje kot neve-
ljavna.

2. Naročnika: za prvi del naročila sta na-
ročnika Kapitalska družba, d.d. in Prevent
Invest, d.o.o., za drugi del naročila pa Kapi-
talska družba, d.d.

3. Naslova naročnikov:
– Kapitalska družba, d.d., Dunajska ce-

sta 56, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-46-700,
telefaks 01/47-46-747, kontaktna oseba
mag. Zoran Perše,

– Prevent invest, d.o.o., Poljanski nasip
6, 1000 Ljubljana, tel. 01/28-00-642, te-
lefaks 01/28-00-654, kontaktna oseba
Mojca Krašovec.

4. Način oddaje naročila: zbiranje po-
nudb usposobljenih ponudnikov.

5. Kraj dobave: novogradnja Stekleni
dvor, Dunajska cesta, Ljubljana.

6. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko za razpisno dokumentacijo s prilože-
nimi tlorisi poslovnih prostorov zaprosijo po
e-pošti zoran.perse@kapitalska-druzba.si ali
pisno na naslov Kapitalske družbe, d.d.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.

7. Dodatne informacije: kontaktna ose-
ba za dajanje pojasnil glede postopkov iz-
vedbe prvega dela naročila ter vseh poja-
snil za drugi del naročila je mag. Zoran
Perše, tel. 01/47-46-772, e-pošta zo-
ran.perse@kapitalska-druzba.si, za dajanje
tehničnih pojasnil o prvem delu naročila
pa Mojca Krašovec, tel. 01/47-46-718,
e-pošta krasovec@mons.si.

8. Oddaja ponudbe: ponudniki morajo
pisne ponudbe oddati v zaprti kuverti na
sedežu Kapitalske družbe, d.d., II. nad-
stropje, najkasneje do 7. oktobra 2003 do
12. ure.

9. Odpiranje ponudb: interno odpiranje
ponudb bo dne 7. oktobra 2003 ob 14. uri.

10. Merila za ocenjevanje ponudb:
– prvi del naročila: ponudbena cena, re-

ference ponudnika, garancijski rok, rok za
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izvedbo popravil in prestavitev ponujene
opreme, zagotovilo za dobavo istovrstne
opreme, zvočna izolativnost montažnih pre-
gradnih sten, usposobljenost ponudnika,
možnost izbora barv in materialov, ustrez-
nost oblik in materialov, funkcionalnost po-
nujene opreme ter dodatne ugodnosti, ki
jih ponudnik nudi naročniku,

– drugi del naročila: ponudbena cena,
reference ponudnika, garancijski rok, za-
gotovilo za dobavo istovrstne opreme,
usposobljenost ponudnika, možnost izbo-
ra barv in materialov, ustreznost oblik in
materialov, funkcionalnost ponujene opre-
me ter dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi naročniku.

11. Pogajanja: s ponudniki iz ožjega iz-
bora bodo v obeh delih naročila izvedena
vsebinska in cenovna pogajanja.

12. Predstavitev referenčnih projektov:
predstavitev referenčnih objektov bo za oba
dela naročila potekala v času od 8. do 14.
oktobra 2003. Točen rok za predstavitev
posameznih ponudb bo strokovna komisija
dogovorila s posameznimi ponudniki nak-
nadno.

13. Izbira ponudnika/ov: za posamezen
del naročila se lahko izbere samo en po-
nudnik, ki pa je lahko izbran tudi za drug
del naročila.

14. Rok za sprejemanje odločitev: izbira
najugodnejših ponudnikov v prvem in dru-
gem delu naročila bo izvedena do 24. okto-
bra 2003.

15. Možnost neizbora najugodnejše-
ga/ih ponudnika/ov: naročnik si pridržuje
pravico, da s sprejemom sklepa o zaključ-
ku postopka naročila v posameznem delu
naročila ne izbere nobenega izmed ponud-
nikov kot najugodnejšega, kljub temu, da je
naročilo uspelo (prejeti sta vsaj dve pravilni
ponudbi).

16. Pogodbena klavzula: naročnika ima-
ta pravico do konca novembra 2003 brez
finančnih posledic odstopiti od pogodbe
(pogodba/i z izbranim/a ponudnikom/a se
sklepa/ta z odložnim pogojem).

Kapitalska družba, d.d.
Prevent Invest, d.o.o.

Ob-101257
Na podlagi Sklepa župana Mestne obči-

ne Nova Gorica št. 361-01-15/2003 z dne
27. 8. 2003 in Uredbe o pridobivanju, raz-
polaganju in upravljanju s stvarnim premo-
ženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) objavlja Mestna občina
Nova Gorica naslednjo

javno ponudbo
za oddajo poslovnega prostora v najem

A) Predmet javne ponudbe:
1. Solastnika oziroma najemodajalca

Mestna občina Nova Gorica in Hit d.d.
Nova Gorica oddajata v najem poslovni
prostor na Kidričevi 13 v Novi Gorici (Ode-
on), in sicer dvonamensko zaklonišče in
gostinski prostor z letnim vrtom s skupno
površino 1.261,18 m2 za opravljanje oziro-
ma organizacijo zabavno-kulturnih priredi-
tev in gostinske dejavnosti, vendar v nobe-
nem primeru za posebne igre na srečo.
Poslovni prostor se oddaja v najem brez
premične gostinske opreme in drobnega
inventarja.

2. Izklicna mesečna najemnina je
390.000 SIT. Stroški in dajatve v zvezi z
uporabo poslovnega prostora niso vključe-
ni v najemnini in bremenijo najemnika.

B) Pogoji javne ponudbe:
1. Ponudba mora vsebovati:
– izpisek iz sodnega registra za podjetje

ali družbo oziroma priglasitveni list za sa-
mostojnega podjetnika,

– podrobnejši opis dejavnosti t.j. obseg
ter vrsto zabavno-kulturnih prireditev oziro-
ma obseg in vrsto gostinske ponudbe, ki jo
bo ponudnik opravljal oziroma ponujal v
obravnavanem poslovnem prostoru,

– navedbo ponujene mesečne najemni-
ne, ki ne sme biti nižja od izklicne,

– kratek opis dejavnosti, s katero se po-
nudnik ukvarja,

– dokazilo o plačilu varščine,
– dokazilo o poravnanih vseh družbenih

in ostalih obveznostih (Uprava za javne pri-
hodke ali Davčni urad ali Izjava banke) staro
največ 30 dni,

– potrdilo o registraciji – izdaja Davčni
urad vsem zavezancem za DDV.

2. Ponudniki morajo v odprtem razpi-
snem roku vplačati varščino v višini
1,000.000 SIT na TRR Mestne občine Nova
Gorica št. 01284-0100014022, sklic na št.
18 75833-7200005-2003.

3. Izbranemu ponudniku se bo varščina
poračunala z najemnino, ostalim pa bo vr-
njena v 10 dneh po javnem odpiranju po-
nudb. V primeru, da izbrani ponudnik od-
stopi od najema ali ne podpiše najemne
pogodbe v roku 15 dni od prejema pisnega
obvestila o izboru mu varščina zapade v
korist obeh najemodajalcev v sorazmernih
deležih.

4. Najemnina se bo mesečno revalorizi-
rala v skladu z rastjo cen življenjskih potreb-
ščin v RS.

5. Poslovni prostor se oddaja v najem
za določen čas 5 let z možnostjo podaljša-
nja, predviden začetek najema je 1. 10.
2003.

6. Pisne ponudbe z oznako “Ponudba
– Kidričeva 13 – Ne odpiraj“ morajo
ponudniki poslati najkasneje do 22. 9.
2003, do 13. ure, na naslov: Mestna obči-
na Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni do
25. 9. 2003. Najemodajalca si pridržujeta
pravico, da lahko postopek javne ponudbe
do sklenitve pravnega posla ustavita in ne
izbereta nobenega ponudnika.

8. Vse informacije v zvezi z razpisom lah-
ko dobite v stavbi Mestne občine Nova Gori-
ca soba št. 13/I ali na tel. 05/33-50-125
(Janko Furlan).

C) Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, dne 22. 9. 2003, ob 13. uri v pisar-
ni št. 1 (sejna soba) v I. nadstropju stavbe
Mestne občine Nova Gorica, Trg E. Karde-
lja 1, Nova Gorica.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 64/2003 Ob-101276
Na podlagi 105. člena Statuta IZS ob-

javlja Inženirska zbornica Slovenije

inženirje

vpisane v imenik pooblaščenih inže-
nirjev pri IZS:

ES PI
A-1079 Igor Črnugelj, univ. dipl. inž. arh.
A-1080 Katarina Gnezda, univ. dipl.

inž. arh.
A-1081 Jasna Lasić, univ. dipl. inž. arh.
G-2145 Abdon Peklaj, univ. dipl. inž.

grad.
G-2146 Janez Kušnik, univ. dipl. inž.

grad.
G-2147 Dušan Garzarolli, univ. dipl.

inž. grad.
G-2148 Janez Dovžan, univ. dipl. inž.

grad.
G-2149 Danijel Narobe, dipl. inž. grad.
G-2152 Drago Poženel, dipl. inž. grad.
S-1211 Andrej Povše, univ. dipl. inž.

str.
S-1212 Saša Rodošek, univ. dipl. inž.

str.
S-1213 Damjan Makuc, univ. dipl. inž.

str.
S-1214 Tomislav Hudoklin, univ. dipl.

inž. str.
S-1215 Bojan Kocjančič, univ. dipl.

inž. str.
E-1359 mag. Gregor Bavdaž, univ.

dipl. inž. el.
E-1360 Marko Blatnik, univ. dipl. inž.

rač.
E-1361 Marko Golob, univ. dipl. inž. el.
E-1362 Marko Polak, univ. dipl. inž. el.
E-1363 Robert Maruša, dipl. inž. el.
E-1364 Damir Ćatić, univ. dipl. inž. el.
E-1365 Primož Podobnik, inž. el.
E-1366 Matjaž Pogačnik, univ. dipl.

inž. el.
E-1367 Stanislav Šmidhofer, inž. el.
E-1368 Boštjan Tržan, univ. dipl. inž. el.
E-1369 Stanislav Slapnik, univ. dipl.

inž. el.
E-1370 Vanja Remic, inž. el.
E-1371 Iztok Konrad, univ. dipl. inž. el.
E-1372 Ivan Viličić, univ. dipl. inž. el.
Geo0196 Marija Gale, inž. geod.
Geo0197 Boštjan Turk, dipl. inž. geod.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A - številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
Geo - matična sekcija geodetov,
PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 64/2003 Ob-101277
Na podlagi 99. in 103. člena Statuta IZS

objavlja Inženirska zbornica Slovenije

seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris

iz članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev

Njihove zahteve je obravnaval upravni
odbor na seji in sprejel sklep, da se iz član-
stva zbornice in imenika pooblaščenih inže-
nirjev izbriše na podlagi lastne zahteve na-
slednje inženirje:
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Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 6/2-209-009/03 Ob-101099
Republika Slovenija, Upravna enota Vrhni-

ka izdaja na podlagi prvega odstavka 51. čle-
na Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/00)
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Slavena Stevanovskega, sedaj
neznanega prebivališča, naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Sla-
venu Stevanovskemu, roj. 29. 4. 1969, s
prijavljenim stalnim prebivališčem na naslo-
vu Dol pri Borovnici 112, sedaj neznanega
prebivališča, se postavi Zaletel Maruša, de-
lavka Upravne enote Vrhnika.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-08-21102-575/2001-12 Ob-101100
Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-

vega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila na-
čelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Hostar Nikola-

Razglasi in objave

Št. 156 Ob-101157
Republika Slovenija, Upravna enota

Trebnje, izdaja po pooblastilu načenika št.
121-11/97-12 z dne 10. 7. 2002 na podla-
gi prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02), v upravni za-
devi ugotavljanja dejanskega stalnega pre-
bivališča za Branka Grdena, sedaj nezna-
nega bivališča, nalednji sklep:

1. V postopku ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Branka Grdena, roj.
7. 10. 1949 v Ljubljani, s prijavljenim stal-
nim prebivališčem na naslovu Hom št. 66,
se Branku Grdenu postavi za začasno za-
stopnico Vido Barle, delavko Upravne eno-
te Trebnje.

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblašče-
nec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 156 Ob-101158
Republika Slovenija, Upravna enota

Trebnje, izdaja po pooblastilu načenika št.
121-11/97-12 z dne 10. 7. 2002 na podla-
gi prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02), v upravni za-
devi ugotavljanja dejanskega stalnega pre-
bivališča za Marjana Bohteta, sedaj nezna-
nega bivališča, nalednji sklep:

1. V postopku ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Marjana Bohteta,
roj. 24. 6. 1976 v Novem mestu, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem na naslovu Šen-
trupert št. 59, se Marjanu Bohtetu postavi
za začasno zastopnico Vido Barle, delavko
Upravne enote Trebnje.

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblašče-
nec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 209-176/2002 Ob-101227
Upravna enota Velenje, Oddelek za

upravne notranje zadeve, izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) po pooblastilu
načelnice z dne 1. 10. 2002, v upravi zade-
vi ugotavljanja dejanskega stalnega prebi-
vališča za Zaplatič Jožeta, sedaj neznanega
prebivališča, naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Za-
platič Jožetu, roj. dne 20. 7. 1947 v Murski
Soboti, s prijavljenim stalnim prebivališčem
na naslovu Goriška cesta 53, Velenje, se-
daj neznanega prebivališča, se postavi
Mravljak Dragica, delavka Upravne enote
Velenje.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

Št. 2/05-09-21102-54/2003 Ob-101271
Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, na podlagi prvega odstavka

ES PI
G-1893 Vasilij Stošić, univ. dipl. inž. grad.
G-0218 Boris Robič, univ. dipl. inž. grad.
G-1042 Marija Alujevič, inž. grad.
G-0990 Stanislav Rebolj, univ. dipl. inž.

grad.
G-0551 Janez Mrak, univ. dipl. inž. grad.
G-1041 Zdravko-Valentin Noč, univ. dipl.

inž. grad.
S-0051 Roman Grilc, univ. dipl. inž. str.
S-0385 Peter Slamič, inž. str.
S-0258 Franc Knez, inž. str.
E-0192 Dušan Gašperšič, univ. dipl. inž.

el.
E-0645 Marko Mladovan, univ. dipl. inž. el.
G-9368 Karmen Vidmar, grad. tehnik
G-9099 Zlatko Zupančič, grad. tehnik

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A - številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 64/2003 Ob-101278
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice

Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS z mirovanjem statusa
pooblaščenega inženirja

Njihove zahteve je obravnaval upravni
odbor in sprejel sklep, da se jim odobri
mirovanje statusa pooblaščenega inženirja:

ES PI
A-0370 Vlasta Ocvirk, univ. dipl. inž. arh.
A-0161 Lučka Žlender Jukić, univ. dipl.

inž. arh.
A-0650 Lidija Balantič, univ. dipl. inž.

arh.
G-0484 Borut Šalej, inž. grad.
G-1754 Marjan Jurkovič, inž. grad.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A - številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

je, sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ho-
star Nikolaji, roj. 5. 12. 1974, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Bratovše-
va ploščad 34, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 25201-1248/2003 1205 Ob-101152
Republika Slovenija, Upravna enota No-

vo mesto, Oddelek za upravne notranje za-
deve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-12/2003 z dne 28. 7. 2003, na pod-
lagi 44. člena Zakona o tujcih
(ZTuj1-UPB1, Ur. l. RS, št. 108/02 – pre-
čiščeno besedilo) in 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. l.
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), po ura-
dni dolžnosti, v upravni zadevi razveljavitve
dovoljenja za začasno prebivanje Nevenu
Spahiji, z zadnjim začasnim prebivališčem
na naslovu: Novo mesto, Mušičeva ulica
15, naslednji sklep:

Neven Spahija, roj. 6. 11. 1962, v kraju
Šibenik, Hrvaška, z zadnjim začasnim pre-
bivališčem v Republiki Sloveniji na naslo-
vu: Novo mesto, Mušičeva ulica 15, se v
postopku razveljavitve dovoljenja za zača-
sno prebivanje, po uradni dolžnosti, posta-
vi začasna zastopnica Mojca Križe, delav-
ka tukajšnjega upravnega organa, ki ga bo
zastopala v tem postopku, dokler ne na-
stopi stranka sama oziroma njen poobla-
ščenec.
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Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-101270
Skladno s 64. členom Zakona o medijih

(Uradni list RS, št. 35/01) Dolenjski list
Novo mesto d.o.o., Germova ulica 4, 8000
Novo mesto, objavlja spremembo podatkov,
in sicer:

1. Najmanj 5% kapitala družbe oziroma
najmanj 5% upravljalskih oziroma glasoval-
nih pravic imajo:

– 50,9267% poslovnih deležev ima SET,
podjetje za usposabljanje invalidov, d.d.,
Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, ki
ima tako 548 (to je 59,372%) od skupaj
923 glasov pri odločanju;

– 14,114% poslovnih deležev ima Andrej
Bartelj, Vidmarjeva 44, 8000 Novo mesto,
ki ima tako 151 (to je 16,360%) od skupaj
923 glasov pri odločanju;

– 13,782% lastnih poslovnih deležev ima
Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Germova
ulica 4, 8000 Novo mesto, ki po četrtem
odstavku 440. člena Zakona o gospodarskih
družbah iz naslova lastnih poslovnih deležev
ne more izvrševati glasovalne pravice.

Objave
gospodarskih družb

Ob-101166
V skladu s 533. f členom Zakona o go-

spodarskih družbah je družba Gral Iteo,
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova ulica 28, dne
25. 8. 2003 registrskemu sodišču v Ljub-
ljani predložila delitveni načrt za delitev
družbe po prvi alinei tretjega odstavka
533. člena Zakona o gospodarskih družbah
(oddelitev z ustanovitvijo nove družbe).

O oddelitvi bo odločala skupščina
družbe 1. 10. 2003, ki se bo sestala na
sedežu družbe. Imetniki deležev prenosne
družbe Gral Iteo, d.o.o. bodo na skupščini
glasovali o predlagani delitvi, pri čemer se
jih posebej opozarja na njihove pravice po
šestem odstavku 533. f člena ZGD.

Kateremukoli upniku prenosne družbe
bo na njegovo zahtevo brezplačno dostav-
ljen izvod delitvenega načrta.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Št. 109/03 Ob-100732
Uprava družbe TT Okroglica d.d., Dom-

brava 1, 5293 Volčja Draga, je skladno z
določbo 356. člena Zakona o gospodarskih
družbah ter v skladu s sprejetimi sklepi na
5. seji skupščine delniške družbe TT Okro-
glica d.d. z dne 30. 10. 2002 in soglasjem
nadzornega sveta z dne 10. 7. 2003 ter s

pooblastilom skupščine upravi z dne
30. 10. 2002 ob soglasju nadzornega sve-
ta z dne 16. 12. 2002, sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Umik 20.000 lastnih delnic družbe se iz-

vede tako, da se obstoječi kapital družbe, ki
znaša 203,602.000 SIT zmanjša za
20,000.000 SIT, tako da po zmanjšanju zna-
ša 183,602.000 SIT in je razdeljen na
183.602 navadnih, prosto prenosljivih imen-
skih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.

Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala družbe v sodni register in bodo
svoje terjatve prijavili v roku 6 mesecev od
objave tega sklepa, bodo dobili ustrezno
zavarovanje, kolikor ne bodo mogli biti po-
plačani.

Skladno s sprejetim sklepom uprava
družbe upnike opozarja na pravico prijave
svojih terjatev.

TT Okroglica d.d.
uprava – direktor

Evgen Kete, dipl. ek.

Ob-101103
Skladno z določilom drugega odstavka

454. člena Zakona o gospodarskih družbah
uprava družbe Atnet - Napredne tehnologi-
je d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 30a, ob-
javlja obvestilo:

1. Osnovni kapital družbe Atnet d.o.o.,
ki je znašal 102,040.000 SIT, se je zaradi
izstopa družbenika Luka Koper d.d., po pr-
vi alinei drugega odstavka 437. člena Zako-
na o gospodarskih družbah, zmanjšal za
znesek, ki je enak nominalni višini poslov-
nega deleža družbenika, ki je izstopil, in
odslej znaša 50,000.000 SIT.

2. Upnike družbe Atnet d.o.o. se pozi-
va, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali
soglašajo z zmanjševanjem osnovnega ka-
pitala družbe oziroma prijavijo svojo terjatev
zaradi izpolnitve ali zavarovanja.

Atnet d.o.o. Koper

Ob-101159
Delniška družba Tanin Sevnica kemična

industrija, d.d. s sedežem v Sevnici, Her-
manova 1, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
z umikom delnic z dosedanjih

168,346.000 SIT na 111,000.000 SIT z
umikom 57.346 lastnih delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT.

Sklep je sprejela skupščina delniške
družbe dne 21. 7. 2003.

Upniki, katerih naplačane in doslej ne-
zavarovane terjatve do delniške družbe so
nastale pred objavo vpisa sklepa o zma-
njšanju osnovnega kapitala v sodni register,
naj v skladu s 350/1 ZGD v roku šestih
mesecev po objavi sklepa te svoje terjatve
zaradi zavarovanja prijavijo.

Tanin Sevnica, d.d.

Ob-101253
Direktor družbe AS Domžale – BUS,

d.o.o., Domžale, Novak Karel, družba je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod št. reg. vl. 1/20686/00, skladno z

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 30724-6/2003-13 Ob-101327
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 2. 9. 2003
na podlagi vloge podjetja Gorenje GTI, tr-
govina, inženiring, d.o.o., Partizanska 12,
Velenje (v nadaljevanju: Gorenje GTI), izdal
sklep o uvedbi postopka za izdajo negativ-
nega izvida v smislu določb 8. člena
ZPOmK, da glede na dejstva, ki jih Urad
pozna, v zvezi s sklenjeno konzorcijsko po-
godbo med družbama Gorenje GTI in Met
Rohstoffe Handels GmbH, ni bil kršen pr-
vi odstavek 5. člena ZPOmK; in podrejeno
za podelitev posamične izjeme v smislu do-
ločb 7. člena ZPOmK, da je konzorcijska
pogodba v skladu s tretjim odstavkom
5. člena ZPOmK in zato ni prepovedana in
nična.

Glavni namen konzorcijske pogodbe je
skupni nastop pogodbenih strank (Gorenje
GTI in Met Rohstoffe Handels GmbH) pri
pridobitvi in realizaciji javnega naročila za
dobavo premoga za potrebe naročnika Ter-
moelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o.

Vlagatelj zahtevka se v vlogi sklicuje na
konzorcijsko pogodbo in jo v vlogi tudi pri-
laga.

Glede na to, da vloga vsebuje dva za-
htevka, ki se opirata na isto dejansko stanje
in isto pravno podlago in je za odločanje o
obeh zahtevkih pristojen Urad, ter glede na
to, da bo z odločitvijo o enem zahtevku
drugi postal brezpredmeten, se je Urad na
podlagi določil drugega odstavka 130. čle-
na ZUP odločil za izvedbo enega postopka.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavi-
telja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

51. člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (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 Barič Jožeta, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ba-
rič Jožetu, roj. 5. 2. 1964, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Dolenjska
cesta 21, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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določbo 454. člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja naslednje sklepe:

1. sklep: dosedanji osnovni kapital v vi-
šini 58,750.000 SIT se zniža za
31,260.000 SIT tako, da bo novi osnovni
kapital znašal 27,490.000 SIT. Znižanje
osnovnega kapitala se izvede zaradi umika
lastnih poslovnih deležev.

2. sklep: upnike pozivamo, da se zglasi-
jo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zma-
njšanjem osnovnega kapitala.

AS Domžale – BUS, d.o.o., Domžale
direktor Novak Karel

Sklici skupščin

Ob-101097
Na podlagi 41. člena statuta družbe Mli-

nostroj d.d. Domžale, uprava družbe skli-
cuje

6. redno skupščino,
ki bo v četrtek dne 9. 10. 2003, ob 12.

uri v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj
d.d. Domžale, Študljanska c. 5.

Predlagani dnevni red:
1. Odprtje in ugotovitev sklepčnosti

skupščine in izvolitev delovnih teles.
1.1 Predlog sklepa: na predlog uprave

se izvolijo delovni organi skupščine.
2. Obravnava in sprejem sklepa o spre-

membah statuta družbe Mlinostroj d.d.
2.1 Predlog sklepa: na predlog uprave

in nadzornega sveta se sprejmejo predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta.

3. Seznanitev skupščine s sprejetim re-
vidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2002, revizijskim poročilom in poročilom
nadzornega sveta družbe Mlinostroj d.d.

4. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

4.1 Predlog sklepa uprave in nadzorne-
ga sveta: bilančni dobiček v višini 21.044
tisoč SIT ostane nerazporejen.

4.2 Predlog sklepa: skupščina delničar-
jev Mlinostroj d.d. podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovanje v letu
2002.

5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 2003 imenuje
družba Ripro d.o.o. iz Velenja.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže s potrdilom o delnicah oziroma s pi-
snim pooblastilom delničarja in njegovim po-
trdilom o delnicah. Vsak delničar ali njegov
pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo
na skupščini najpozneje tri dni pred zase-
danjem skupščine v pisni obliki, tako da
prijava prispe na sedež družbe najkasneje
do 6. 10. 2003, sicer nima pravice do ude-
ležbe na skupščini.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred
začetkom zasedanja. Udeleženci skupšči-
ne se morajo podpisati na seznam udele-
žencev in prevzeti glasovalne listične.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napoveda-

ne skupščine, skupščina ponovno sestane
in glasuje ne glede na število prisotnih
delnic.

Gradivo o katerem sklepa skupščina je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe od 6. septembra 2003 do 7. oktobra
2003 vsak delovni dan od 11. do 13. ure.

Mlinostroj d.d. Domžale
uprava

Miroslav Jerin

Ob-101135
Na podlagi 37. člena Statuta družbe

Eurotehna poslovno trgovski sistem d.d.
Ljubljana, Dunajska 21, sklicujeta nadzorni
svet in uprava družbe

6. redno skupščino
družbe Eurotehna d.d.,

ki bo dne 7. 9. 2003, ob 14. uri v pro-
storih družbe na naslovu: Ljubljana, Dunaj-
ska 21, s sledečim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Daniela Fišakov, za preš-
tevalca glasov pa Snežana Aleksov. Seji
skupščine bo prisostvovala notarka Marina
Ružič Tratnik.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2001, z mnenjem revizorja in nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila z letnim poročilom za leto 2001 in z
revizorskim mnenjem, ter s pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta.

3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2002 ter z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila z letnim poročilom za leto 2002 ter s
pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

4. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala.

Predlog sklepa: poveča se osnovni ka-
pital družbe, zaradi kapitalske neustrezno-
sti, iz dosedanjih 10,022.000 SIT za
200,000.000 SIT na 210,022.000 SIT. Po-
večanje se izvede z izdajo 100.000 novih
delnic nominiranih na 2.000 SIT.

Uprava in nadzorni svet prijavita sklep o
povečanju osnovnega kapitala za vpis v so-
dni register.

Osnovni kapital družbe je povečan, ko
so vplačane vse delnice. Ko so vse delnice
vplačane, se le te vpišejo v delniško knjigo.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
po povečanju osnovnega kapitala uskladi
določbe statuta v skladu s sprejetimi sklepi
in izdela prečiščeno besedilo statuta.

Uprava prijavi povečanje osnovnega ka-
pitala in spremembo statuta za vpis v sodni
register.

5. Razno.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo na sedežu podjetja
Ljubljana, Dunajska 21, vsaj tri dni pred se-
jo skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
po predhodni najavi na tel. 041/818-085.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala

istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 14.30.

V tem primeru bo skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.

Eurotehna d.d.
direktor

Ob-101150
Na podlagi 7.3. točke statuta Maribor-

ske livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje
9, 2000 Maribor uprava družbe sklicuje

8. sejo skupščine
družbe Mariborske livarne Maribor d.d.,

ki bo 6. 10. 2003 ob 15. uri v Maribor-
ski livarni Maribor, v jedilnici hale A, Oreško
nabrežje 9, Maribor ter predlaga naslednji
dnevni red in sprejem sklepov skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in verifikacijska komisija v sesta-
vi predsednika in dveh preštevalcev glasov.

Seji bo prisostvoval notar Stanislav Bo-
hinc iz Maribora.

2. Povečanje osnovnega kapitala z vlož-
ki in izključitev prednostne pravice delničar-
jev pri novi izdaji delnic.

Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe MLM d.d., ki

znaša 1.338,033.000 SIT se poveča z vlož-
ki za 1.338,034.000 SIT, tako da po pove-
čanju znaša 2.676,067.000 SIT. Povečanje
se izvede z izdajo 1,338.034 navadnih,
imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT za eno delnico.

b) Emisijski znesek nove izdaje delnic je
1.338,034.000 SIT. Emisijski znesek vsa-
ke novo izdane delnice je 1.000 SIT.

c) Firma izdajatelja delnic je: Mariborska
livarna Maribor d.d., Oreško nabrežje 9,
Maribor.

d) Delnice so navadne in glasijo na ime.
Navadne delnice dajejo pravico do udele-
žbe pri upravljanju družbe, pravico do dela
dobička (dividende), pravico do ustreznega
dela preostalega premoženja po likvidaciji
ali stečaju družbe. Nove delnice z že obsto-
ječimi delnicami tvorijo isti razred.

e) Prednostna pravica dosedanjih delni-
čarjev do vpisa in vplačila novih delnic se
izključi.

f) Delnice bodo izdane v nematerializira-
ni obliki z vpisom v centralni register vre-
dnostnih papirjev pri KDD. Vpis delnic v cen-
tralni register izvede uprava.

g) Pooblašča se nadzorni svet za spre-
jem sprememb Statuta delniške družbe
MLM d.d. za uskladitev njegovega besedila
s sklepi skupščine glede povečanja osnov-
nega kapitala.

Predlagatelj sklepov pod 1. točko je upra-
va, pod 2. točko uprava in nadzorni svet.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled v tajništvu družbe MLM, d.d.,
vsak delavnik med 11. in 13. uro. Na skup-
ščini se odloča o objavljenih predlogih po
posameznih točkah dnevnega reda. Nas-
protni predlogi delničarjev k posameznim
točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh po
objavi tega sklica v tajništvu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnih, njihovi pooblaščenci ali za-
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stopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogo-
je za udeležbo na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu MLM,
d.d., pisno prijavijo svojo udeležbo.

Zaradi vzpostavitve evidenc in morebit-
nega prevzema glasovnic, delničarje napro-
šamo, da pridejo na skupščino pred zase-
danjem. Delničarji oziroma njihovi poobla-
ščenci izkažejo svojo identiteto z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom, zako-
niti zastopniki z izpisom iz sodnega registra
in osebnim dokumentom.

Jedilnica hale A bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje v istih prostorih. Skup-
ščina bo takrat ponovno odločala, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Mariborska livarna Maribor, d.d.
uprava

Ob-101205
Na podlagi Zakona o gospodarskih

družbah in Statuta družbe KIG Kovinska in-
dustrija Ig, d.d., Ig, Ig 233a, uprava družbe
sklicuje

10. redno sejo skupščine
družbe KIG Kovinska industrija Ig, d.d.,

ki bo potekala v ponedeljek, dne 6. ok-
tobra 2003 s pričetkom ob 9. uri na sedežu
družbe, na Igu, Ig 233a, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa št. 1: izvolitev predse-
dnika skupščine in preštevalca glasov.

Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.

2. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa št. 2: na predlog uprave

družbe in nadzornega sveta družbe se spre-
meni firma delniška družbe KIG Kovinska
industrija Ig, d.d. ter se glasi KIG podjetje
za proizvodnjo in upravljanje družb d.d.

3. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave

družbe in nadzornega sveta družbe se spre-
meni dejavnost družbe v predlagani vsebini.

4. Sprememba statuta delniške družbe.
Predlog sklepa št. 4: na predlog uprave

družbe in nadzornega sveta družbe skup-
ščina sprejme predlagane spremembe sta-
tuta družbe.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo le tisti delni-
čarji, ki svojo udeležbo najavijo pisno s pri-
poročenim pismom, ki mora prispeti na se-
dež družbe najkasneje tri dni pred dnem
zasedanja skupščine.

Pri tem so se delničarji, fizične osebe,
dolžni izkazati z ustreznim osebnim doku-
mentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpi-
som iz sodnega registra, vsi pooblaščenci
pa s predložitvijo pisnega pooblastila.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled sedežu družbe na Igu vsak
delavnik od 15. 9. 2003 do vključno 3. 10.
2003 med 9. in 11. uro na upravi družbe.

KIG Kovinska industrija Ig, d.d.
uprava družbe

Št. 001044 Ob-101264
Na podlagi 21. in 22. člena statuta del-

niške družbe Gradis gradbeno podjetje Ce-
lje, d.d. in skladno z določbami zakona o
gospodarskih družbah, sklicujem

V. sejo skupščine
delniške družbe Gradis Celje, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 9. oktobra 2003, ob

16. uri na poslovnem naslovu uprave družbe
Gradis Celje, d.d., Bukovžlak 71, Teharje z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sednico skupščine izvoli Nevena Tea Gor-
jup in preštevalca glasov Metka Hrnčič in
Jana Trontelj – Golob. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar Marko Fink.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2002 in revidiranih raču-
novodskih izkazov družbe za poslovno leto
2002, pisnega poročila nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila s sta-
liščem do revizijskega poročila, načina in
obsega preverjanja vodenja družbe med po-
slovnim letom 2002 ter obravnava in spre-
jem predloga sklepa za podelitev razrešni-
ce upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2002.

Predlog sklepa 2.1: bilančni dobiček, ki
po stanju na dan 31. 12. 2002 znaša
7,857.000 SIT se nameni za oblikovanje
rezerv za lastne delnice.

Predlog sklepa 2.2: v skladu z 282.a
členom veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002 in jima podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za revidiranje poslovanja družbe
za poslovno leto 2003 imenuje revizijska
družba ITEO-Abeceda, podjetje za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.

4. Spremembe v nadzornem svetu
družbe.

Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da je na podlagi podane pisne odstopne
izjave z dnem 15. 5. 2003 prenehal man-
dat članu nadzornega sveta – predstavniku
delničarjev Francu Zupančiču. Na predlog
nadzornega sveta se za novo članico nad-
zornega sveta – predstavnico delničarjev
imenuje Jana Trontelj – Golob. Mandat no-
vo imenovane članice nadzornega sveta tra-
ja do izteka mandata dosedanjih članov nad-
zornega sveta predstavnikov delničarjev.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe Gradis Celje, d.d.

6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic in oblikovanja vira za nakup lastnih
delnic.

Predlog sklepa 6.1: na predlog uprave
in nadzornega sveta v skladu z določili
240. člena ZGD skupščina pooblašča upra-
vo družbe, da lahko po svojem preudarku

in v dobrobit družbe, v soglasju z nadzor-
nim svetom, kupi lastne delnice družbe s
tem, da najvišja nakupna cena ne sme pre-
segati knjigovodske vrednosti delnice na
dan nakupa, najnižja prodajna cena pa ne
sme biti manjša od nakupne vrednosti del-
nice družbe.

Postopek in viri za odkup delnic se za-
gotavljajo v skladu z določili ZGD in statuta
družbe.

Uprava družbe je pooblaščena za nakup
lastnih delnic za dobo 18 mesecev, s tem
da sklep stopi v veljavo s 25. marcem 2004.

Predlog sklepa 6.2: skupščina poobla-
šča upravo družbe, da pri pridobitvi in od-
svojitvi lastnih delnic izključi prednostno pra-
vico obstoječim delničarjem.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v soglasju z nadzornim svetom odproda ali
umakne vse pridobljene lastne delnice brez
nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjša-
nju osnovnega kapitala.

Nadzorni svet je pooblaščen, da po zma-
njšanju osnovnega kapitala zaradi umika la-
stnih delnic ustrezno prilagodi statut, tako
da se določbe statuta ujemajo z novimi dej-
stvi, nastalimi z zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki, ki so vpisani v delniško knjigo družbe
tri dni pred zasedanjem skupščine in ki naj-
pozneje tri dni pred sejo skupščine pisno
prijavijo svojo udeležbo na skupščini ose-
bno ali s priporočeno pošiljko, ki jo dostavi-
jo v tajništvo uprave družbe Gradis gradbe-
no podjetje Celje, d.d., Bukovžlak 71, 3221
Teharje.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnica-
mi. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom in pisnim pooblastilom, ki mora biti de-
ponirano na sedežu družbe najkasneje tri
dni pred začetkom skupščine, zakoniti za-
stopniki 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 tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni pre-
dlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odloča-
la ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vključuje tudi

predlog sprememb in dopolnitev statuta
družbe, je delničarjem na vpogled v tajniš-
tvu uprave družbe v Celju, Bukovžlak 71,
Teharje, vsak delavnik od 8. do 12. ure od
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dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Gradis Celje, d.d.
uprava – predsednica

Lidija Žagar, univ. dipl. ek.

Ob-101275
Na podlagi 63. člena statuta družbe Ti-

skarna Ljubljana, d.d. sklicuje uprava družbe

5. redno sejo skupščine
družbe Tiskarna Ljubljana, d.d.,

ki bo dne 9. 10. 2003 ob 10. uri v pro-
storih prizvodnega obrata družbe v Ivančni
Gorici, Stantetova ulica 9 z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvoli se za:
– predsedujočega skupščine: Metod

Logar,
– preštevalko glasov: Helena Mirtič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. a) Seznanitev s poročilom nadzorne-

ga sveta v zvezi s pregledom letnega poro-
čila za leto 2002 in revizijskega poročila za
poslovno leto 2002.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: skupščina družbe se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta z dne
28. 8. 2003, ki se nanaša na preveritev
letnega poročila družbe za leto 2002 in re-
vizijskega poročila za poslovno leto 2002.

b) Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu za leto 2002.

Predlog sklepa je: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu za delo v letu
2002.

3. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: spremeni se sedež delniške družbe
Tiskarne Ljubljana tako, da glasi:

Sedež družbe je: Ivančna Gorica.
Sprememba sedeža družbe ne pomeni

spremembe Statuta delniške družbe Tiskar-
na Ljubljana.

4. Sprememba Statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: spremeni se točka 1.3 (tri) Statuta
delniške družbe Tiskarne Ljubljana, ki se
pravilno glasi:

Točka 1.3. (tri): Sedež družbe: Ivančna
Gorica.

Spremeni se točka 1.4 (štiri) Stututa del-
niške drubže Tiskarne Ljubljana, ki pravilno
glasi:

Točka 1.4 (štiri): Naslov družbe: Stante-
tova ulica 9, 1295 Ivančna Gorica.

Sprememba naslova družbe ne pomeni
spremembe Statuta delniške družbe Tiskar-
na Ljubljana.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2002
se imenuje predlagana revizijska družba.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo v tajništvu družbe v
Ivančni Gorici, Stantetova ulica 9 vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Nasprotni predlogi delni-
čarjev k posameznim točkam dnevnega re-
da morajo biti v pisni obliki obrazloženi in
vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica,
v tajništvu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo – cen-
tralni register KDD na dan 30. 9. 2003,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na
skupščini in glasovalno pravico lahko ure-
sničijo delničarji, njihovi zastopniki ali poo-
blaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skup-
ščine v tajništvu družbe v Ivančni Gorici,
Stantetova ulica 9, pisno prijavijo svojo ude-
ležbo.

Sejna soba bo odprta pol ure pred za-
četkom zasedanja zaradi vzpostavitve evi-
denc in prevzema glasovalnih lističev. Del-
ničarji oziroma njihovi pooblaščenci se iz-
kažejo z osebnim dokumentom ali pisnim
pooblastilom.

Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% glasov.

Če skupščina ne bo sklepčna ob napo-
vedani uri, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo ta-
krat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Uprava – direktor
Tiskarne Ljubljana, d.d.

Franc Gazvoda, univ. dipl. ek.

Ob-101303
Na podlagi 29. člena statuta družbe GA,

gospodinjski aparati d.d., uprava in nadzor-
ni svet družbe GA d.d., sklicujeta

5. sejo skupščine
družbe GA, gospodinjski aparati d.d.,

ki bo 6. 10. 2003, ob 13.30, na sedežu
notarke Nade Kumar, Slovenska 56/V,
1000 Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev redne skupščine delniške

družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

1/a) Za predsedujočega skupščine se
imenuje dr. Matej Penca, za člana verifika-
cijske komisije se imenuje Simon Zgonc in
Gašper Zorman.

1/b) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Skupščini družbe prisostvuje notarka Na-

da Kumar.
2. Sprejem letnega poročila uprave o

poslovanju za poslovno leto 2002 in pre-
dloga za uporabo bilančnega dobička.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina sprejme letno po-
ročilo uprave o poslovanju za leto 2002 in
predlog za uporabo bilančnega dobička.

3. Obravnava in odločanje o uporabi bi-
lančnega dobička za leto 2002.

Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
na dan 31. 12. 2002 v višini 2,934.000 SIT
oblikovan iz prenesenega dobička preteklih
let v višini 971.000 SIT in čistega dobička
poslovnega leta 2002, v višini 1,963.000
SIT se ne razdeli. O razdelitvi prenesene-
ga dobička bo skupščina odločala v na-
slednjih letih.

4. Nadzornemu svetu družbe GA d.d.,
se podeli razrešnica, s katero se potrjuje in
odobri delo nadzornega sveta v letu 2002.

Upravi družbe GA d.d. se podeli razre-
šnica za njeno delo v letu 2002.

5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

za revizijo poslovanja družbe GA d.d., za
leto 2003 se imenuje ITEO-Abeceda d.o.o.

6. Obravnava in odločanje o spremem-
bah in dopolnitvah statuta družbe GA d.d.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina sprejme spremem-
be in dopolnitve statuta družbe v predlaga-
nem besedilu.

7. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta se za obdobje do izteka mandata ob-
stoječemu nadzornemu svetu, to je za ob-
dobje od 6. 10. 2003 do 2. 9. 2006 na-
mesto Manje Hafner, ki je podala odstopno
izjavo imenuje nov član nadzornega sveta.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupšči-
ne, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pi-
sno prijavo je potrebno dostaviti osebno ali
s priporočeno pošto družbi najkasneje tri
dni pred dnevom zasedanja skupščine. (do
vključno 2. 10. 2003).

Delničar oziroma zakoniti zastopnik in
pooblaščenec, ki nista izpolnila te obvezno-
sti, izgubita glasovalno pravico na sklicani
seji.

Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi
za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno
pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa
dokazilo o zakonitem zastopanju.

Vsa predložena pooblastila in dokazila o
zakonitem zastopanju so do konca skupšči-
ne na vpogled pri notarju.

Število glasov posameznega delničarja
določijo glasovi z delnic, ki so po evidenci v
delniški knjigi, v njegovi lasti tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Glasovanje na zasedanju skupščine o
vsaki točki dnevnega reda bo javno.

Gradivo za skupščino vključno s pre-
dlogom sprememb in dopolnitev statuta
družbe, s predlogi sklepov, je od dneva
sklica skupščine delničarjem na vpogled
vsem delničarjem vsak delovni dan od 9.
do 10. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda pošljejo pisno z obrazložitvijo
priporočeno po pošti na naslov GA d.d., ali
pa jih oddajo osebno na sedežu družbe v
sedmih dneh po objavi tega sklica, ter s tem
upravi omogočijo pripravo njenih stališč.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponoven sklic skupščine z
enakim dnevnim redom dne 7. 10. 2003
ob 13.30, na istem kraju. Taka skupščina
pa odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.

Uprava družbe GA,
gospodinjski aparati d.d.

mag. Primož Penca, predsednik
uprave

nadzorni svet GA d.d.
predsednik nadzornega sveta

dr. Matej Penca
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Ob-101337
Na podlagi 9.2. točke Statuta delniške

družbe Kartonaža, Grafično in embalažno
podjetje Murska Sobota d.d., Lendavska 1,
sklicuje uprava družbe

8. sejo skupščine
GEP Kartonaža Murska Sobota d.d.,
v torek, 14. 10. 2003 ob 14. uri v sejni

sobi družbe v Murski Soboti, Lendavska 1.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in ugotovitev nav-

zočnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugoto-

vitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in preštevalka glasov; po predlo-
gu uprave seji prisostvuje vabljeni notar
mag. Andrej Rošker, za sestavo notarskega
zapisnika.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pisnim poročilom nadzornega sve-
ta družbe, ki se nanaša na preveritev poro-
čila družbe za leto 2002 in revizijskim poro-
čilom za poslovno leto 2002.

4. Odločanje o razrešnici upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica upra-
vi – direktorju družbe in celotnemu nadzor-
nemu svetu za poslovanje iz leta 2002.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta se za revizorja za poslovno leto
2003 imenuje družbo za revizijo in svetova-
nje Audit, d.o.o., iz Murske Sobote.

Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi pri KDD na dan 14. 10.
2003.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
za udeležbo na skupščini pisno prijavijo vsaj
tri dni pred skupščino s tem, da se kot da-
tum prijave šteje datum, ko je družba preje-
la prijavo.

Udeležence skupščine pozivamo, da pri-
dejo na skupščino vsaj eno uro pred začet-
kom zasedanja skupščine in se ob prihodu
prijavijo z ustreznim identifikacijskim doku-
mentom oziroma pooblastilom.

Delničarji lahko vpogledajo v letno poro-
čilo, poročilo nadzornega sveta za leto
2002 na sedežu družbe (282.a
člen/U.l.ZGD).

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled vsak delovni dan od 8. do 12. ure v
tajništvu, na sedežu družbe v Murski Sobo-
ti, Lendavska ul. 1.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda naj delni-
čarji sporočijo pisno, z obrazložitvijo, na
sedež družbe v sedmih dneh od objave
sklica.

GEP Kartonaža Murska Sobota d.d.
uprava

Ob-101376
Na podlagi 18. člena Statuta delniške

družbe Kartonaža–Skupina, družba poobla-
ščenka d.d., Murska Sobota, Lendavska 1,
sklicuje uprava družbe

3. sejo skupščine
Kartonaža-Skupina, družba

pooblaščenka d.d. Murska Sobota,
v torek, 14. 10. 2003 ob 14.30, v sejni

sobi družbe v Murski Soboti, Lendavska 1.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in ugotovitev nav-

zočnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugoto-

vitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik skup-

ščine in preštevalka glasov; po predlogu upra-
ve seji prisostvuje vabljeni notar mag. Andrej
Rošker, za sestavo notarskega zapisnika.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pismenim poročilom nadzornega
sveta družbe, ki se nanaša na preveritev
poročila družbe za leto 2002 in revizijskim
poročilom za poslovno leto 2002.

4. Odločanje o razrešnici upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica upra-
vi – direktorju družbe in celotnemu nadzor-
nemu svetu za poslovanje iz leta 2002.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2003
imenuje družbo za revizijo in svetovanje Audit
d.o.o. iz M. Sobote.

Glasovalno pravico na skupščini bodo ime-
li delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo,
ki se vodi pri Kartonaža-Skupina, družba poo-
blaščenka d.d. na dan 14. 10. 2003.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblasti-
lo mora biti pisno in družbi dostavljeno vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
za udeležbo na skupščini pisno prijavijo vsaj
tri dni pred skupščino s tem, da se kot da-
tum prijave šteje datum, ko je družba prijela
prijavo.

Udeležence skupščine pozivamo, da pri-
dejo na skupščino vsaj eno uro pred začet-
kom zasedanja skupščine in se ob prihodu
prijavijo z ustreznim identifikacijskim doku-
mentom oziroma pooblastilom.

Delničarji lahko vpogledajo v letno poroči-
lo in poročilo nadzornega sveta za leto 2002
na sedežu družbe (282.a člen/U.l. ZGD).

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled vsak delovni dan od 8. do 12. ure v
tajništvu, na sedežu družbe v Murski Soboti,
Lendavska ul. 1.

Morebitne nasprotne predloge k posamez-
nim točkam dnevnega reda naj delničarji spo-
ročijo pisno, z obrazložitvijo, na sedež družbe
v sedmih dneh od objave sklica.

Kartonaža-Skupina,
družba pooblaščenka d.d.

Murska Sobota
uprava

Ob-101378
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe

Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje
in upravljanje podjetij d.d., Koper, Pristani-
ška ulica 8, uprava sklicuje

6. sejo skupščine
delniške družbe Adriacommerce,

financiranje, ustanavljanje in
upravljanje podjetij d.d., Koper,

Pristaniška ulica 8,
ki bo dne 8. oktobra 2003 ob 15. uri v

poslovnih prostorih na sedežu družbe v V.
nadstropju, Koper, Pristaniška ulica 8, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Za predsedujočega skupščini se izvoli:
Uroš Kovač.

Izvoli se dva preštevalca glasov v sesta-
vi: Maša Miloš, Nives Pletikos.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizijske družbe in pi-
snim poročilom nadzornega sveta k letne-
mu poročilu ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe za leto 2002.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Skupščina delničarjev družbe ACK
d.d., Pristaniška 8, Koper, se seznani z re-
vidiranim letnim poročilom družbe in revidi-
ranim letnim poročilom skupine ACK, ki ju
je potrdil nadzorni svet družbe, mnenjem
revizijske družbe k obema poročiloma ter s
poročilom nadzornega sveta družbe za po-
slovno leto 2002.

b) Skupščina delničarjev družbe ACK
d.d., Pristaniška 8, Koper, podeljuje razre-
šnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za leto 2002.

3. Razporeditev bilančnega dobička
družbe za leto 2002.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček v višini
378,568.112,54 SIT se razporedi v zne-
sku 200,000.000 SIT v druge rezerve iz
dobička, 1,000.000 SIT za nagrado upra-
vi in v znesku 177,568.112,54 SIT v pre-
neseni dobiček družbe.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vidiranje poslovanja in računovodskih izka-
zov družbe ACK d.d., in Skupine ACK za
leto 2003 se imenuje revizijsko družbo RFR
Ernest & Young d.o.o., Dunajska cesta 111,
Ljubljana.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagane spremembe
in dopolnitve statuta družbe v prečiščenem
besedilu.

6. Določitev višine sejnine članom nad-
zornega sveta družbe.

Predlog sklepa uprave: sejnina za člane
nadzornega sveta znaša 400 EUR neto, za
predsednika pa 500 EUR neto.

Gradivo za skupščino
Delničarjem je gradivo za skupščino s pre-

dlogi sklepov na voljo v tajništvu uprave, na
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Izvršbe
in zavarovanja

In 2003/00485 IZ-9154
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 31. 3. 2003, opr. št. In 2003/04102,
je bil dne 4. 6. 2003 opravljen v korist upni-
ka Mastra d.o.o., Zaloška 153, Ljubljana,
rubež stanovanja, št. 136, na naslovu Pre-
glov trg 6, Ljubljana, ki je last dolžnice Be-
bar Vlaste, Preglov trg 6, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2003

In 2002/01539 IZ-9155
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 3. 12. 2002, opr. št. In 2002/01539,
je bil dne 3. 6. 2003 opravljen v korist upni-
ce Metalke stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega
stanovanja št. 7, na Topniški 30, II. nadstro-
pje, v izmeri 48 m2, last dolžnice Šum Tatja-
ne, Topniška 30, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2003

In 2003/00047 IZ-9157
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 26. 5. 2003, opr. št. In 2003/00047,
je bil dne 18. 6. 2003 opravljen v korist
upnika Gospodar d.o.o., Krakovski nasip
4, Ljubljana, rubež stanovanja št. 1, Tbilisij-
ska 30, Ljubljana, v izmeri 54,29 m2, ki je
last dolžnice Škantar Eme, Tbilisijska 30,
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2003

In 2002/00935 IZ-9160
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 4. 9. 2002, opr. št. In 2002/00935,
je bil dne 20. 6. 2003 opravljen v korist
upnice Metalke stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 6, v 1. nadstropju, na naslovu Škofjelo-
ška 27, Medvode, v izmeri 59 m2, last dol-
žnice Kadirič Anice, Škofjeloška 27, Med-
vode.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2003

In 2002/01033 IZ-9161
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 14. 10.

2002, opr. št. In 2002/01033, je bil dne
15. 4. 2003 opravljen v korist upnice Me-
talka stanovanjske storitve d.o.o., Kersni-
kova 2, Ljubljana, rubež enosobnega sta-
novanja št. 82, Na Korošci 2, Ljubljana, last
dolžnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2003

In 2002/01032 IZ-9162
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z

dne 12. 11. 2002, opr. št. In 2002/01032, je
bil dne 18. 4. 2003 opravljen v korist upnika
SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljub-
ljana, rubež stanovanja št. 13, v IV. nadstropju
Kavčičeva ul. 15, Ljubljana, last dolžnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2003

In 2001/00837 IZ-9163
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 5. 9. 2001, opr. št. In 2001/00837,
je bil dne 4. 6. 2003 opravljen v korist upni-
ce Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva
19, Ljubljana, rubež vrstne hiše tip 2, kare
K-E št. 5/1, v izmeri 110 m2, stoječe na
parc. št. 385/217 k.o. Vič-Rudnik, last dol-
žnika Horvat Janeza, Andričeva ul. 31, Ljub-
ljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2003

In 2002/00984 IZ-9164
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 14. 10. 2002, opr. št. In
2002/00984, je bil dne 9. 5. 2003 oprav-
ljen v korist upnice Metalka stanovanjske
storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, ru-
bež dvosobnega stanovanja št. 61, v V. nad-
stropju, v izmeri 77,11 m2, Preglov trg 2,
Ljubljana, last dolžnikov Surina Tomaža in
Turk Anice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2003

In 2001/00402 IZ-9165
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi z

dne 22. 4. 2003, opr. št. In 2001/00402,
je bil dne 10. 6. 2003 opravljen v korist
upnice Vele trgovske družbe d.d., Ljubljan-
ska 64, Domžale, rubež stanovanja št. 12,
v III. nadstropju hiše na naslovu Ulica Molni-
ške čete 1, Ljubljana, v izmeri 85 m2, ki je
last dolžnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2003

In 2002/01667 IZ-9166
Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z

dne 12. 3. 2003, opr. št. In 2002/01667,
In 2002/01668, In 2002/01669, In
2002/01670 in In 2002/01679, je bil dne
4. 6. 2003 opravljen v korist upnika SPL
Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljublja-
na, rubež stanovanja v izmeri 50,79 m2, v
večstanovanjski hiši na naslovu Tavčarjeva
4, Ljubljana, parc. št. 158, k.o. Ajdovščina,
last dolžnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2003

In 2002/01118 IZ-9167
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 14. 10. 2002, opr. št. In
2002/01118, je bil dne 23. 5. 2003 oprav-
ljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Fran-
kopanska 18a, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 6/02, v VI. nadstropju, Kunaverjeva 12,
Ljubljana, last dolžnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2003

In 2002/0176 IZ-9169
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 22. 10. 2003, opr. In 2002/01276,
je bil dne 24. 6. 2003 opravljen v korist
upnika Standom Engineering Loboda k.d.,
Ljubljana, Koseskega 11, rubež stanovanja
št. 3, v izmeri 43,84 m2, v 1. nadstropju
večstanovanjske hiše Lavričeva 5/IV, Ljub-
ljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2003

sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Udeležba na skupščini in prijava
Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-

vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 3. 10. 2003. Pooblastilo mora biti pi-
sno.

Skupščine se lahko udeležijo in glasoval-
no pravico uresničujejo delničarji, njihovi za-
stopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zase-
danjem skupščine v tajništvu uprave na sede-
žu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge dnevnega reda upravi pi-
sno sporočijo najkasneje v sedmih dneh po
objavi sklica seje skupščine.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skup-
ščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpo-
stavitve evidenc in morebitnega prevzema gla-
sovnic 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 soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupšči-
na bo takrat ponovno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Adriacommerce d.d., Koper
predsednik uprave

Robert Biček, univ. dipl. ek.

Objava sklepov skupščin

Ob-101224
Krona holding d.d., Štefanova 13a 1000

Ljubljana, na podlagi 66. člena ZTVP in pra-
vil Ljubljanske borze d.d., objavlja obvesti-
lo, da so bili na 12. seji skupščine družbe
Krona holding d.d., ki je bila dne 27. 8.
2003 ob 17.30 v sejni sobi družbe DUS
Krona d.o.o., Ljubljana, na Štefanovi 13a,
Ljubljana, sprejeti naslednji sklepi:

1. Izvolita se predsednik skupščine Du-
šan Kecman in preštevalka glasov Mateja
Puklek. Seji prisostvuje vabljena notarka Na-
da Kumar.

2. Skupščina sprejme informacijo o let-
nem poročilu za poslovno leto 2002, o
mnenju revizorja, poročilu nadzornega sve-
ta o preveritvi letnega poročila ter o potrdi-
tvi letnega poročila.

3. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002 ter jima podeljuje razrešnico.

4. Nadzorni svet predlaga sklep: za iz-
vedbo redne revizije poslovanja za poslov-
no leto 2003 skupščina imenuje KPMG Slo-
venija d.o.o., Ljubljana.

5. Sejnine za člane nadzornega sveta se
določijo v višini 40.000 SIT, enotno za vse
člane nadzornega sveta.

Zoper sklepe na skupščini ni bila napo-
vedana nobena izpodbojna tožba.

Krona holding d.d.
direktor: Maroša Igor
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In 2002/00802 IZ-9171
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 30. 8. 2002, opr. št. In 2002/00802,
In 2002/00806, In 2002/00810, In
2002/00818, In 2002/00914, je bil dne
5. 3. 2003 opravljen v korist upnika SPL
Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana,
rubež stanovanja, št. 14, v I. nadstropju več-
stanovanjske hiše Celovška c. 103, Ljublja-
na, last dolžnice Marinček Sonje, Celovška
c. 103, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2003

In 2002/00842 IZ-9172
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 4. 9.

2002, opr. št. In 2002/00842, In
2002/00846, In 2002/00850, In
2002/00854, In 2002/00898, In
2002/00902, In 2002/00906, In
2002/00910, je bil dne 23. 5. 2003 oprav-
ljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Fran-
kopanska 18a, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 10, v I. nadstropju, večstanovanjske hi-
še Horjul 137a, last dolžnice Vasič Živke,
Horjul 137a, Horjul.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2003

In 2002/01441 IZ-9173
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča z dne 27. 1. 2003, opr. št. In
2002/01441, je bil dne 30. 5. 2003
opravljen v korist upnika Milojka Kovačič,
Knezov štradon 60, Ljubljana, rubež po-
slovnih prostorov v traktu A tretjega nad-
stropja poslovne stavbe na naslovu Kopr-
ska 94, Ljubljana, ki obsega 11 pisarn,
vsaka v izmeri 20,08 m2, pisarno v izmeri
39,52 m2, pisarno v izmeri 29,38 m2, ho-
dnik v izmeri 29,38 m2, priročno skladišče
v izmeri 9,36 m2, kar skupno znaša
328,52 m2 ter solastnega deleža idealne
1/2 čajne kuhinje v izmeri 6,94 m2, sani-
tarij – Ž v izmeri 8,26 m2, prostora za čisti-
la v izmeri 3,79 m2 ter sanitarij – M v izme-
ri 9,26 m2, ki prav tako ležijo v tretjem nad-
stropju poslovne stavbe na naslovu Kopr-
ska 94, Ljubljana, ter pripadajočih
solastnih delov skupnih prostorov, naprav
ter funkcionalnega zemljišča.

Poslovna stavba leži na zemljišču parc.
št. 445/1, 472/6, 472/1, 472/3, 472/4,
472/13, 472/5 in 477/43, vpisane v zk.
št. 4097, k.o. Trnovsko predmestje, last
dolžnika Radiocom d.o.o., Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2003

In 2002/00597 IZ-10117
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 19. 2. 2003, je bil dne 31. 3. 2003
opravljen v korist upnika Raiffeisenkasse
Eberndorf, 9141 Eberndorf, Bahnstrasse 1,
Avstrija, rubež stanovanja št. 2, v 10. nad-
stropju, Brilejeva 22, Ljubljana, v izmeri
76,96 m2, last dolžnikov Kous Bojana in
Ivanka, Brilejeva 22, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2003

In 2002/00392 IZ-10121
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča z dne 31. 1. 2001, opr. št. Ig
2001/00241, je bil dne 9. 7. 2003 oprav-

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 11/2003-11 S-101077
To sodišče je na seji senata dne 21. 8.

2003 pod opr. št. St 11/2003 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem Slobo-
dan Milenković s.p., Bršljin 37, Novo me-
sto, matična številka 5684280, šifra dejav-
nosti 70.200, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Dajanje lastnih nepremičnin v najem Slobo-
dan Milenković s.p., Bršljin 37, Novo me-
sto, izbriše iz vpisnika samostojnih podjet-
nikov.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 21. 8. 2003

St 24/2003 S-101078
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 24/2003 z dne 25. 8. 2003 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
L & P REICO, družba za izdelavo preciz-
nih kovinskih predmetov d.o.o., Kovaška
ulica 19, Muta.

II. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

1. Heideco, CNC – Zerspantechnik und
allgemeiner Maschinenbau GmbH, Dr. Vik-
tor Verdross Strasse 2, Deutschlandsberg,

ljen v korist upnice Alpina, Tovarna obutve,
d.d., Strojarska ul. 2, Žiri, rubež stanova-
nja št. 26, v 3. nadstropju, Celovška 263,
Ljubljana, last dolžnika Kos Petra, Vodni-
kova 155, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2003

In 2001/01494 IZ-10123
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 27. 11. 2001, opr. št. In 2001/01494,
je bil dne 23. 6. 2003 opravljen v korist upni-
ka M.I.S. d.o.o., Ljubljana, Proletarska c. 4,
rubež stanovanja št. 50, v izmeri 26,23 m2,
Beblerjev trg 7, Ljubljana, last dolžnika Ivana
Rajha, Beblerjev trg 7, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2003

In 2002/00757 IZ-10128
In 2003/00124

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 26. 8. 2002, opr. št. In 2002/00757,
je bil dne 10. 3. 2003 opravljen v korist
upnice Zastavljalnice Litija, Anton Murn s.p.,
Trg svobode 2, Litija in Zorenč Irene, Prijate-
ljev trg 1, Ribnica, rubež stanovanja št. 25, v
izmeri 44,37 m2, ki se nahaja v 3. nadstro-
pju Mucherjeva 10, Ljubljana, last dolžnice
Ane Ružič,Mucherjeva 10, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2003

In 2001/00397 IZ-9170
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. In 2001/00397 z dne
8. 5. 2002, je bila nepremičnina, stanova-
nje v Mariboru, Ul. Arnolda Tovornika št. 11,
št. stanovanja 12, v izmeri 74,27 m2, stano-
vanjska stavba leži na parcelah št. 1580/1,
1581/3, 1598/3, 1601/1 in 1602/4, vse
k.o. Spodnje Radvanje, ki je last dolžnikov
Ferdinanda Majerja in Milene Majer, po do-
ločbah drugega odstavka 211. člena Zako-
na o izvršbi in zavarovanju zarubljena v ko-
rist upnika, zaradi izterjave denarne terjatve
v višini 368.752,77 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 7. 2003

In 2002/00008 IZ-9152
Na podlagi sklepa opr. št. In

2002/00008, ki ga je dne 7. 2. 2002 izdalo
Okrajno sodišče v Piranu in naroku z dne
22. 2. 2002, v skladu z drugim odstavkom
211. člena ZIZ opravi rubež nepremičnine,
in sicer del stanovanja v stanovanjski hiši na
naslovu Gregorčičeva ul. 55, Izola, ki se na-
haja v prvi etaži hiše in meri 26,27 m2, last
dolžnika, zaradi izterjave denarne terjatve v
višini 13,017.384 SIT s pripadki v korist upni-
ka RS, Ministrstva za finance, Davčne upra-
ve RS, Davčni urad Koper.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 3. 7. 2003

2. ALFOM Mednarodna špedicija d.o.o.,
Podgorje 64d, 2381 Podgorje pri Slovenj
Gradcu,

3. Strojna obdelava kovin Andrej Poker-
žnik s.p., Janževski vrh 54, Podvelka,

4. Kovinostrugarstvo Paradiž Tanja s.p.,
Meža 62, 2370 Dravograd,

5. Boštjan Uran, Ribnica na Pohorju 32,
Ribnica na Pohorju, kot delavski zaupnik.

III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi odvetnik Miran Kos, Koroška cesta
14, Ravne na Koroškem.

IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začet-
ku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča, poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilože-
nimi dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi
tega oklica ter jo morajo kolkovati z 2% so-
dno takso od višine prijavljene terjatve, ven-
dar najmanj 1.900 SIT (100 točk) in največ
38.000 SIT (2.000 točk). Prijava mora ob-
segati firmo in sedež upnika, pravno podla-
go terjatve in njeno višino ter dokaze o ob-
stoju terjatve.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, pri-
javijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (po-
godbene in zamudne), obračunane do dne-
va začetka postopka prisilne poravnave.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku po-
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stopka prisilne poravnave na podlagi prav-
nih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma de-
leže, pod pogojem, da bo prisilna poravna-
va potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku
5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji ter-
jatve v delnice oziroma deleže, vendar naj-
kasneje do začetka naroka za prisilno po-
ravnavo.

V. Upnike opozarjamo, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve dru-
gih upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 25. 8.
2003.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 8. 2003

St 32/2002 S-101079
To sodišče je dne 21. 8. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 32/2002, da se stečajni
postopek zoper dolžnika Walad Rubber,
Proizvodnja, posredništvo in trgovina
d.o.o. Nova Gorica, zaključi.

V sodni register tega sodišča se vpiše
pravnomočni sklep o zaključku stečajnega
postopka.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni regi-
ster dolžnik preneha in se zbrišejo predho-
dni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.

Pravni pouk: zoper ta sklep se lahko
upniki pritožijo na Višje sodišče v Kopru v
roku 15 dni po objavi tega sklepa. Morebit-
na pritožba se vloži pisno v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.

Zoper ta sklep je dovoljena pritožba ste-
čajnega dolžnika na Višje sodišče v Kopru v
8 dneh od prejema pisnega odpravka tega
sklepa oziroma od nabitja sklepa na sodno
desko. Morebitno pritožbo se vloži pisno v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 8. 2003

St 16/2001 S-101080
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

dolžnika Tovarna pohištva Čepovan d.d.,
v stečaju, razpisalo II. narok za preizkus
terjatev, ki bo dne 2. 10. 2003 ob 8.45, v
sobi 310/III.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 8. 2003

St 24/2001 S-101081
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

dolžnika CMM Trade, trgovina in storitve,
d.o.o., Nova Gorica, Gradnikove briga-
de 31, Nova Gorica, razpisalo II. narok za
preizkus terjatev, ki bo dne 2. 10. 2003 ob
10. uri v sobi 310/III.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 8. 2003

St 141/2003 S-101106
To sodišče je s sklepom St 141/2003

dne 26. 8. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Pumex Trgovsko - proizvo-
dno podjetje d.o.o., Dolenjska cesta
148, Ljubljana, matična številka 5309077,
šifra dejavnosti 51.410.

Za stečajno upraviteljico se imenuje od-
vetnica mag. Suzana Gale Robežnik, Za-
grebška 9, Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kol-
kovati 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 17. 11. 2003 ob 10. uri v sobi 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 8. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 8. 2003

St 41/2002 S-101206
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

41/2002 dne 7. 7. 2003 zaključilo stečajni
postopek nad stečajno maso Kiwi telekomu-
nikacije d.o.o., Dunajska 128a, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 8. 2003

St 112/2003 S-101207
To sodišče je s sklepom z opr. št. St

112/2003 z dne 27. 8. 2003 začelo in ta-
koj zaključilo stečajni postopek nad samo-
stojnim podjetnikom Roj Tomažem s firmo
Posredništvo, trgovina na drobno in de-
belo v tranzitu, Tomaž Roj s.p., Mlinska
22, Maribor, ker je premoženje, ki bi 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 v dveh izvodih pri
tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 8. 2003

St 6/2001 S-101208
To sodišče v stečajnem postopku zo-

per stečajnega dolžnika K – K Trading
Notranja in zunanja trgovina d.o.o. Aj-
dovščina, Cebejeva 30, v stečaju, ob-
vešča vse upnike, da bo narok za obravna-
vanje osnutka za glavno razdelitev dne
6. 10. 2003 ob 8.40 v sobi 110/I tega
sodišča. Upniki si lahko osnutek za glavno
razdelitev vpogledajo vsak delovni dan pri
tem sodišču.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 8. 2003

St 77/2003 S-101209
To sodišče je s sklepom z opr. št. St

77/2003 z dne 28. 8. 2003 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostoj-
nim podjetnikom Korošec Jožetom s fir-
mo SGM – Splošna gradbena mehani-
zacija, Jože Korošec s.p., Zimica 68, Ko-

Oklici o uvedbi postopka
za nastavitev zemljiške

knjige

Su 020504/2003 ZK-10152
Okrožno sodišče v Kopru izdaja v skladu

s 111. členom in v zvezi s 124. členom Zako-
na o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 33/95)
naslednji oklic o uvedbi postopka obnove
zemljiške knjige za katastrsko občino Pre-
garje. Postopek ugotavljanja podatkov o pra-
vicah na nepremičninah, ki se nahajajo v tej
katastrski občini, se začne 1. 9. 2003.

Vsi imetniki pravic na nepremičninah so
vabljeni, da se udeležijo poizvedb in prijavi-
jo pravice, ki naj se vpišejo v obnovljeno
zemljiško knjigo. Rok za prijavo pravic, ki
naj se vpišejo v zemljiško knjigo, je 30 dni
po tej objavi.

Znane imetnike pravic na nepremičninah
bo komisija, ki bo vodila postopek obnove
zemljiške knjige za k.o. Pregarje, vabila na
način, določen za osebno vročitev, da se
udeležijo poizvedovalnega postopka.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 8. 2003

rena, ker je premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno 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 v dveh izvodih pri
tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 8. 2003

St 31/2003 S-101252
To sodišče je s sklepom St 31/2003

dne 29. 8. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ATEAM-BT d.o.o., Poljan-
ska c. 7, Ljubljana, matična številka
1305565, šifra dejavnosti 55.302.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
Suzana Gale Robežnik, Celovška 30, Ljub-
ljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnika pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi ko-
leki v višini 2% tolarske protivrednosti od vso-
te prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcij-
ski račun št. 01100-1000339014 (sklic na
št. 11 42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 12. 2003 ob 10. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 8. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2003
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Oklici o skrbnikih in
razpravah

Ig 1999/01540 SR-9192
Okrajno sodišče v Kranju je po 1. točki

drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP v gospodarsko

Su 020504/2003 ZK-10151
Okrožno sodišče v Kopru izdaja v skla-

du s 111. členom in v zvezi s 124. členom
Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št.
33/95) naslednji oklic o uvedbi postopka
obnove zemljiške knjige za katastrsko obči-
no Tatre. Postopek ugotavljanja podatkov o
pravicah na nepremičninah, ki se nahajajo v
tej katastrski občini, se začne 1. 9. 2003.

Vsi imetniki pravic na nepremičninah so
vabljeni, da se udeležijo poizvedb in prijavi-
jo pravice, ki naj se vpišejo v obnovljeno
zemljiško knjigo. Rok za prijavo pravic, ki
naj se vpišejo v zemljiško knjigo, je 30 dni
po tej objavi.

Znane imetnike pravic na nepremičninah
bo komisija, ki bo vodila postopek obnove
zemljiške knjige za k.o. Tatre vabila na na-
čin, določen za osebno vročitev, da se ude-
ležijo poizvedovalnega postopka.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 8. 2003

Amortizacije

N 140/2003 AM-10148
Na predlog Matičič Ivane, Tržaška c.

106, Logatec, se uvaja amortizacija spodaj
navedene hranilne knjižice, ki naj bi se iz-
gubila. Imetnika hranilne knjižice se poziva,
da v roku 60 dni po objavi tega oglasa uve-
ljavlja svoje zakonite pravice. Po preteku
tega roka se bo štelo, da je hranilna knjižica
izgubila svojo pravno veljavnost.

Opis hranilne knjižice: hranilna knjižica
pri NLB d.d., na geslo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2003

N 15/2003 AM-10150
Na predlog predlagatelja Branka Kelen-

ca, roj. 19. 2. 1952, Gorenja Bistrica 108,
Lendava, se uvaja amortizacija spodaj na-
vedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se
izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v
roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega ro-
ka se bo štelo, da so vrednostni papirji iz-
gubili svojo pravno veljavnost.

4 delnice razreda B, izdajatelja Lek d.d.,
Ljubljana, in sicer:

   ser. št. apoen vrsta emisija datum

BS005892 100 DEM 01 01 E 27. 8. 1991
BS005893 100 DEM 01 01 E 27. 8. 1991
BS005894 100 DEM 01 01 E 27. 8. 1991
BS005895 100 DEM 01 01 E 27. 8. 1991

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2003

izvršilni zadevi upnice Bank Austria Credi-
tanstalt AG, Vordere Zollamtstrasse 13,
A-1030 Wien, Avstrija (prej SKWB Schoel-
lerbank AG, nato Creditanstalt AG), ki ga
zastopa Rudi Šelih, odvetnik v Ljubljani,
proti dolžnikom 1. PRO-FI-T d.o.o., Bene-
dikova 16, Kranj, 2. Oman Dariju, Benedi-
kova 16, Kranj in 3. Oman Nevenki, Bene-
dikova 16, Kranj, zaradi izterjave tolarske
protivrednosti 24.621,16 EUR s pripadki,
postavilo 1. dolžniku PRO-FI-T d.o.o.,
Kranj, začasnega zastopnika, odvetnika Ja-
neza Jocifa iz Kranja. Začasni zastopnik
bo zastopal dolžnika v postopku, vse do-
kler ne bodo znani dediči po pokojnem
Omanu Dariju.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 4. 2003

P 49/2003 SR-7811
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrož-

ni sodnici Alenki Zadravec v pravdni zadevi
tožeče stranke Ljiljane Dedič, stan. Ruška
49, Maribor, ki jo zastopa odv. Andrej Štiglic
iz Maribora, Zoper toženo stranko Hasana
Dediča, naslov prebivališča neznan, zaradi
razveze zakonske zveze in določitve preživ-
nine, na predlog tožeče stranke za postavi-
tev začasnega zastopnika, na podlagi do-
ločb 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP), izven
naroka, dne 3. 6. 2003 sklenilo:

toženi stranki Hasanu Dediču, naslov
prebivališča neznan, se kot začasni zasto-
pnik postavi odvetnik Bogomir Kobal iz Ma-
ribora.

Začasni zastopnik bo zastopal toženca
dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 2003

In 10/2003 IZ-7846
Okrajno sodišče v Sevnici je po okraj-

nem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi
upnika Kerametal d.o.o., Mladinska 15,
Brežice, ki ga zastopa Odvetniška družba
Vidmar, Šribar in drugi, Brežice, zoper dol-
žnika Marka Nedeljkoviča, Razlagova 17,
Murska Sobota, zaradi izterjave tolarske
protivrednosti 412.048 SIT, v skladu z
82. členom Zakona o pravdnem postopku
in 15. členom Zakona o izvršilnem postop-
ku sklenilo:

dolžniku Marku Nedeljkoviču, nazadnje
stanujočem Razlagova 17, Murska Sobota,
se postavi začasni zastopnik Zdravko Gro-
boljšek, odvetnik v Sevnici.

Začasni zastopnik bo v zgoraj navede-
nem izvršilnem postopku zastopal dolžnika,
dokler ne bo dolžnik ali njegov pooblašče-
nec nastopil pred sodiščem oziroma dokler
ne bo Center za socialno delo sporočil, da
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 12. 6. 2003

P 32/99 SR-9193
Okrajno sodišče v Sežani, je v pravdni

zadevi tožeče stranke Albina Čuka, Dutovlje
1/e, ki ga zastopa odvetnik Dragan Sikirica
iz Sežane, zoper toženo stranko 1. Edbina
Tavčarja, Dutovlje 39, 2. Terezijo Rože, To-

maj 73, sedaj neznanega bivališča, 3. Josi-
pa Štoka iz Trsta, Italija, sedaj neznanega
bivališča, 4. Marijo Gomizelj, Dutovlje
16/21, 5. Marijo Berce, Dutovlje 4, 6. Ma-
rijo Grmek, Dutovlje 118/a, 7. Gvida Slav-
ca, Tomaj 77, zaradi priposestvovanja (pcto.
100.000 SIT) s sklepom z dne 9. 7. 2003,
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku to-
ženi stranki postavila začasnega zastopni-
ka, in sicer odvetnika Damjana Krta, Ulica
1. Tankovske brigade 9, Sežana, ki bo to-
ženo stranko v tem postopku zastopal vse
do takrat, dokler tožena stranka ali njen po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 7. 2003

P 62/98 SR-9194
Okrajno sodišče v Sežani je v pradni

zadevi tožeče stranke Franca Malečkarja,
Ritomeče 11, ki ga zastopa odvetnica Mag-
da Mlač iz Izole, zoper toženo stranko Josi-
pa Šturma, pok. Ivana, Ritomeče 11 (tudi
14 in 16), sedaj neznanega bivališča, zaradi
priposestvovanja s sklepom z dne 9. 7.
2003, na podlagi 4. točke drugega odstav-
ka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
toženi stranki postavila začasnega zastopni-
ka, in sicer odvetnika Dragana Sikirica, Ul.
1. maja 1, Sežana, ki bo toženo stranko v
tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 7. 2003

P 68/03 SR-9197
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Rada Mahniča, Bre-
stovica pri Povirju 10/a, Sežana, zoper to-
ženo stranko Jurija Kariža, pok. Mihaela,
neznanega bivališča, zaradi ugotovitve la-
stninske pravice (pcto. 1,900.000 SIT) s
sklepom z dne 8. 7. 2003, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku toženi stranki po-
stavila začasnega zastopnika, in sicer no-
tarja Aleksandra Ternovca, Cankarjeva 26,
Ilirska Bistrica, ki bo toženo stranko v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler to-
žena stranka ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 7. 2003

S 48/03 SR-9198
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Gorana Ščuka, To-
mačevica 25, ki ga zastopa odvetnik Dra-
gan Sikirica iz Sežane, zoper toženo stran-
ko 1. Jožefa Solčiča iz Trsta, sedaj nezna-
nega bivališča in 2. Josipa Ščuka,
Tomačevica 17, Komen, sedaj neznanega
bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravi-
ce (pcto. 1,200.000 SIT) s sklepom z dne
8. 7. 2003, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku toženi stranki postavila začasnega
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Oklici dedičem

D 111/2000 OD-9207
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pokojni Bavdek Jožefi, roj. Sla-
be, hčerki Janeza, roj. 13. 3. 1889, držav-
ljanki bivše SFRJ, nazadnje stanujoči Breg
26, prej 11, pri Kočevju, umrli 13. 5. 1970
ravno tam, in sicer glede njenega denacio-
naliziranega premoženja.

V poštev za dedovanje po zakonu pride
tudi zapustniščina nečakinja Podobnik Ka-
rolina, ki je umrla leta 1997, sodišče pa z
njenim sinom Podobnik Rajkom, ki je očit-
no njen edini dedič, nikakor ne more priti v
stik. Dedič pokojne dedinje naj bi po podat-
kih, s katerimi razpolaga sodišče, živel ne-
kje v Belgiji.

Sodišče s tem oklicem poziva dediča
pokojne dedinje Podobnik Karoline, to je
Podobnik Rajka, pa tudi morebitne druge
dediče pokojne dedinje Podobnik Karoline,
da se v roku enega leta od objave tega
oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega
sodišča zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine. Po preteku oklicnega roka
bo razpisana zapuščinska obravnava, zade-
va pa zaključena v skladu z Zakonom o de-
dovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 30. 6. 2003

D 61/2000 OD-9119
Okrajno sodišče v Krškem v zapuščinski

zadevi po pok. Cigar Dragu, roj. 20. 11.
1937, nazadnje stan. Delavska ulica 4, Kr-
ško, umrlem dne 6. 11. 1999, objavlja oklic:

zakonite dediče pok. Cigar Draga se po-
ziva, da v roku enega leta od objave oklica
na oglasni deski tukajšnjega sodišča in tega
oklica priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Oklici pogrešanih

N 13/2002 PO-9204
Marinič Avguštin, roj. 7. 6. 1923, sin Ma-

rinič Jakoba in Marinič Marije, nazadnje sta-
nujoč Žihlava 3, Sv. Jurij ob Ščavnici, je
pogrešan od leta 1944. Predlagateljici do-
kazovanja sta nečakinji Marinič Metka, Bo-
lehnečici 3, Sv. Jurij ob Ščavnici in Žunič
Breda, Bolehnečici 3, Sv. Jurij ob Ščavnici.

Skrbnica za poseben primer je Pongra-
čič Terezija, roj. 28. 8. 1918, stanujoča Ži-
hlava 3, Sv. Jurij ob Ščavnici.

Pogrešanca pozivamo, da se oglasi, vse
druge, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj
to javijo sodniku in skrbniku za posebne
primere oziroma predlagateljicama v roku
treh mesecev po objavi oglasa, ker bo sicer
sodišče po preteku tega roka pogrešanca
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 8. 7. 2003

zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Kr-
ta, Ulica 1. Tankovske brigade 9, Sežana,
ki bo toženo stranko v tem postopku zasto-
pal vse do takrat, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 7. 2003

P 32/98 SR-10142
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Leopolde Stojkovič,
Orlek 24, Sežana, zoper toženo stranko Mi-
chela Trebetza, nezanenga bivališča, zaradi
priposestvovanja nepremičnine s sklepom
z dne 18. 8. 2003, na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku toženi stranki Michelu Tre-
betzu, neznanega bivališča, postavilo zača-
snega zastopnika, in sicer odvetnika Draga-
na Sikirica iz Sežane, ki bo toženo stranko v
tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 8. 2003

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 29. 5. 2003

I D 55/92 OD-3762
V teku je zapuščinski postopek po pok.

Bešić Senadu, sinu Abaza, roj. 15. 7. 1962,
nazadnje stanujočem Ljubljana, Vlahoviče-
va 5, drž. BIH in SFRJ, ki je dne 21. 10.
1991 umrl brez oporoke, zaradi česar je
uvedeno dedovanje po zakonu.

Kot zakoniti dediči pridejo v poštev zap.
izvenzakonska partnerka Alešević Enisa,
nazadnje začasno stanujoča Ižanska 305,
Ljubljana, zapustnikova mati Bešić Rukija,
nazasnje začasno stanujoča Ar. Monticho-
isi 49, 1006 Lausaune, Suisse, ki se obe
nahajata neznano kje ter dva zapustnikova
brata s podatki, katerih pa sodišče ne raz-
polaga.

Zapustnikove zgoraj navedene dediče
oziroma morebitne druge dediče se poziva,
da v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo svoje pravice do zapuščine, saj
bo sodišče po poteku tega roka zapuščin-
ski postopek zaključilo na podlagi podatkov
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2003

II D 16/2000 OD-9206
Kočar Ana, roj. Kočar, hči Mihaela, roj.

28. 7. 1912, umrla 26. 2. 1999, nazadnje
stan. Slape 26, Ljubljana, drž. RS, je umrla
brez oporoke, vsled česar sledi dedovanje
po zakonu.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju sodišče poziva vse morebitne osebe,
ki mislijo, da imajo pravico do dedišče, da
se priglasijo v roku enega leta od objave
tega oklica kot dediči pri naslovnemu sodi-
šču.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavno na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2003

N 13/2003 PO-9205
Frančiška Oblak, roj. 30. 5. 1902 v Ma-

golniku, pošta Podkum, je pogrešana od
leta 1938, ko je odšla v Francijo. Predlaga-
teljica je Justina Odlazek, Magolnik 3, Pod-
kum.

Pogrešano pozivamo naj se oglasi, vse
druge, ki kaj vedo o njenem življenju, pa
pozivamo, naj to sporočijo predlagateljici ali
podpisanem sodišču v roku 3 mesecev od
objave razlasa, ker bo sicer sodišče pogre-
šano proglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 27. 5. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD

Spremembe

MARIBOR

Rg-7268
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00716 z dne 27. 5.
2003 pri subjektu vpisa TIMA HOLDING
podjetje za financiranje, strateški raz-
voj, upravljanje in konzalting d.d. - v ste-
čaju, sedež: Svetozarevska ulica 10,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/01590/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpisa sklepa o ustavitvi stečajnega
postopka s temile podatki:

Firma: TIMA HOLDING podjetje za fi-
nanciranje, strateški razvoj, upravljanje
in konzalting d.d.

Skrajšana firma: TIMA HOLDING d.d.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

steč. upravitelj RUPNIK JANEZ,
Strossmayerjeva 32/b, 2000 MARIBOR,
razrešitev: 14. 4. 2003.

Razno: Vpiše se sklep tega sodišča opr.
št. St 48/99 z dne 14. 4. 2003, ki je postal
pravnomočen dne 25. 4. 2003, in sicer, da
se stečajni postopek ustavi in se nadaljuje
zoper stečajno maso.

Rg-8048
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2002/02555 z dne
18. 6. 2003 pod št. vložka 1/09372/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5875293
Firma: AMBROŽ NIKOLOVSKI družba

za šolanje voznikov, trgovino in storitve
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornji Porčič 39, 2235 SVE-
TA TROJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzame/jo: AM-
BROŽ BOJAN, Zgornji Porčič 39, 2235
SVETA TROJICA, osnovni vložek: 4.000
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Tržaška 23, 2000 MARIBOR, osnovni vlo-
žek: 45.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 2000.

Rg-9457
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00489 z dne 3. 7.
2003 pod št. vložka 1/11394/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1607723
Firma: GOVORICA GIBANJA družba za

storitve in trgovino d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lackova cesta 192, Pekre,

2341 LIMBUŠ
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzame/jo: SHI
YING GIANG, Volkmerjeva cesta 75, 2250
PTUJ, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 31. 5. 2002.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 398. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Ur. list RS, št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz so-
dnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslo-
ve družbenikov, ki so prevzeli obveznost pla-
čila vseh morebitnih obveznosti izbrisane
družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 15 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Rg-9468
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00517 z dne 7. 7.
2003 pri subjektu vpisa HENKEL SLOVE-
NIJA podjetje za proizvodnjo pralnih
sredstev, kozmetike in drugih kemičnih
proizvodov in za izvajanje trgovinske de-
javnosti d.o.o., sedež: Industrijska ulica
23, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vlož-
no št. 1/02400/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: odsvojitve dela poslovne-
ga deleža in prevzema lastnega poslovnega
deleža s temile podatki:

Matična številka: 5382475
Ustanovitelji: HENKEL CENTRAL EA-

STERN EUROPE GESELLSCHAFT MBH,
Erdbergstrasse 29, WIEN A-1030, AVSTRI-
JA, osnovni vložek: 2.484.623.012,60 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1990; HEN-
KEL SLOVENIJA podjetje za proizvodnjo
pralnih sredstev, kozmetike in drugih ke-
mičnih proizvodov in za, Industrijska ulica
23, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
556.531.225,60 SIT, odg. s svojim pre-
mož., vstop: 14. 3. 2003.

Rg-9494
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00568 z dne 3. 7.
2003 pri subjektu vpisa DRAVSKE ELEK-
TRARNE MARIBOR d.o.o., sedež: Obrež-
na 170, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/00278/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: spremembe družbeni-

kov, osnovnih vložkov, firme družbenikov in
poslovnega naslova družbenikov s temile
podatki:

Matična številka: 5044286
Ustanovitelji: POMURSKA INVESTICIJ-

SKA DRUŽBA 2 (DVA) d.d., Slovenska 41,
9000 MURSKA SOBOTA, osnovni vložek:
0 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 9. 2001;
POM-INVEST družba za investiranje, d.d. -
prvi poslovni delež, Slovenska 41, 9000
MURSKA SOBOTA, osnovni vložek:
585.319.633,86 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 9. 2001; ARKADA TRI PID d.d., Dunaj-
ska 156, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 25. 2.
2002; ARKADA ENA PID d.d. - tretji po-
slovni delež, Dunajska 156, 1000 LJUB-
LJANA, osnovni vložek: 17.268.619,31 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 2. 2002; ARKA-
DA ENA PID d.d. - četrti poslovni delež,
Dunajska 156, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 65.508.773,74 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 2. 2002; ARKADA ENA PID d.d.
- peti poslovni delež, Dunajska 156, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek:
17.310.091,20 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 2. 2002; HOLDING SLOVENSKE
ELEKTRARNE d.o.o., Cesta v Mestni Log
88a, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
91.289.458.191,20 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 9. 2001; REPUBLIKA SLOVENI-
JA - 1. poslovni delež, Gregorčičeva 20,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.300.000,07 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 3. 2002; NFD 2 INVESTICIJSKI SKLAD
pooblaščena investicijska družba d.d. - prvi
poslovni delež, Trdinova 4, 1000 LJUB-
LJANA, osnovni vložek: 322.934.970 SIT,
ne odgovarja, vstop: 13. 10. 2000; NFD 2
INVESTICIJSKI SKLAD pooblaščena inve-
sticijska družba d.d. - drugi poslovni de-
lež, Trdinova 4, 1000 LJUBLJANA, osnov-
ni vložek: 1.375.379.467,23 SIT, ne od-
govarja, vstop: 11. 3. 2002; NFD 2 INVE-
STICIJSKI SKLAD pooblaščena
investicijska družba d.d. - tretji poslovi de-
lež, Trdinova 4, 1000 LJUBLJANA, osnov-
ni vložek: 417.624.692,92 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 11. 3. 2002; NFD 2 INVESTI-
CIJSKI SKLAD pooblaščena investicijska
družba d.d. - četrti poslovni delež, Trdinova
4, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
274.197.859,22 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 4. 2002; KS SKLAD 4 PID d.d. - prvi
poslovni delež, Dunajska 9, 1000 LJUB-
LJANA, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 28. 3. 2002; KS SKLAD 4 PID
d.d. - drugi poslovni delež, Dunajska 9,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 0 SIT,
ne odgovarja, izstop: 28. 3. 2002; KS
SKLAD 4 PID pooblaščena investicijska
družba d.d., Dunajska 9, 1000 LJUBLJA-
NA, osnovni vložek: 361.797.964,57 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 3. 2002; KS 4
NALOŽBE družba za investiranje in nepre-
mičnine, d.d., Dunajska 9, 1000 LJUBLJA-
NA, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja,
izstop: 23. 10. 2002; KS SKLAD 2 PID po-
oblaščena investicijska družba d.d. - pvi po-
slovi delež, Dunajska 9, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 217.985.437,91 SIT, ne od-
govarja, vstop: 13. 10. 2000; KS SKLAD 2
PID pooblaščena investicijska družba d.d. -
drugi poslovni delež, Dunajska 9, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 70.000.000

SIT, odg. s svojim premož., vstop: 7. 11.
1994; NIKOLOVSKI ZARE, Gubčeva ulica
2, 2230 LENART, osnovni vložek: 4.000
SIT, odg. s svojim premož., vstop: 7. 11.
1994.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 398. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Ur. list RS, št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz so-
dnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslo-
ve družbenikov, ki so prevzeli obveznost pla-
čila vseh morebitnih obveznosti izbrisane
družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 15 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Rg-9359
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00319 z dne 3. 7.
2003 pod št. vložka 1/03394/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5451299
Firma: BIRO BAJC podjetje za projek-

tiranje in inženiring v gradbeništvu d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lackova 63, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.506.982,00 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
BAJC JANEZ, Lackova 63, 2000 MARI-
BOR, osnovni vložek: 75.691 SIT, ne od-
govarja, vstop: 27. 11. 1990; BAJC ERIKA,
Lackova 63, 2000 MARIBOR, osnovni vlo-
žek: 1.431.291 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na pod-
lagi prvega odstavka 398. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Ur. list RS, št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz so-
dnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslo-
ve družbenikov, ki so prevzeli obveznost pla-
čila vseh morebitnih obveznosti izbrisane
družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 15 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Rg-9396
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00399 z dne 2. 7.
2003 pri subjektu vpisa TSN tovarna sti-
kalnih naprav d.o.o., sedež: Šentiljska
cesta 49, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/00923/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: zmanjšanja osnovnega
kapitala in spremembe akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 5042046
Osnovni kapital: 45.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ELEKTROKOVINA MO-

TORJI proizvodnja črpalk in motorjev d.o.o.,
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SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 2001; KS
SKLAD 2 PID pooblaščena investicijska
družba d.d. - tretji poslovni delež, Dunajska
9, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
430.700.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 3. 2002; CAPINVEST 2 pooblaščena
investicijska družba d.d. - prvi poslovni de-
lež, Dunajska 9, 1000 LJUBLJANA, osnov-
ni vložek: 78.716.963,69 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 13. 10. 2000; CAPINVEST 2 po-
oblaščena investicijska družba d.d. - drugi
poslovni delež, Dunajska 9, 1000 LJUB-
LJANA, osnovni vložek: 34.400.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 3. 2002; KAPITAL-
SKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVA-
LIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d. - prvi po-
slovni delež, Dunajska 56, 1000 LJUBLJA-
NA, osnovni vložek: 749.312.103,72 SIT,
ne odgovarja, vstop: 13. 10. 2000; KAPI-
TALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN IN-
VALIDSKEGA ZAVAROVANJA d.d. - drugi
poslovni delež, Dunajska 56, 1000 LJUB-
LJANA, osnovni vložek: 432.333.094,45
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 3. 2002; KA-
PITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA d.d. - tretji
poslovni delež, Dunajska 56, 1000 LJUB-
LJANA, osnovni vložek: 110.408.571,15
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 2002; KA-
PITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA d.d. - četrti
poslovni delež, Dunajska 56, 1000 LJUB-
LJANA, osnovni vložek: 4.420.936 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 5. 2002; KD PID po-
oblaščena investicijska družba d. d, Celov-
ška 206, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 2.041.854.774,60 SIT, ne odgovarja,
vstop: 19. 12. 2002; MERCATA 1 poobla-
ščena investicijska družba d.d., Železna ce-
sta 18, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
395.258.324,04 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 6. 2002; MERCATA pooblaščena inve-
sticijska družba d.d., Železna cesta 18,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
487.228.808,41 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 3. 2002; POOBLAŠČENA POMURSKA
INVESTICIJSKA DRUŽBA d.d., Slovenska
41, 9000 MURSKA SOBOTA, osnovni vlo-
žek: 238.170.384,88 SIT, ne odgovarja,
vstop: 11. 3. 2002; ZLATA MONETA II poo-
blaščena investicijska družba d.d.,
Strossmayerjeva 30, 2000 MARIBOR,
osnovni vložek: 940.232.559,40 SIT, ne
odgovarja, vstop: 13. 10. 2000; NIKA PID
2 pooblaščena investicijska družba d.d.,
Dunajska 9, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 70.528.575,35 SIT, ne odgovarja,
vstop: 22. 5. 2002; FONDINVEST družba
za ustanavljanje, financiranje in upravljanje
družb d.d. - prvi poslovni delež, Železna
cesta 18, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 302.751.534,75 SIT, ne odgovarja,
vstop: 7. 7. 2000; FONDINVEST družba za
ustanavljanje, financiranje in upravljanje
družb d.d. - drugi poslovni delež, Železna
cesta 18, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 142.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 6. 2002; AKTIVA FIN d.d., Slovenska
56, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 0
SIT, ne odgovarja, izstop: 30. 7. 2002; AK-
TIVA AVANT Finančna družba d.d., Dunaj-
ska 156, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 30. 7.
2002; AKTIVA INVEST družba za investira-
nje d.d., Dunajska 156, 1000 LJUBLJANA,

osnovni vložek: 35.000.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 30. 7. 2002; INFOND ZLAT
PID d.d. - prvi poslovni delež, Ul. Vita Kraig-
herja 5, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 0
SIT, ne odgovarja, izstop: 14. 8. 2002; IN-
FOND ZLAT PID d.d. - drugi poslovni delež,
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 MARIBOR,
osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop:
14. 8. 2002; INFOND HOLDING finančna
družba d.d. - prvi poslovi delež, Vita Krai-
herja 5, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
4.157.787.743,95 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 8. 2002; INFOND HOLDING finančna
družba d.d. - drugi poslovni delež, Vita Kra-
igherja 5, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
498.541.849 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 8. 2002; INFOND PID pooblaščena in-
vesticijska družba d.d., Vita Kraigherja 5,
2000 MARIBOR, osnovni vložek:
1.531.200.678,74 SIT, ne odgovarja,
vstop: 14. 8. 2002; KS SKLAD 1 PID d.d.,
Dunajska 22, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 10.
2002; MEGA INVEST družba za investira-
nje in nepremičnine d.d. - prvi poslovni
delež, Dunajska 9, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 959.339.170,43 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 10. 2002; MEGA IN-
VEST družba za investiranje in nepremični-
ne žd.d. - drugi poslovni delež, Dunajska
9, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
510.651.072,14 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 10. 2002; PID ZVON ENA Krekova po-
oblaščena investicijska družba d.d., Sloven-
ska 17, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
185.476.921 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 2002; WEB podjetje za internet sto-
ritve in poslovno svetovanje d.d. - prvi po-
slovni delež, Kotnikova 36, 1000 LJUBLJA-
NA, osnovni vložek: 855.777.671,58 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 2002; WEB
podjetje za internet storitve in poslovno sve-
tovanje d.d. - drugi poslovni delež, Kotniko-
va 36, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
653.471.289,95 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 2002; WEB podjetje za internet sto-
ritve in poslovno svetovanje d.d. - tretji po-
slovni delež, Kotnikova 36, 1000 LJUBLJA-
NA, osnovni vložek: 174.907.730,76 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 2002; ARKA-
DA DVA d.d. - prvi poslovni delež, Dunajska
156, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 0
SIT, ne odgovarja, izstop: 25. 2. 2002; AR-
KADA DVA d.d. - drugi poslovni delež, Du-
najska 156, 1000 LJUBLJANA, osnovni vlo-
žek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 25. 2.
2002; ATENA ENA SKLAD d.d. - drugi po-
slovni delež, Slovenska 56, 1000 LJUB-
LJANA, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 16. 5. 2002; ATENA ENA SKLAD
d.d. - prvi poslovni delež, Slovenska 56,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 0 SIT,
ne odgovarja, izstop: 16. 5. 2002; POM-IN-
VEST družba za investiranje, d.d. - drugi
poslovni delež, Slovenska 41, 9000 MUR-
SKA SOBOTA, osnovni vložek:
40.246.077,07 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 10. 2002; MURAFIN družba za finančne
storitve in svetovanje d.o.o., Staneta Ro-
zmana 16, 9000 MURSKA SOBOTA,
osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 10. 2002; KD HOLDING finančna družba
d.d., Celovška 206, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 363.301.841,70 SIT, ne od-
govarja, vstop: 14. 9. 2000; NIKA PID poo-

blaščena investicijska družba d.d., Dunaj-
ska 9, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
242.201.227,80 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 10. 2000.

Rg-9533
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00634 z dne 2. 7.
2003 pri subjektu vpisa PROFI S proiz-
vodnja, trgovina, predelava, reciklaža,
storitve, gostinstvo in posredovanje
d.o.o., sedež: Tavčarjeva ulica 2, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, vpisanem pod
vložno št. 1/09788/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe osnov-
nega kapitala, poslovnega deleža, družbe-
nika, dejavnosti, omejitve zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5925312
Osnovni kapital: 4.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: DRUŽBA WILHELM MEU-

RER d.o.o., Stadplatz 15, 02243/75 43,
KLOSTERNEUBURT, AVSTRIJA, osnovni
vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 11.
2002; BEK JOŽE, Tavčarjeva ulica 2, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, osnovni vložek:
4.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 10.
1995.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BEK JOŽE, Tavčarjeva ulica 2, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, razrešitev: 7. 11.
2002, zastopa z omejitvami, da mora imeti
pri sklepanju pogodb v tolarski protivredno-
sti nad 50.000,00 ATS, računano po sred-
njem tečaju banke slovenije na dan podpisa
pogodbe, pri najemanju posojil, pri najemu
nepremičnin, pri nakupu in prodaji nepre-
mičnin in pri zaposlovanju delovne sile pi-
sno soglasje družbenika wilhem maurer
d.o.o.; direktor BEK JOŽE, Tavčarjeva uli-
ca 2, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, ime-
novanje: 7. 11. 2002, brez omejitev.

Dejavnost: 17520 Proizvodnja vrvi, mo-
tvozov, vrvic in mrež, izbris 2. 7. 2003;
17520 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež, vpis
2. 7. 2003; 24660 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n., izbris 2. 7. 2003;
24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, vpis 2. 7. 2003; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin, izbris 2. 7. 2003;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že, vpis 2. 7. 2003; 29240 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n., izbris 2. 7.
2003; 29240 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, vpis 2. 7. 2003; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi, izbris
2. 7. 2003; 50501 Trgovina na drobno z
lastnimi motornimi gorivi, vpis 2. 7. 2003;
50502 Posredništvo pri trgovini na drobno
z motornimi gorivi, vpis 2. 7. 2003; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., izbris 2. 7. 2003;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo drugih določenih izdelkov, vpis 2. 7.
2003; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti, izbris 2. 7. 2003; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV napravami, vpis 2. 7. 2003; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji,
izbris 2. 7. 2003; 51620 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji, izbris 2. 7. 2003;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo, izbris 2. 7. 2003; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
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čunalniško opremo, izbris 2. 7. 2003;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo, izbris 2. 7. 2003; 51660 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem, izbris 2. 7. 2003; 5170
Druga trgovina na debelo, izbris 2. 7. 2003;
51810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 2. 7. 2003; 51820 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 2. 7. 2003;
51830 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo, vpis 2. 7. 2003; 51840 Trgo-
vina na debelo z računalniško opremo, vpis
2. 7. 2003; 51850 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in opremo, vpis 2. 7.
2003; 51880 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 2. 7. 2003; 51900 Druga trgovina na
debelo, vpis 2. 7. 2003; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati, izbris 2. 7. 2003;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami,
vpis 2. 7. 2003; 52740 Druga popravila,
d.n., izbris 2. 7. 2003; 52740 Druga po-
pravila izdelkov široke porabe, vpis 2. 7.
2003; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n., izbris 2. 7. 2003; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, vpis 2. 7. 2003;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, picerij, izbris 2. 7.
2003; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, vpis 2. 7. 2003;
55400 Točenje pijač, vpis 2. 7. 2003;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih, izbris 2. 7. 2003;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih, izbris 2. 7. 2003;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih, izbris 2. 7. 2003; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n., iz-
bris 2. 7. 2003; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, vpis 2. 7. 2003;
74700 Čiščenje stavb, izbris 2. 7. 2003;
74700 Čiščenje objektov in opreme, vpis
2. 7. 2003; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje, izbris 2. 7. 2003; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, iz-
bris 2. 7. 2003; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo, izbris 2. 7. 2003;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., iz-
bris 2. 7. 2003; 74852 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, vpis 2. 7. 2003;
74871 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 2. 7. 2003; 74872 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 2. 7. 2003;
74873 Druge poslovne dejavnosti, d. n, vpis
2. 7. 2003; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov, izbris 2. 7. 2003; 90005 Druge
dejavnosti javne higiene, izbris 2. 7. 2003;
90021 Zbiranje in odvoz odpadkov, vpis
2. 7. 2003; 90032 Druge dejavnosti javne
higiene, vpis 2. 7. 2003; 92340 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n., izbris 2. 7. 2003;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, vpis
2. 7. 2003.

Rg-9541
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00652 z dne 8. 7.
2003 pri subjektu vpisa DODOMA podje-
tje za promet z nepremičninami, grad-
beništvo, storitve in trgovino d.o.o., se-
dež: Partizanska cesta 13/a, 2000 MA-
RIBOR, vpisanem pod vložno št.

1/09899/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe družbenikov, osnov-
nih vložkov, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična številka: 5943817
Ustanovitelji: MURKO JOŽEF, Krčevin-

ska ulica 61, 2000 MARIBOR, osnovni vlo-
žek: 4.010.989,01 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 4. 1996; MURKO NEVENKA, Kr-
čevinska ulica 61, 2000 MARIBOR, osnov-
ni vložek: 4.010.989,01 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 4. 1996; ERMAN SLAVICA, Mla-
dinska 5, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
989.010,99 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 2000; GRAČANIĆ SONJA, Gregor-
čičeva 12, 2000 MARIBOR, osnovni vlo-
žek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 8. 4.
2003; SOVROVIČ MARKO,
Strossmayerjeva 32/B, 2000 MARIBOR,
osnovni vložek: 989.010,99 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 30. 5. 2000.

Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in dru-
gih poljščin, vpis 8. 7. 2003; 01120 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik, vpis 8. 7. 2003; 01131 Vinogradništvo,
vpis 8. 7. 2003; 01132 Sadjarstvo, vpis
8. 7. 2003; 01210 Reja govedi, vpis 8. 7.
2003; 01220 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov, vpis 8. 7. 2003; 01230 Re-
ja prašičev, vpis 8. 7. 2003; 01240 Reja
perutnine, vpis 8. 7. 2003; 01250 Reja dru-
gih živali, vpis 8. 7. 2003; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih špor-
tnih površin, vpis 8. 7. 2003; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo, vpis 8. 7.
2003; 01420 Storitve za živinorejo, razen
veterinarskih storitev, vpis 8. 7. 2003;
02010 Gozdarstvo, vpis 8. 7. 2003; 02020
Gozdarske storitve, vpis 8. 7. 2003; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje, izbris
8. 7. 2003; 45120 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje, vpis 8. 7. 2003; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda, izbris 8. 7. 2003;
45240 Gradnja vodnih objektov, vpis 8. 7.
2003; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela, izbris 8. 7. 2003; 45441 Steklarska
dela, vpis 8. 7. 2003; 45442 Pleskarska
dela, vpis 8. 7. 2003; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
izbris 8. 7. 2003; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in naprav, drugih kovinskih izdelkov, vpis
8. 7. 2003; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
izbris 8. 7. 2003; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo drugih določenih iz-
delkov, vpis 8. 7. 2003; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, izbris 8. 7. 2003; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV napravami, vpis
8. 7. 2003; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji, izbris 8. 7. 2003; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, iz-
bris 8. 7. 2003; 5170 Druga trgovina na
debelo, izbris 8. 7. 2003; 51810 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 8. 7.
2003; 51820 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji, vpis 8. 7. 2003; 51900 Druga
trgovina na debelo, vpis 8. 7. 2003; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi, izbris 8. 7. 2003; 72400 Omrežne po-
datkovne storitve, vpis 8. 7. 2003; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., izbris 8. 7.

2003; 74873 Druge poslovne dejavnosti,
d. n, vpis 8. 7. 2003.

Rg-9562
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00680 z dne 2. 7.
2003 pri subjektu vpisa INSERA podjetje
za trgovino, storitve in proizvodnjo
d.o.o., sedež: Pohorska 44, 2000 MA-
RIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/09610/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala,
osnovnega vložka, naslova ustanovitelja in
zastopnika, dejavnosti in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična številka: 5901197
Osnovni kapital: 16.362.256,00 SIT
Ustanovitelji: KOLAR MARKO, Streliška

cesta 17, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
16.362.256 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 5. 1995.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOLAR MARKO, Streliška cesta 17,
2000 MARIBOR, imenovanje: 19. 5. 1995,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in dru-
gih poljščin, vpis 2. 7. 2003; 01120 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik, vpis 2. 7. 2003; 01131 Vinogradništvo,
vpis 2. 7. 2003; 01132 Sadjarstvo, vpis
2. 7. 2003; 01300 Mešano kmetijstvo, vpis
2. 7. 2003; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
vpis 2. 7. 2003; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo, vpis 2. 7. 2003; 22110
Izdajanje knjig, vpis 2. 7. 2003; 22120 Iz-
dajanje časopisov, vpis 2. 7. 2003; 22130
Izdajanje revij in periodike, vpis 2. 7. 2003;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa, vpis 2. 7. 2003; 22150 Drugo
založništvo, vpis 2. 7. 2003; 22210 Tiska-
nje časopisov, vpis 2. 7. 2003; 22220 Dru-
go tiskarstvo, vpis 2. 7. 2003; 22230 Knji-
goveštvo, vpis 2. 7. 2003; 22240 Priprava
za tisk, vpis 2. 7. 2003; 22250 Druge de-
javnosti, povezane s tiskarstvom, vpis 2. 7.
2003; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov, vpis 2. 7. 2003; 22320 Razmnoževa-
nje video zapisov, vpis 2. 7. 2003; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov, vpis
2. 7. 2003; 2512 Obnavljanje in protektira-
nje gum za vozila, izbris 2. 7. 2003; 25120
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila,
vpis 2. 7. 2003; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume, izbris 2. 7. 2003; 25130
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume, vpis
2. 7. 2003; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas, izbris 2. 7. 2003;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas, vpis 2. 7. 2003; 29240 Proiz-
vodnja drugih naprav za splošno rabo, vpis
2. 7. 2003; 29530 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo, vpis 2. 7.
2003; 3420 Proizvodnja karoserij za vozi-
la; proizvodnja prikolic in polprikolic“, izbris
2. 7. 2003; 34200 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic,
vpis 2. 7. 2003; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje, izbris 2. 7. 2003; 34300 Proiz-
vodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje, vpis 2. 7. 2003;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil, izbris 2. 7. 2003; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil, vpis 2. 7. 2003;
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50501 Trgovina na drobno z lastnimi mo-
tornimi gorivi, vpis 2. 7. 2003; 50502 Po-
sredništvo pri trgovini na drobno z motorni-
mi gorivi, vpis 2. 7. 2003; 51110 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 2. 7.
2003; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 2. 7.
2003; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala, vpis 2. 7. 2003;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, izbris 2. 7.
2003; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
2. 7. 2003; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in na-
prav, drugih kovinskih izdelkov, vpis 2. 7.
2003; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
2. 7. 2003; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 2. 7.
2003; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo drugih določenih izdelkov, vpis
2. 7. 2003; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 2. 7. 2003;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 2. 7. 2003; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami, izbris 2. 7.
2003; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 2. 7. 2003; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi, vpis 2. 7.
2003; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 2. 7. 2003; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom, vpis 2. 7.
2003; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 2. 7. 2003; 51320 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki,
vpis 2. 7. 2003; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 2. 7. 2003; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami, vpis 2. 7. 2003; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis
2. 7. 2003; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
vpis 2. 7. 2003; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami, izbris
2. 7. 2003; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
2. 7. 2003; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 2. 7. 2003; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki, izbris 2. 7. 2003; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki, vpis 2. 7. 2003;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
2. 7. 2003; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 2. 7. 2003; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV napravami, vpis
2. 7. 2003; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili,
vpis 2. 7. 2003; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, izbris 2. 7. 2003;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko, vpis 2. 7. 2003; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe, iz-
bris 2. 7. 2003; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe, vpis 2. 7.
2003; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, izbris 2. 7.
2003; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 2. 7. 2003;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in

rudami, vpis 2. 7. 2003; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo, vpis 2. 7. 2003; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 2. 7. 2003; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 2. 7.
2003; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 2. 7. 2003; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki, vpis 2. 7.
2003; 5170 Druga trgovina na debelo, iz-
bris 2. 7. 2003; 51810 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji, vpis 2. 7. 2003;
51820 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji, vpis 2. 7. 2003; 51830 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis
2. 7. 2003; 51840 Trgovina na debelo z
računalniško opremo, vpis 2. 7. 2003;
51850 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in opremo, vpis 2. 7. 2003; 51860
Trgovina na debelo z elektronskimi deli in
opremo, vpis 2. 7. 2003; 51870 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 2. 7.
2003; 51880 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 2. 7. 2003; 51900 Druga trgovina na
debelo, vpis 2. 7. 2003; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili, vpis 2. 7. 2003; 52120 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, vpis 2. 7. 2003; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo, vpis 2. 7. 2003; 52220 Trgovina na dro-
bno z mesom in mesnimi izdelki, vpis 2. 7.
2003; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, vpis 2. 7. 2003; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki, vpis 2. 7.
2003; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami, izbris 2. 7.
2003; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
2. 7. 2003; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 2. 7. 2003; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 2. 7. 2003; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki, izbris 2. 7. 2003; 52330 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki, vpis 2. 7. 2003; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom, vpis 2. 7. 2003;
52420 Trgovina na drobno z oblačili, vpis
2. 7. 2003; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 2. 7.
2003; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo, vpis 2. 7. 2003; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV napravami, vpis 2. 7. 2003;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, vpis 2. 7. 2003; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi, vpis 2. 7. 2003; 52471 Dejavnost
knjigarn, vpis 2. 7. 2003; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami, vpis 2. 7.
2003; 52473 Dejavnost papirnic, vpis 2. 7.
2003; 52481 Trgovina na drobno s špor-
tno opremo, vpis 2. 7. 2003; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi, vpis 2. 7. 2003; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
2. 7. 2003; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 2. 7. 2003; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško

opremo, vpis 2. 7. 2003; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d. n, vpis 2. 7. 2003; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom, vpis 2. 7.
2003; 5261 Trgovina na drobno po pošti,
izbris 2. 7. 2003; 52610 Trgovina na dro-
bno po pošti, vpis 2. 7. 2003; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah, izbris
2. 7. 2003; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah, vpis 2. 7. 2003; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
izbris 2. 7. 2003; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 2. 7. 2003;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 2. 7. 2003; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih naprav, vpis 2. 7.
2003; 52730 Popravilo ur, nakita, vpis 2. 7.
2003; 52740 Druga popravila izdelkov ši-
roke porabe, vpis 2. 7. 2003; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, izbris 2. 7. 2003;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, vpis 2. 7. 2003;
55400 Točenje pijač, vpis 2. 7. 2003;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah, izbris 2. 7. 2003; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
izbris 2. 7. 2003; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, izbris 2. 7. 2003;
6023 Drug kopenski potniški promet, izbris
2. 7. 2003; 60230 Drug kopenski potniški
promet, vpis 2. 7. 2003; 6024 Cestni to-
vorni promet, izbris 2. 7. 2003; 60240 Ce-
stni tovorni promet, vpis 2. 7. 2003; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu, izbris 2. 7. 2003; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu, vpis 2. 7. 2003; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij, izbris 2. 7. 2003; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis
2. 7. 2003; 65210 Finančni zakup (leasing),
vpis 2. 7. 2003; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom, izbris
2. 7. 2003; 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom, vpis
2. 7. 2003; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami, izbris 2. 7. 2003; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg, vpis 2. 7. 2003; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami, vpis 2. 7.
2003; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, izbris 2. 7. 2003; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, vpis 2. 7.
2003; 7031 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami, izbris
2. 7. 2003; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami, vpis
2. 7. 2003; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 2. 7.
2003; 7110 Dajanje avtomobilov v najem,
izbris 2. 7. 2003; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem, vpis 2. 7. 2003; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, izbris 2. 7.
2003; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem, vpis 2. 7. 2003; 71220 Dajanje
ladij v najem, vpis 2. 7. 2003; 71310 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem,
vpis 2. 7. 2003; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem, vpis 2. 7. 2003;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 2. 7. 2003; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
vpis 2. 7. 2003; 71401 Izposojanje športne
opreme, vpis 2. 7. 2003; 71402 Dejavnost
videotek, vpis 2. 7. 2003; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe, vpis 2. 7.
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2003; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah, vpis 2. 7. 2003; 72210 Razvoj in
založba programskih paketov, vpis 2. 7.
2003; 72220 Oskrba z računalniškimi pro-
grami in svetovanje, vpis 2. 7. 2003; 72300
Obdelava podatkov, vpis 2. 7. 2003; 72400
Omrežne podatkovne storitve, vpis 2. 7.
2003; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav, vpis 2. 7. 2003; 72600 Druge
računalniške dejavnosti, vpis 2. 7. 2003;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti, vpis 2. 7. 2003; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, vpis 2. 7. 2003;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja, vpis 2. 7. 2003; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje, vpis 2. 7. 2003;
74150 Dejavnost holdingov, vpis 2. 7.
2003; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 2. 7. 2003; 74300 Te-
hnično preizkušanje in analiziranje, vpis
2. 7. 2003; 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 2. 7. 2003; 74400 Oglaševanje,
vpis 2. 7. 2003; 74500 Dejavnost posredo-
vanja in zaposlovanja delovne sile, vpis 2. 7.
2003; 74700 Čiščenje objektov in opreme,
vpis 2. 7. 2003; 7482 Pakiranje, izbris 2. 7.
2003; 74820 Pakiranje, vpis 2. 7. 2003;
74851 Prevajanje, vpis 2. 7. 2003; 74852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
2. 7. 2003; 74853 Druga splošna tajniška
opravila, vpis 2. 7. 2003; 74871 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov, vpis 2. 7.
2003; 74872 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo, vpis 2. 7. 2003; 74873 Druge
poslovne dejavnosti, d. n, vpis 2. 7. 2003;
80422 Drugo izobraževanje, izpopolnjeva-
nje in usposabljanje, d. n, vpis 2. 7. 2003.

Razno: DEJAVNOST: Pri 51.180 se do-
piše razen posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov. Pri 67.130 se dopiše sa-
mo zastavljalnice in menjalnice. Pri 74.120
se dopiše razen revizijske dejavnosti. Pri
74.140 se dopiše razen arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-9567
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00688 z dne
30. 6. 2003 pri subjektu vpisa PROTECH
podjetje za projektiranje, inženiring,
gradnjo in vodenje investicijskih projek-
tov d.d., sedež: Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/06022/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: predložitve zapisnika skupščine z
dne 29. 4. 2003 in spremembe članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična številka: 5643252
Člani nadzornega sveta: DRAGONJA CI-

RIL - PREDSEDNIK, izstop 29. 4. 2003; PI-
BERNIK JANEZ, izstop 29. 4. 2003; ROŠ
JANEZ, izstop 29. 4. 2003; JERŠIČ TOMAŽ
- PREDSEDNIK, vstop 29. 4. 2003; PIN-
TER MARJAN, vstop 29. 4. 2003; KOŽAR
EMILIJAN, vstop 29. 4. 2003.

Rg-9602
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00753 z dne 7. 7.
2003 pri subjektu vpisa MDT & T podjetje
za medicinsko diagnostiko, terapijo in

tehnologijo d.o.o., sedež: Lavričeva 1,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/01493/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala,
osnovnih vložkov in Pogodbe o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 5617758
Osnovni kapital: 37.863.199,00 SIT
Ustanovitelji: SLOKAN SAMO, Marčiče-

va ulica 4, 2000 MARIBOR, osnovni vlo-
žek: 18.602.959,90 SIT, ne odgovarja,
vstop: 24. 1. 1994; VEBLE ANDREJ, Lo-
ška ulica 10, 2000 MARIBOR, osnovni vlo-
žek: 18.602.959,90 SIT, ne odgovarja,
vstop: 8. 2. 1990.

Rg-9613
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00761 z dne 3. 7.
2003 pri subjektu vpisa ALTERPART pro-
izvodno, trgovsko in storitveno podjetje
d.o.o., sedež: Borštnikova 138, 2000
MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/07878/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnih vložkov,
družbene pogodbe in vpisa lastnega po-
slovnega deleža s temile podatki:

Matična številka: 5736293
Ustanovitelji: TERTINEK ALOJZ, Zgornji

Duplek 124, 2241 SPODNJI DUPLEK,
osnovni vložek: 1.770.872 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 30. 3. 1993; TERTINEK SI-
MON, Hošnica 30, 2310 SLOVENSKA BIS-
TRICA, osnovni vložek: 1.770.872 SIT, ne
odgovarja, vstop: 30. 3. 1993; TERTINEK
KLEMEN, Letonjeva ulica 4, 2000 MARI-
BOR, osnovni vložek: 1.770.872 SIT, ne
odgovarja, vstop: 30. 3. 1993; TERTINEK
BENO, Ulica Roberta Kukovca 33, 2000
MARIBOR, osnovni vložek: 1.770.872 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 5. 1994; ALTER-
PART proizvodno, trgovsko in storitveno po-
djetje d.o.o., Borštnikova ulica 138, 2000
MARIBOR, osnovni vložek: 3.984.459 SIT,
odg. s svojim premož., vstop: 13. 5. 2003.

Rg-9617
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00777 z dne 7. 7.
2003 pri subjektu vpisa PROTECH podje-
tje za projektiranje, inženiring, gradnjo
in vodenje investicijskih projektov d.d.,
sedež: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 MA-
RIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/06022/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnikov s temile
podatki:

Matična številka: 5643252
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor PETEK MILAN, Ulica heroja Šlandra
27, 2000 MARIBOR, razrešitev: 14. 5.
2003, zastopa delniško družbo z omejitvijo,
da sklepa pogodbe o nakupu, prodaji in
obremenitvi nepremičnin ali premičnin večje
vrednosti, pogodbe o najemanju in dajanju
kreditov, dajanju garancij, poroštev ali drugih
oblikah zadolževanja družbe, pri katerih vre-
dnost obveznosti v SIT presega devizno pro-
tivrednost 100.000,00 DEM ali kumulativno
zadolžitev protivrednosti 500.000,00 DEM
ali če trajanje prevzete finančne zadolžitve
traja dalj kot 12 mesecev ter pogodbe, kate-
rih vrednost v SIT presega devizno protivre-
dnost 1.000.000,00 DEM, na podlagi so-
glasja nadzornega sveta; direktor LEDNIK

VIKTOR, Hremankova ulica 8, 2000 MARI-
BOR, imenovanje: 15. 5. 2003, brez omeji-
tev za obdobje 5 let.

Rg-9627
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00812 z dne 7. 7.
2003 pri subjektu vpisa DIMNIKARSTVO
ŽUPANEK dimnikarske storitve d.o.o.,
sedež: Slomškov trg 8, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/03972/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
membe zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5494940
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor ŽUPANEK VERONIKA, Obrobna 41,
BRESTERNICA, razrešitev: 31. 5. 2003, za-
stopa brez omejitev; direktor ŽUPANEK
ALEKSANDER, Obrobna ulica 41, 2354
BRESTERNICA, imenovanje: 31. 5. 2003,
brez omejitev.

Rg-9636
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00829 z dne 8. 7.
2003 pri subjektu vpisa UNIVERZA V MA-
RIBORU, sedež: Slomškov trg 15, 2000
MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/00857/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnika s temile
podatki:

Matična številka: 5089638
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

ostalo KNEZ ŽELJKO, Aljaževa ulica 15,
2000 MARIBOR, razrešitev: 5. 5. 2003,
zastopa za določen čas do 5. 7. 2003 kot
rektor z omejitvami; pri razpolaganju z ne-
premičninami, je potrebno soglasje uprav-
nega odbora, pri nepremičninah pridoblje-
nih iz javnih sredstev pa tudi soglasje Vla-
de Republike Slovenije; ostalo ROZMAN
IVAN, Ulica Karla Glaserja 8, 2000 MARI-
BOR, imenovanje: 5. 5. 2003, zastopa za
določen čas do 4. 5. 2007 kot rektor z
omejitvami: pri razpolaganju z nepremični-
nami, je potrebno soglasje upravnega od-
bora, pri nepremičninah pridobljenih iz jav-
nih sredstev pa tudi soglasje Vlade Repu-
blike Slovenije.

Rg-9659
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00897 z dne 2. 7.
2003 pri subjektu vpisa BAZING podjetje
za inženiring, svetovanje in projektira-
nje d.o.o., sedež: Lavtarjeva 20/a, 2000
MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/08304/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala,
osnovnega vložka, dejavnosti, akta o usta-
novitvi in uskladitve vpisa s SKD s temile
podatki:

Matična številka: 5764696
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BABIČ ZLATKO, Lavtarjeva

20/a, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 4.
1993.

Dejavnost: 45210 Splošna gradbena de-
la, vpis 2. 7. 2003; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela, vpis 2. 7. 2003;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok, vpis 2. 7. 2003; 45310 Elek-
trične inštalacije, vpis 2. 7. 2003; 45320
Izolacijska dela, vpis 2. 7. 2003; 45330
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Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
vpis 2. 7. 2003; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah, vpis 2. 7. 2003; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela, vpis 2. 7. 2003;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva, vpis 2. 7. 2003; 45430 Oblaga-
nje tal in sten, vpis 2. 7. 2003; 45441 Ste-
klarska dela, vpis 2. 7. 2003; 45442 Ple-
skarska dela, vpis 2. 7. 2003; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela, vpis 2. 7.
2003; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 2. 7. 2003; 51130 Posre-
dništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala, vpis 2. 7. 2003; 60220 Dejavnost
taksistov, vpis 2. 7. 2003; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 2. 7. 2003; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami, vpis 2. 7. 2003; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 2. 7. 2003; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem, vpis 2. 7. 2003; 71230 Daja-
nje zračnih plovil v najem, vpis 2. 7. 2003;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje,
vpis 2. 7. 2003; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje, vpis 2. 7. 2003;
74852 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 2. 7. 2003.

Rg-9662
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00902 z dne
30. 6. 2003 pri subjektu vpisa GARHILL
proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o., se-
dež: Tovarniška c. 51, 2342 RUŠE, vpi-
sanem pod vložno št. 1/07800/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: izbrisa po-
godbe o obvladovanju s temile podatki:

Matična številka: 5732565
Razno: Izbriše se pogodba o obvladova-

nju, sklenjena med družbo PROSAN,
d.o.o., Smolnik 17, Ruše, kot obvladujočo
družbo in družbo GARHILL, d.o.o., Smol-
nik 17, Ruše, kot odvisno družbo, vpisana
dne 7. 2. 2001.

Rg-9666
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2003/00916 z dne 9. 7.
2003 pri subjektu vpisa TEKOL podjetje za
tehnično zaščitna dela d.d., sedež: Ulica
pohorskega bataljona 14, 2000 MARI-
BOR, vpisanem pod vložno št. 1/00174/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: zma-
njšanje osnovnega kapitala z umikom delnic
in spremembe statuta s temile podatki:

Matična številka: 5071976
Osnovni kapital: 137.600.000,00 SIT

Rg-9667
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00919 z dne 14. 7.
2003 pri subjektu vpisa KRUH-PECIVO
proizvodnja, trgovina in storitve d.d., se-
dež: Ulica Jožice Flander 2, 2000 MARI-
BOR, vpisanem pod vložno št.
1/00930/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe dejavnosti, statuta in
predložitve pogodbe o obvladovanju s temi-
le podatki:

Matična številka: 5104963
Dejavnost: 15710 Proizvodnja krmil, vpis

14. 7. 2003; 15720 Proizvodnja hrane za

hišne živali, vpis 14. 7. 2003; 5118 Posre-
dništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n., izbris 14. 7. 2003; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo dru-
gih določenih izdelkov, vpis 14. 7. 2003;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami, izbris 14. 7. 2003; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami, vpis 14. 7.
2003; 5170 Druga trgovina na debelo, iz-
bris 14. 7. 2003; 51900 Druga trgovina na
debelo, vpis 14. 7. 2003; 52471 Dejavnost
knjigarn, vpis 14. 7. 2003; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami, vpis 14. 7.
2003; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
14. 7. 2003; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, vpis 14. 7. 2003; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, izbris 14. 7. 2003; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, vpis 14. 7. 2003; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov, izbris
14. 7. 2003; 55304 Dejavnost premičnih
in provizoričnih gostinskih obratov, vpis
14. 7. 2003; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov, izbris 14. 7. 2003;
55400 Točenje pijač, vpis 14. 7. 2003;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih, izbris 14. 7. 2003;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih, izbris 14. 7. 2003; 6023 Drug ko-
penski potniški promet, izbris 14. 7. 2003;
60230 Drug kopenski potniški promet, vpis
14. 7. 2003; 6024 Cestni tovorni promet,
izbris 14. 7. 2003; 60240 Cestni tovorni
promet, vpis 14. 7. 2003; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov, izbris 14. 7.
2003; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo, izbris 14. 7. 2003; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n., izbris 14. 7.
2003; 74871 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 14. 7. 2003; 74872 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
14. 7. 2003; 74873 Druge poslovne dejav-
nosti, d. n, vpis 14. 7. 2003; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n., izbris 14. 7.
2003; 93050 Druge osebne storitve, vpis
14. 7. 2003.

Skupščinski sklep: Vpiše se spremem-
ba statuta.

Rg-9669
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2003/00929 z dne 7. 7.
2003 pri subjektu vpisa DEMAS gostinstvo,
posredovanje d.o.o., sedež: Malečnik
102, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vlož-
no št. 1/09737/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe poslovnega na-
slova, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5921821
Sedež: Osojnikova 4 a, 2000 MARI-

BOR
Ustanovitelji: BOLČINA DENIS, Maleč-

nik 102, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
0 SIT, ne odgovarja, izstop: 29. 5. 2003;
SCHWARZ IGOR, Benčičeva 17, 6000 KO-
PER, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja,
izstop: 29. 5. 2003; BUBAN DJORDJE,
Omladinska b.b., DISTRIKT, BRČKO, BIH,
osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 29. 5. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BOLČINA DENIS, Malečnik 102,
2000 MARIBOR, razrešitev: 29. 5. 2003,

zastopa brez omejitev; prokurist BOLČINA
MAJA, Ulica Kneza Koclja 31, 2000 MARI-
BOR, razrešitev: 29. 5. 2003; prokurist
SCHWARZ IGOR, Benčičeva ulica 17,
6000 KOPER, razrešitev: 29. 5. 2003; di-
rektor BUBAN DJORDJE, Omladinska b.b.,
DISTRIKT, BRČKO, BIH, imenovanje:
29. 5. 2003, brez omejitev.

Dejavnost: 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov, izbris 7. 7. 2003; 51110 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 7. 7.
2003; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij, izbris 7. 7.
2003; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 7. 7.
2003; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, izbris 7. 7. 2003;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala, vpis 7. 7. 2003; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, izbris 7. 7. 2003; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 7. 7. 2003; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, izbris 7. 7. 2003;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 7. 7.
2003; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, izbris 7. 7. 2003;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, vpis 7. 7. 2003; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
izbris 7. 7. 2003; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 7. 7.
2003; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, izbris 7. 7. 2003; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, vpis 7. 7.
2003; 7031 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami, izbris
7. 7. 2003; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami, vpis
7. 7. 2003; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi, izbris 7. 7.
2003; 70320 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi, vpis 7. 7. 2003;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje, izbris 7. 7. 2003; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 7. 7. 2003.

Rg-9670
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00930 z dne
30. 6. 2003 pri subjektu vpisa HOTEL
SLAVIJA d.d., sedež: Ulica Vita Kraigher-
ja 3, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vlož-
no št. 1/02466/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: vpisa novega mandata
zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5004870
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor MILJUŠ MATEJA, Ciril Metodova uli-
ca 11, 2000 MARIBOR, razrešitev: 21. 4.
2003, zastopa za določen čas, za najdalj 6
mesecev; direktor MILJUŠ MATEJA, Ciril
Metodova ulica 11, 2000 MARIBOR, ime-
novanje: 22. 4. 2003, zastopa za določen
čas, za najdalj 6 mesecev.

Rg-9672
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00933 z dne
30. 6. 2003 pri subjektu vpisa VEČER
časopisno založniško podjetje d.d., se-
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dež: Svetozarevska ulica 14, 2000 MA-
RIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/01737/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: predložitve zapisnika skupščine z
dne 12. 6. 2003 in spremembe članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična številka: 5048362
Člani nadzornega sveta: PLOJ MAJDA,

izstop 29. 6. 2003; BORKO DE CORTI,
izstop 29. 6. 2003; ŠEBART ŽIŽEK PETRI-
NA, vstop 30. 6. 2003; DE CORTI BOR-
KO, vstop 30. 6. 2003.

Rg-9673
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00934 z dne 8. 7.
2003 pri subjektu vpisa SUPERKEM trgov-
sko in storitveno podjetje d.o.o., sedež:
Preradovičeva 34, 2000 MARIBOR, vpi-
sanem pod vložno št. 1/03813/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: spremembe
družbenikov, poslovnih deležev, zastopnika
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5481597
Ustanovitelji: KRAJNC VILIJEM, Ul. Dri-

ne Gorišek 9, 2341 LIMBUŠ, osnovni vlo-
žek: 3.600.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 3. 1991; KRAJNC KONRAD, Ul. Drine
Gorišek 9, 2341 LIMBUŠ, osnovni vložek:
5.400.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 5.
2003; KRAJNC TEREZIJA, Ul. Drine Gori-
šek 9, 2341 LIMBUŠ, osnovni vložek:
3.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 5.
2003; KRAJNC MARTIN, Med vrtovi 7, Ro-
goza, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM PO-
LJU, osnovni vložek: 3.000.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 26. 5. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRAJNC VILIJEM, Ul. Drine Gorišek
9, 2341 LIMBUŠ, razrešitev: 26. 5. 2003,
zastopa podjetje doma in v tujini brez omeji-
tev; direktor KRAJNC KONRAD, Ulica Dri-
ne Gorišek 9, 2341 LIMBUŠ, imenovanje:
26. 5. 2003, brez omejitev; prokurist
KRAJNC VILIJEM, Ulica Drine Gorišek 9,
2341 LIMBUŠ, imenovanje: 26. 5. 2003.

Rg-9676
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00938 z dne 8. 7.
2003 pri subjektu vpisa FARMADENT tr-
govina na debelo in drobno d.o.o., se-
dež: Minarikova ulica 6, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/10745/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
membe dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 1461940
Dejavnost: 51120 Posredništvo pri pro-

daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 8. 7. 2003; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in naprav, drugih kovinskih izdelkov, vpis
8. 7. 2003; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
vpis 8. 7. 2003; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 8. 7.
2003; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n., izbris
8. 7. 2003; 51180 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo drugih določenih izdelkov,
vpis 8. 7. 2003; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 8. 7.
2003; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 8. 7.

2003; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 8. 7. 2003; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom, vpis 8. 7. 2003; 51420 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 8. 7.
2003; 51460 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki, izbris 8. 7. 2003; 51460
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki
in medicinskimi pripomočki, vpis 8. 7.
2003; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 8. 7. 2003;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami, vpis 8. 7. 2003; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, vpis
8. 7. 2003; 51700 Druga trgovina na debe-
lo, izbris 8. 7. 2003; 51860 Trgovina na
debelo z elektronskimi deli in opremo, vpis
8. 7. 2003; 51870 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo, vpis 8. 7. 2003; 51900
Druga trgovina na debelo, vpis 8. 7. 2003;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
8. 7. 2003; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
8. 7. 2003; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili,
vpis 8. 7. 2003; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom, vpis 8. 7. 2003; 52420 Trgovi-
na na drobno z oblačili, vpis 8. 7. 2003;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki, vpis 8. 7. 2003; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
8. 7. 2003; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
vpis 8. 7. 2003; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo, vpis 8. 7.
2003; 63120 Skladiščenje, vpis 8. 7.
2003; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, vpis 8. 7. 2003;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij, vpis 8. 7. 2003; 64120 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte, vpis 8. 7. 2003;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem, vpis 8. 7. 2003; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem, vpis 8. 7. 2003; 72300
Obdelava podatkov, vpis 8. 7. 2003; 74400
Oglaševanje, vpis 8. 7. 2003; 90021 Zbi-
ranje in odvoz odpadkov, vpis 8. 7. 2003;
90023 Ravnanje z nevarnimi odpadki, vpis
8. 7. 2003.

Rg-9686
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00960 z dne 9. 7.
2003 pri subjektu vpisa S.G.D. SPEVAN
splošna gradbena dejavnost in trgovina
d.o.o., sedež: Čebelarska 18, 2000 MA-
RIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/01983/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe poslovnega naslova,
družbenikov, osnovnih vložkov, dejavnosti,
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 5538769
Sedež: ČEBELARSKA 16, 2000 MA-

RIBOR
Ustanovitelji: SPEVAN ERNEST, Poče-

hova 82, 2211 PESNICA PRI MARIBORU,
osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 4. 2003; SPEVAN MITJA - 1. poslovni
delež, Počehova 79, 2211 PESNICA PRI
MARIBORU, osnovni vložek: 504.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1999; SPEVAN

MITJA - 2. poslovni delež, Počehova 79,
2211 PESNICA PRI MARIBORU, osnovni
vložek: 1.092.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 4. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SPEVAN SABINA, Počehova 82,
2211 PESNICA PRI MARIBORU, razreši-
tev: 1. 5. 2003, zastopa družbo skupaj z
drugim direktorjem; direktor SPEVAN MI-
TJA, Počehova 79, 2211 PESNICA PRI MA-
RIBORU, razrešitev: 1. 5. 2003, zastopa
družbo skupaj z drugim direktorjem; direk-
tor SPEVAN DARJA, Počehova 79, 2211
PESNICA PRI MARIBORU, imenovanje:
1. 5. 2003, brez omejitev.

Dejavnost: 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela, izbris 9. 7. 2003; 45441 Ste-
klarska dela, vpis 9. 7. 2003; 45442 Ple-
skarska dela, vpis 9. 7. 2003; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji, izbris
9. 7. 2003; 51820 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, vpis 9. 7. 2003; 65220
Drugo kreditiranje, vpis 9. 7. 2003; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg, vpis 9. 7. 2003; 70120 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami, vpis 9. 7.
2003; 70310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami, vpis
9. 7. 2003; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, vpis 9. 7. 2003; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 9. 7.
2003; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje, vpis 9. 7. 2003; 74500 Dejavnost
posredovanja in zaposlovanja delovne sile,
vpis 9. 7. 2003; 74700 Čiščenje objektov
in opreme, vpis 9. 7. 2003; 74851 Prevaja-
nje, vpis 9. 7. 2003; 74853 Druga splošna
tajniška opravila, vpis 9. 7. 2003.

Razno: DEJAVNOST: Pri 74.120 se do-
piše razen revizijske dejavnosti.

Rg-9689
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00966 z dne 15. 7.
2003 pri subjektu vpisa PLINARNA MARI-
BOR družba za proizvodnjo, distribucijo
energentov, trgovino in storitve d.d., se-
dež: Plinarniška ulica 9, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/00358/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: predloži-
tve zapisnika skupščine z dne 18. 6. 2003,
spremembe dejavnosti in statuta s temile
podatki:

Matična številka: 5034477
Dejavnost: 1110 Pridobivanje nafte in ze-

meljskega plina, izbris 15. 7. 2003; 11100
Pridobivanje surove nafte in zemeljskega pli-
na, vpis 15. 7. 2003; 1120 Storitve v zvezi
s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina,
brez iskanja nahajališč, izbris 15. 7. 2003;
11200 Storitve v zvezi s pridobivanjem su-
rove nafte in zemeljskega plina, brez iska-
nja nahajališč, vpis 15. 7. 2003; 28511 Gal-
vanizacija, izbris 15. 7. 2003; 28511 Pre-
krivanje kovin s kovino, vpis 15. 7. 2003;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin, izbris 15. 7. 2003; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin, vpis 15. 7. 2003; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin, izbris 15. 7. 2003;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že, vpis 15. 7. 2003; 40103 Druga proiz-
vodnja elektrike, izbris 15. 7. 2003; 40104
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Prenos elektrike, izbris 15. 7. 2003; 40105
Distribucija elektrike, izbris 15. 7. 2003;
40113 Druga proizvodnja električne energi-
je, vpis 15. 7. 2003; 40120 Prenos elek-
trične energije, vpis 15. 7. 2003; 40131
Distribucija električne energije, vpis 15. 7.
2003; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži, izbris 15. 7. 2003; 40210
Proizvodnja plina, vpis 15. 7. 2003; 40221
Distribucija plinastih goriv po plinovodni
mreži, vpis 15. 7. 2003; 40300 Oskrba s
paro in toplo vodo, vpis 15. 7. 2003; 40301
Proizvodnja pare in tople vode, izbris 15. 7.
2003; 40302 Distribucija pare in tople vo-
de, izbris 15. 7. 2003; 41000 Zbiranje, či-
ščenje in distribucija vode, vpis 15. 7. 2003;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda, izbris
15. 7. 2003; 45240 Gradnja vodnih objek-
tov, vpis 15. 7. 2003; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi, izbris 15. 7.
2003; 50501 Trgovina na drobno z lastnimi
motornimi gorivi, vpis 15. 7. 2003; 50502
Posredništvo pri trgovini na drobno z motor-
nimi gorivi, vpis 15. 7. 2003; 5115 Posre-
dništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov, izbris 15. 7. 2003; 51150 Posre-
dništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in naprav, drugih kovinskih iz-
delkov, vpis 15. 7. 2003; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, izbris 15. 7. 2003;
51430 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV napravami,
vpis 15. 7. 2003; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, izbris 15. 7. 2003; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV napravami, vpis 15. 7. 2003;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov,
izbris 15. 7. 2003; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč, vpis
15. 7. 2003; 5522 Storitve kampov, izbris
15. 7. 2003; 55220 Dejavnost kampov,
vpis 15. 7. 2003; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas, izbris 15. 7. 2003; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, vpis 15. 7.
2003; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, iz-
bris 15. 7. 2003; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, vpis
15. 7. 2003; 55400 Točenje pijač, vpis
15. 7. 2003; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah, izbris 15. 7. 2003; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih, izbris 15. 7. 2003; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih, iz-
bris 15. 7. 2003; 5551 Storitve menz, iz-
bris 15. 7. 2003; 55510 Dejavnost menz,
vpis 15. 7. 2003; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami, izbris 15. 7. 2003;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, vpis 15. 7. 2003; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n., izbris 15. 7.
2003; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, vpis 15. 7. 2003; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi,
izbris 15. 7. 2003; 72220 Oskrba z raču-
nalniškimi programi in svetovanje, vpis
15. 7. 2003; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami, izbris 15. 7. 2003;
72400 Omrežne podatkovne storitve, vpis
15. 7. 2003; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje, izbris 15. 7.
2003; 74202 Prostorsko, urbanistično in
krajinsko načrtovanje, vpis 15. 7. 2003;

7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 15. 7.
2003; 74400 Oglaševanje, vpis 15. 7.
2003; 74831 Prevajanje, izbris 15. 7.
2003; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje, izbris 15. 7. 2003; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila, izbris 15. 7.
2003; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, izbris 15. 7. 2003; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n., izbris 15. 7.
2003; 74851 Prevajanje, vpis 15. 7. 2003;
74852 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 15. 7. 2003; 74853 Druga splo-
šna tajniška opravila, vpis 15. 7. 2003;
74871 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 15. 7. 2003; 74873 Druge po-
slovne dejavnosti, d. n, vpis 15. 7. 2003;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., izbris
15. 7. 2003; 80422 Drugo izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n, vpis
15. 7. 2003.

Skupščinski sklep: Vpiše se spremem-
ba statuta.

Rg-9700
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/01001 z dne 3. 7.
2003 pri subjektu vpisa GRADBIT družba
za gradbeništvo in projektiranje d.o.o.,
sedež: Čanžekova 24, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/09791/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
membe poslovnega naslova, naslova usta-
novitelja in zastopnika, dejavnosti, zastopni-
ka in akta ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5919738
Sedež: Čanžkova ulica 24, 2000 MA-

RIBOR
Ustanovitelji: KOLAR ALEKSANDER,

Čanžkova ulica 24, 2000 MARIBOR,
osnovni vložek: 2.750.759,40 SIT, ne od-
govarja, vstop: 27. 10. 1995.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOLAR ALEKSANDER, Čanžkova uli-
ca 24, 2000 MARIBOR, imenovanje:
27. 10. 1995, zastopa brez omejitev; pro-
kurist OSEBEK ELICA, Čanžkova ulica 24,
2000 MARIBOR, imenovanje: 16. 6. 2003.

Dejavnost: 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, izbris 3. 7. 2003; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela, vpis 3. 7.
2003; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje, izbris 3. 7. 2003; 45120 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje, vpis 3. 7. 2003;
4521 Splošna gradbena dela, izbris 3. 7.
2003; 45210 Splošna gradbena dela, vpis
3. 7. 2003; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, izbris 3. 7. 2003; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela, vpis 3. 7.
2003; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov, izbris 3. 7.
2003; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov, vpis 3. 7.
2003; 45240 Gradnja vodnih objektov, vpis
3. 7. 2003; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok, izbris 3. 7. 2003;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok, vpis 3. 7. 2003; 4531 Elek-
trične inštalacije, izbris 3. 7. 2003; 45310
Električne inštalacije, vpis 3. 7. 2003; 4532
Izolacijska dela, izbris 3. 7. 2003; 45320
Izolacijska dela, vpis 3. 7. 2003; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije, iz-
bris 3. 7. 2003; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije, vpis 3. 7. 2003;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah, izbris

3. 7. 2003; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah, vpis 3. 7. 2003; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela, izbris 3. 7. 2003;
45410 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
3. 7. 2003; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva, izbris 3. 7. 2003; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 3. 7. 2003; 4543 Oblaganje tal in sten,
izbris 3. 7. 2003; 45430 Oblaganje tal in
sten, vpis 3. 7. 2003; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela, izbris 3. 7. 2003; 45441
Steklarska dela, vpis 3. 7. 2003; 45442
Pleskarska dela, vpis 3. 7. 2003; 4545
Druga zaključna gradbena dela, izbris 3. 7.
2003; 45450 Druga zaključna gradbena
dela, vpis 3. 7. 2003; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev, izbris 3. 7. 2003;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev, vpis 3. 7. 2003; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili, vpis 3. 7. 2003;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili, vpis 3. 7. 2003; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili, vpis 3. 7.
2003; 50200 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil, vpis 3. 7. 2003; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 3. 7. 2003;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
3. 7. 2003; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 3. 7. 2003; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 3. 7. 2003; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 3. 7. 2003; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 3. 7. 2003; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles, vpis 3. 7. 2003;
50501 Trgovina na drobno z lastnimi mo-
tornimi gorivi, vpis 3. 7. 2003; 50502 Po-
sredništvo pri trgovini na drobno z motorni-
mi gorivi, vpis 3. 7. 2003; 51110 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 3. 7.
2003; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 3. 7.
2003; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala, vpis 3. 7. 2003;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 3. 7.
2003; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in naprav,
drugih kovinskih izdelkov, vpis 3. 7. 2003;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 3. 7.
2003; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, vpis 3. 7. 2003;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo drugih določenih izdelkov, vpis 3. 7.
2003; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, vpis 3. 7. 2003; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 3. 7. 2003; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 3. 7. 2003; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje,
vpis 3. 7. 2003; 51820 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji, vpis 3. 7. 2003; 51830
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo, vpis 3. 7. 2003; 51870 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
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industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 3. 7.
2003; 51880 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 3. 7. 2003; 51900 Druga trgovina na
debelo, vpis 3. 7. 2003; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 3. 7.
2003; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis
3. 7. 2003; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom, vpis 3. 7. 2003;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo, vpis 3. 7. 2003; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom, vpis 3. 7. 2003;
52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis
3. 7. 2003; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah, vpis 3. 7. 2003;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln, vpis 3. 7. 2003; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln, vpis 3. 7. 2003;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, vpis 3. 7. 2003;
55400 Točenje pijač, vpis 3. 7. 2003;
60230 Drug kopenski potniški promet, vpis
3. 7. 2003; 60240 Cestni tovorni promet,
vpis 3. 7. 2003; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, vpis 3. 7.
2003; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg, vpis 3. 7. 2003;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, vpis 3. 7. 2003; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 3. 7. 2003;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 3. 7. 2003;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi, vpis 3. 7. 2003; 71100
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 3. 7.
2003; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem, vpis 3. 7. 2003; 71220 Dajanje
ladij v najem, vpis 3. 7. 2003; 71230 Daja-
nje zračnih plovil v najem, vpis 3. 7. 2003;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem, vpis 3. 7. 2003; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, vpis
3. 7. 2003; 71330 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem, vpis 3. 7.
2003; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, vpis 3. 7. 2003; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme, vpis 3. 7. 2003;
71402 Dejavnost videotek, vpis 3. 7. 2003;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe, vpis 3. 7. 2003; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, vpis 3. 7. 2003;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje,
izbris 3. 7. 2003; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 3. 7.
2003; 74202 Prostorsko, urbanistično in
krajinsko načrtovanje, vpis 3. 7. 2003;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje,
vpis 3. 7. 2003; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje, vpis 3. 7. 2003;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
izbris 3. 7. 2003; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, vpis 3. 7. 2003; 74400
Oglaševanje, vpis 3. 7. 2003; 74700 Či-
ščenje objektov in opreme, vpis 3. 7. 2003;
74820 Pakiranje, vpis 3. 7. 2003; 74852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
3. 7. 2003; 74853 Druga splošna tajniška
opravila, vpis 3. 7. 2003; 74871 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov, vpis 3. 7.
2003; 74872 Oblikovanje, aranžerstvo,

dekoraterstvo, vpis 3. 7. 2003; 74873 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d. n, vpis 3. 7.
2003; 92623 Druge športne dejavnosti,
vpis 3. 7. 2003.

Razno: DEJAVNOST: Pri 74.120 se do-
piše razen revizijske dejavnosti.

Rg-9702
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/01003 z dne 3. 7.
2003 pri subjektu vpisa MESITES družba
za trgovino in storitve d.o.o., sedež: Uli-
ca Tomšičeve brigade 9, 2319 POLJČA-
NE, vpisanem pod vložno št. 1/03038/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
membe osnovnega kapitala, družbenika,
dejavnosti, zastopnika in Družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična številka: 5451213
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DRAVINAC CECILIJA, Uli-

ca Tomšičeve brigade 9, 2319 POLJČANE,
osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop:
3. 1. 2003; DRAVINAC RAJKO, Ulica Tom-
šičeva brigade 9, 2319 POLJČANE, osnov-
ni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 27. 12. 1995.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DRAVINAC CECILIJA, Ulica Tomši-
čeve brigade 9, 2319 POLJČANE, razreši-
tev: 3. 1. 2003, zastopa brez omejitev; di-
rektor DRAVINAC RAJKO, Ulica Tomšičeva
brigade 9, 2319 POLJČANE, imenovanje:
3. 1. 2003, posamično in brez omejitev.

Dejavnost: 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 3. 7.
2003; 31500 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk, vpis 3. 7.
2003; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, vpis 3. 7. 2003; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, izbris 3. 7. 2003; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV napravami, vpis
3. 7. 2003; 5170 Druga trgovina na debe-
lo, izbris 3. 7. 2003; 51900 Druga trgovina
na debelo, vpis 3. 7. 2003; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
“, izbris 3. 7. 2003; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, vpis 3. 7.
2003; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 3. 7. 2003; 7440 Ekonomsko
propagiranje, izbris 3. 7. 2003; 74400
Oglaševanje, vpis 3. 7. 2003; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov, izbris
3. 7. 2003; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n., izbris 3. 7. 2003; 74871 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov, vpis 3. 7.
2003; 74873 Druge poslovne dejavnosti,
d. n, vpis 3. 7. 2003.

Rg-9703
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/01004 z dne 15. 7.
2003 pri subjektu vpisa VELANA trgovina
d.o.o., sedež: Mlinska 26, 2000 MARI-
BOR, vpisanem pod vložno št.
1/07100/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnika s temile
podatki:

Matična številka: 5684170
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor DOMANJKO ZDENKA, Gorkega 7,

9250 GORNJA RADGONA, razrešitev:
31. 5. 2003; direktor EINSIEDLER MAR-
TIN, Dobeno 76, 1230 DOMŽALE, imeno-
vanje: 1. 6. 2003.

Rg-9705
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2003/01010 z dne 15. 7.
2003 pri subjektu vpisa AQUALAND pro-
jektiranje in inženiring d.o.o., sedež: Stre-
liška cesta 150, 2000 MARIBOR, vpisa-
nem pod vložno št. 1/09953/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe po-
slovnega naslova s temile podatki:

Matična številka: 5956781
Sedež: Miklavčeva ulica 007, 2000

MARIBOR

Rg-9707
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/01017 z dne 14. 7.
2003 pri subjektu vpisa ALADIN ENGINE-
ERING proizvodnja, trgovina in storitve
d.o.o., sedež: Titova c. 57, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA, vpisanem pod vložno
št. 1/09714/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe poslovnega na-
slova s temile podatki:

Matična številka: 5906202
Sedež: LJUBLJANSKA CESTA 13,

2310 SLOVENSKA BISTRICA

Rg-9712
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/01022 z dne 11. 7.
2003 pri subjektu vpisa IMPREGNACIJA
d.o.o., sedež: Miklavška cesta 53, 2311
HOČE, vpisanem pod vložno št.
1/00329/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpisa novega mandata zastopnika
s temile podatki:

Matična številka: 5033535
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor MEGLIČ TANASIĆ SILVIJA, KREKO-
VA UL. 16, 2000 MARIBOR, razrešitev:
30. 6. 2003, zastopa za določen čas, za
obdobje 6 mesecev; direktor MEGLIČ
TANASIĆ SILVIJA, KREKOVA UL. 16, 2000
MARIBOR, imenovanje: 30. 6. 2003, zasto-
pa za določen čas, za obdobje 6 mesecev.

Rg-9717
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/01039 z dne 2. 7.
2003 pri subjektu vpisa COGITO BIS B.H.
borzno posredovanje d.o.o., sedež:
Tyrševa ulica 18, 2000 MARIBOR, vpisa-
nem pod vložno št. 1/09693/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe
imena zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5899761
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član

uprave PERKO ALENKA, Dražen vrh 67,
2233 SVETA ANA, imenovanje: 8. 1. 2001,
zastopa skupaj z direktorjem družbe.

Rg-9721
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/01048 z dne 7. 7.
2003 pri subjektu vpisa ORO-TECH trgovi-
na d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/10872/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe poslovnega naslova in
družbene pogodbe s temile podatki:
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Matična številka: 1534971
Sedež: Ulica borcev 1 b, 2000 MA-

RIBOR

Rg-9723
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/01055 z dne 7. 7.
2003 pri subjektu vpisa SEPARAT tehnič-
ni inženiring, svetovanje in trgovina
d.o.o., sedež: Borova vas 21, 2000 MA-
RIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/10592/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe dejavnosti in pogod-
be o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 1391810
Dejavnost: 45330 Vodovodne, plinske

in sanitarne inštalacije, vpis 7. 7. 2003.

Rg-9724
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/01058 z dne 3. 7.
2003 pri subjektu vpisa PLANUM podje-
tje za gradbeništvo, inženiring in druge
storitve, posredništvo, trgovino ter go-
stinstvo d.o.o., sedež: Partizanska ce-
sta 3-5, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/04784/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe poslov-
nega naslova, osnovnega kapitala, ustano-
vitelja, zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 5563674
Sedež: Partizanska cesta 5, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 4.096.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRDINIĆ DANIJEL, Niška

ulica 10, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
0 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 4. 2003;
REPA DARKO, Maistrova ulica 1, 2000 MA-
RIBOR, osnovni vložek: 4.096.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 2. 4. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GRDINIĆ DANIJEL, Niška ulica 10,
2000 MARIBOR, razrešitev: 2. 4. 2003,
zastopa brez omejitev; direktor REPA JA-
SMINA, Maistrova ulica 1, 2000 MARI-
BOR, imenovanje: 2. 4. 2003, brez omeji-
tev; prokurist REPA DARKO, Maistrova uli-
ca 1, 2000 MARIBOR, imenovanje: 2. 4.
2003.

Rg-9725
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/01064 z dne 9. 7.
2003 pri subjektu vpisa METEX trgovina,
proizvodnja in storitve d.o.o., sedež: Tr-
žaška cesta 37/a, 2000 MARIBOR, vpi-
sanem pod vložno št. 1/01350/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: spremembe
dejavnosti in pogodbe o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična številka: 5317894
Dejavnost: 45210 Splošna gradbena de-

la, vpis 9. 7. 2003; 45410 Fasaderska in
štukaterska dela, vpis 9. 7. 2003; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 9. 7. 2003; 45450 Druga zaključna
gradbena dela, vpis 9. 7. 2003.

Rg-9727
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/01073 z dne 8. 7.
2003 pri subjektu vpisa BI TERMAL po-
djetje za proizvodnjo, trgovino in stori-
tve d.o.o., sedež: Limbuška 52, 2000

MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/01709/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala,
osnovnega vložka in akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična številka: 5364124
Osnovni kapital: 3.354.130,00 SIT
Ustanovitelji: ŠAUPERL JANEZ, Krpano-

va 9, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
3.354.130 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 12.
1989.

Rg-9731
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/01090 z dne 9. 7.
2003 pri subjektu vpisa ZKZ proizvodna,
trgovska, gostinsko-turistična in storitve-
na družba d.o.o., sedež: Vinarje 106,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/06209/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnika in tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična številka: 5658489
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor BLAŽIČ ZLATKO, Vinarje 106, 2000
MARIBOR, razrešitev: 8. 7. 2003, zastopa
brez omejitev; direktor BLAŽIČ ZLATKO ML,
Vinarje 106, 2000 MARIBOR, imenovanje:
8. 7. 2003, brez omejitev; prokurist BLA-
ŽIČ ZLATKO, Vinarje 106, 2000 MARIBOR,
imenovanje: 8. 7. 2003.

Rg-9733
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/01094 z dne 11. 7.
2003 pri subjektu vpisa PUHER Storitve
in trgovina k.d., sedež: Za Hrastjem 1,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/11419/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe dejavnosti in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 1732838
Dejavnost: 55400 Točenje pijač, vpis

11. 7. 2003.

Rg-9734
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/01099 z dne 10. 7.
2003 pri subjektu vpisa SWATY tovarna
umetnih brusov d.d., sedež: Titova cesta
60, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vlož-
no št. 1/00053/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: nadaljevanje postopka s
temile podatki:

Matična številka: 5033861
Razno: Sklep tega sodišča opr. št. Srg

2489/2002 z dne 25. 4. 2003 se razveljavi
in se postopek vpisa sprememb zastopnika
nadaljuje.

Rg-9735
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/01100 z dne 11. 7.
2003 pri subjektu vpisa SWATY tovarna
umetnih brusov d.d., sedež: Titova cesta
60, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vlož-
no št. 1/00053/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: nadaljevanje postopka s
temile podatki:

Matična številka: 5033861
Razno: Sklep tega sodišča opr. št. Srg

2580/2002 z dne 28. 4. 2003 se razveljavi
in se postopek umika predloga za vpis spre-
memb zastopnikov v sodni register
nadaljuje.

Rg-9737
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/01109 z dne 11. 7.
2003 pri subjektu vpisa POŠTNA BANKA
SLOVENIJE d.d., sedež: Ulica Vita Kraig-
herja 5, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/10463/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: spremembe članov nad-
zornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična številka: 5620112
Člani nadzornega sveta: PODGORELEC

ALFONZ, izstop 12. 3. 2003; FOŠT JOŽE,
izstop 12. 3. 2003; STRELEC JOŽE, izstop
12. 3. 2003; HRNČIČ IVAN, izstop 12. 3.
2003; VENEK MILAN, izstop 12. 3. 2003;
HUDIN IGOR, izstop 12. 3. 2003; RUPNIK
IGNAC, izstop 12. 3. 2003; PODGORELEC
ALFONZ, vstop 12. 3. 2003; FOŠT JOŽE,
vstop 12. 3. 2003; GRDEN ANTON, vstop
12. 3. 2003; KOLAR-CELARC MARIJA MI-
LOJKA, vstop 12. 3. 2003; ZRNEC-HRI-
BAR MILENA, vstop 12. 3. 2003; OBAL
BRANKO, vstop 12. 3. 2003; HRNČIČ
IVAN, vstop 12. 3. 2003.

Skupščinski sklep: Vpiše se spremem-
ba statuta.

Izbrisi

LJUBLJANA

Rg-7356
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2003/01673 z dne 15. 5.
2003 pod št. vložka 1/08743/01 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5419344002
Firma: MATMAR-LINE d.o.o., podjetje

za proizvodnjo, trgovino, makreting, sto-
ritve in zunanjo trgovino Ljubljana, Po-
družnica Kamnica

Skrajšana firma: MATMAR-LINE d.o.o.
Ljubljana, Podružnica Kamnica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Cesta v Rošpoh 22 a, 2351

KAMNICA
Ustanovitelji: MATMAR-LINE d.o.o., po-

djetje za proizvodnjo, trgovino, marketing
storitve in zunanjo trgovino Ljubljana, Le-
skoškova 11, 1000 LJUBLJANA, vpisan kot
ust. podr., izstop: 6. 2. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik JAGODIČ BOJAN, Bistrica ob Dra-
vi, Novo nas.25, 2342 RUŠE, razrešitev:
6. 2. 2003, samostojno sklepa pogodbe o
prodaji blaga, ki so dejavnost podjetja.

Razno: Izbris podružnice na podlagi
sklepa ustanovitelja z dne 6. 2. 2003.

MARIBOR

Rg-9423
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/00438 z dne 2. 7.
2003 pod št. vložka 1/05212/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5616859
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE

Srg 941/2003 Rg-9175
To sodišče je zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku in izbrisa iz so-
dnega registra sklenilo objaviti sklep:

družba Rudnik in Rudnik, trgovina in
storitve d.n.o., Ljubljanska 86, Celje,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 23. 6. 2003.

Družbenika Rudnik Ksenija Marija in Ru-
dnik Milan, oba Ljubljanska 86, Celje, pre-
vzameta premoženje in obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 2003

LJUBLJANA

Srg 10180/2002 Rg-1432
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko

sodišče na predlog družbe FUN.NET d.o.o.,
Družba za trženje in oglaševanje d.o.o., Par-
tizanska cesta 1, Rakek, ki jo zastopa odvet-
nik Vladimir Rabzelj iz Ljubljane, Hacquetova
8/I, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe
FUN.NET d.o.o., Partizanska cesta 1,
Rakek, objavlja sklep:

družba FUN.NET d.o.o., Družba za tr-
ženje in oglaševanje d.o.o., Partizanska
cesta 1, Rakek, reg. št. vl. 1/33580/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 10. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Škocjan d.o.o., Parti-
zanska cesta 1, Rakek in FUN.NET Interna-
rional Service Ges.m.b.H, Kreuzstrasse 30,
Schoerfling am Attersee, Avstrija, z ustano-
vitvenim kapitalom 14,000.000 SIT, ki pre-
vzemata obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 14,000.000 SIT prene-
se v celoti na Škocjan d.o.o. Rakek in
FUN.NET International Service Ges.m.b.H,
Kreuzstrasse 30, Schoerfling am Attersee,
Avstrija, vsakemu do ene polovice.

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 27. 1. 2003

Firma: ZAVAROVALNO-POSLOVNI IN-
ŠTITUT d.o.o. s t.d.

Skrajšana firma: ZPI d.o.o. s t.d.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Dodatna oblika: tiha družba
Sedež: Trg svobode 3, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 6.205.000,00 SIT
Ustanovitelji: IVANJKO LEA, Lorgerjeva

5, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2003; IVANJKO SIMONA, Lorgerjeva 5,
2000 MARIBOR, osnovni vložek:
2.842.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 7.
2003; IVANJKO LEO, Lorgerjeva 5, 2000
MARIBOR, osnovni vložek: 2.842.500 SIT,
ne odgovarja, izstop: 2. 7. 2003; IVANJKO
ŠIME, Lorgerjeva 5, 2000 MARIBOR,
osnovni vložek: 20.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 2. 7. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor IVANJKO LEO, Lorgerjeva 5, 2000
MARIBOR, razrešitev: 2. 7. 2003, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt izbrisan zaradi prene-
hanja.

Rg-9716
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2003/01038 z dne 2. 7.
2003 pod št. vložka 1/05212/01 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5616859002
Firma: ZAVAROVALNO-POSLOVNI IN-

ŠTITUT d.o.o. s t.d., Maribor, Trg svobo-
de 3 Podružnica: CELJE

Skrajšana firma: ZPI d.o.o. s t.d., Ma-
ribor, Trg svobode 3 Podružnica: CE-
LJE

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Gregorčičeva 6/a, 3000 CE-

LJE
Ustanovitelji: BIRO DR. IVANJKO & CO,

PODJETNIŠKO SVETOVANJE d.o.o., He-
roja Bračiča 14, 2000 MARIBOR, ostalo,
izstop: 2. 7. 2003.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor IVANJKO LEO, Lorgerjeva 5, 2000
MARIBOR, razrešitev: 2. 7. 2003, zastopa
brez omejitev.

Razno: Subjekt izbrisan zaradi prene-
hanja.

NOVA GORICA

Rg-9406
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2003/00413 z dne
3. 7. 2003 pod št. vložka 1/04075/00 iz-
brisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5560458
Firma: NOVA OPREMA SALON POHIŠ-

TVA -prevozi Koren Danilo s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: Bevkova 12, 5271 VIPAVA
Ustanovitelji: KOREN DANILO, BEVKO-

VA 12, 5271 VIPAVA, odg. s svojim pre-
mož., izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: po-
slovodja KOREN DANILO, BEVKOVA 12,
5271 VIPAVA, razrešitev: 0. 0. 0.

Srg 11095/2002 Rg-1441
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe TK Šala-
mon, projektiranje, inženiring in gradnja te-
lefonskih in elektro omrežij, d.o.o., Zapoge
31, Vodice, ki jo zastopa notarka Nataša
Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, za prene-
hanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe TK Šala-
mon, d.o.o., Zapoge 31, Vodice, objavlja
sklep:

družba TK Šalamon, projektiranje, in-
ženiring in gradnja telefonskih in elek-
tro omrežij, d.o.o., Zapoge 31, Vodice,
reg. št. vl. 1/10183/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 24. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Šalamon Anton, Tržaška
121, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Šalamon Antona.

Zoper sklep ustanovitelja 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 27. 1. 2003

Srg 00962/2003 Rg-3779
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Fincorp Holding storitve d.o.o., Ljubljana,
Krivec 5, objavlja sklep:

Fincorp Holding, storitve d.o.o., Ljub-
ljana, Krivec 5, reg. št. vl. 1/31157/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Krdžić Saša, Ljubljana,
Mokrška ulica 60C, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti 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 28. 2. 2003

Srg 01239/2003 Rg-4950
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Victoria
Trade, Gostinstvo in trgovina d.o.o., Ljub-
ljana, Trubarjeva ul. 23, ki jo zastopa notar

Razno: Izbris iz sodnega registra zaradi
neizpolnjevanja meril po 2. in 3. odst. 52.
čl. Zakona o gospodarskih družbah.
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Bojan Podgoršek iz Ljubljane, Tavčarjeva
ulica 3, za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Victoria Trade d.o.o., Ljubljana, Tru-
barjeva ul. 23, objavlja sklep:

družba Victoria Trade, Gostinstvo in
trgovina d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva ul.
23, reg. št. vl. 1/12582/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 16. 1. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji družbe so M.C.C. d.o.o.,
Vevška c. 52, Ljubljana, Upimo Group d.d.
Ljubljana, Kongresni trg 13 in Vinković Sa-
ša, Glavarjeva ulica 16, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki pre-
vzemajo obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na M.C.C. d.o.o. Ljubljana, Upimo
Group d.d. Ljubljana in Vinković Sašo.

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 o dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2003

Srg 01839/2003 Rg-4952
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Zaba
d.o.o., družba za gostinstvo in finančno de-
javnost, Ljubljana, Stara Fužina 11, Bohinj-
sko jezero, ki jo zastopa odvetnik Boris
Damjan iz Ljubljane, Dunajska 107, za pre-
nehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Zaba
d.o.o., družba za gostinstvo in finančno de-
javnost, Ljubljana, Stara Fužina 11, Bohinj-
sko jezero, objavlja sklep:

družba Zaba d.o.o., družba za gostin-
stvo in finančno dejavnost, Ljubljana,
Stara Fužina 11, Bohinjsko jezero, reg.
št. vl. 1/27794/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja z dne
12. 3. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Zagrebačka banka,
d.d., Paromlinska cesta 2, Zagreb, Hrva-
ška, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v zneseku 1,500.000 SIT prene-
se v celoti na Zagrebačko banko, d.d., Pa-
romlinska cesta 2, Zagreb, Hrvaška.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih 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 14. 4. 2003

Srg 03226/2003 Rg-7617
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Lindner,
družba za inženiring in gradbeništvo, d.o.o.,
Šmartinska 134/a, Ljubljana, za preneha-
nje družbe po skrajšanem postopku in iz-
bris iz sodnega registra družbe Lindner,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 134/a, objav-
lja sklep:

družba Lindner, družba za inženiring
in gradbeništvo, d.o.o., Šmartinska
134/a, Ljubljana, reg. št. vl. 1/29773/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 14. 3. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Lindner G.m.b.H, Auf der
haide 1, Baden pri Dunaju, Avstrija, z usta-
novitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki pre-
vzema obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Linder G.m.b.H.

Zoper sklep ustanovitelja 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 9. 6. 2003

Srg 8087/2002 Rg-7839
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog Bocom,
montaža, servisiranje elektronskih aparatov,
d.o.o., Na pobočju 14, Brezovica, za vpis
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku v sodni register, dne 13. 1. 2003 objav-
lja sklep:

družba Bocom, montaža, servisiranje
elektronskih aparatov, d.o.o., Na pobo-
čju 14, Brezovica, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
14. 6. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena razmerja z delavci.

Družabnika sta Boštjan Kolar, Na pobo-
čju 14, Brezovica in Peter Kolar, Mlakarjeva
36, Trzin, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na oba družabnika.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
združenja po skrajšanem postopku je po
396. in 397. členu Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva 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 13. 1. 2003

Srg 04746/2003 Rg-9182
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mu-
šič Heleni na predlog družbe G-Tours
Domuz & Co k.d., transportne storitve, Voj-

kova c. 63, Ljubljana, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe G-Tours Domuz
& Co, k.d., Vojkova c. 63, Ljubljana, ob-
javlja sklep:

družba G-Tours Domuz & Co k.d., tran-
sportne storitve, Vojkova c. 63, Ljublja-
na, reg. št. vl. 1/27480/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 20. 6. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Domuz Nedeljko, S. Ka-
luši, Prnjavor, Bosna in Hercegovina in Pro-
danovič Mirko, Hladilniška pot 7, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v
celoti na Domuz Nedeljka in Prodanovič
Mirka.

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 14. 7. 2003

Srg 04353/2003 Rg-9184
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Albion, je-
zikovno izobraževanje in svetovanje d.o.o.,
Kersnikova 6, Ljubljana, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Albion d.o.o., Ker-
snikova 6, Ljubljana, objavlja sklep:

družba Albion, jezikovno izobraževa-
nje in svetovanje d.o.o., Kersnikova 6,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/32822/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 26. 5. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Slana Vesna, Krka 5D,
Krka in Vrabič Andrej, Pod gradom 30, Lu-
kovica pri Brezovici, z ustanovitvenim kapi-
talom 2,100.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Slana Vesno in Vrabij Andreja.

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 14. 7. 2003

Srg 03914/2003 Rg-9186
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Bumerang
Koncut in Herksel d.n.o., trgovina in stori-
tve, Kneza Koclja 7, Ljubljana, za preneha-
nje družbe po skrajšanem postopku in iz-
bris iz sodnega registra družbe Bumerang



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 86-87 / 5. 9. 2003 / Stran 5195

Koncut in Herksel d.n.o., Kneza Koclja 7,
Ljubljana, objavlja sklep:

družbe Bumerang Koncut in Herksel
d.n.o., trgovina in storitve, Kneza Koclja
7, Ljubljana, reg. št. vl. 1/33756/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 5. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Herksel Marjeta, Kne-
za Koclja 7, Ljubljana-Šiška in Koncut Hele-
na, Kneza Koclja 7, Ljubljana-Šiška, ki pre-
vzemata obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na Herksel Marjetko in Koncut Heleno.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2003

Srg 04745/2003 Rg-9188
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Mall
Woody, oblikovanje in trgovina, d.o.o., Rim-
ska cesta 25, Ljubljana, ki jo zastopa od-
vetnik Sergij Simšič iz Ljubljane, Linhartova
cesta 62, za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Mall Woody, d.o.o., Rimska cesta
25, Ljubljana, objavlja sklep:

družba Mall Woody, oblikovanje in tr-
govina, d.o.o., Rimska cesta 25, Ljublja-
na, reg. št. vl. 1/35593/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljice z dne 24. 6. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Scazza Lucilla, Via A.
Carrara 7, Boretto, Italija, z ustanovitvenim
kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema ob-
veznsot plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Scazza Lucillo.

Zoper sklep ustanoviteljice o preneha-
nju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o go-
spodarskih 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 14. 7. 2003

MURSKA SOBOTA

Srg 2003/145 Rg-9189
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot re-

gistrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba TBM, Podjetje za mednarodno

trgovino d.o.o., TBM Nemzetkozi Kere-
skedelmi vallalat k.f.t., Motvarjevci 66 –
Szentlaslo 66, ki je vpisana v reg. vložku

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Color photo, Marko Senica s.p., Vir, Po-
drečje 1/a, Domžale, priglasitveni list, opra-
vilna št. 06-1259/94, izdan dne 28. 12.
1994. gnz-129146

Čosič Miro s.p., Trg Prešernove brigade
10, Kranj, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 026256/0281/00-28/1995, izdana
dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnc-128894

Erlih Natalija s. p., Aljaževa 53, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št. 27-18/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnc-129173

Fajmut Srečko s.p., Žerjav 61, Črna na
Koroškem, priglasitveni list, opravilna št.
45-855/98, izdan dne 1. 11. 1998.
gnn-129308

Gaber Viktor, Gederovci 19, Tišina, pri-
glasitveni list, opravilna št. 36-0188/94.
gng-129140

Jurički Andreja, Koroška cesta 17, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št.
064-6098/99, izdan dne 9. 6. 1999.
gni-129013

Kanaloa Dejan Balmazović s.p., Trubar-
jeva 40, Ljubljana, priglasitveni list, opravil-
na št. 25-1243/02, izdan dne 10. 6. 2002.
gnn-129158

Nemec Stanko s.p., Trg svobode 20,
Trbovlje, priglasitveni list, opravilna št.
56-0318/94. gno-129307

Prša Dragan, Ul. Zore Perllo Godine 3,
Koper - Capodistria, priglasitveni list, opra-
vilna št. 17/03-2688/00, izdan dne 3. 1.
2000. gnu-129551

Smolar Viktorija s. p., Partizanska 3 - 5,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-6700/2000, izdan dne 9. 10. 2000.
gnt-129727

Šeško Mihael, Stari dvor 6, Radeče, pri-
glasitveni list, opravilna št. 20-0030/94, iz-
dan dne 16. 2. 1999 in 16. 7. 1997.
gne-129342

tega sodišča št. 1/02552/00, matična šte-
vilka 1636839, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenice Bogdan Mol-
nar Marije, Motvarjevci 66, z dne 25. 3.
2003.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzema družbenica.

Premoženje družbe prevzame družbe-
nica.

Proti sklepu družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 7. 2003

Štor Sebastjan, Cesta 65, Ajdovščina,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
005674/0382/00-11/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnt-129352

Toplišek Martin, Prešernova ulica 4, Kr-
ško, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
040214-0533-00/291995. gnj-129737

Zamperlo Bizjak Eva, Trg komandanta
Staneta 5, Ljubljana, priglasitveni list, opra-
vilna št. 27-1908/02, izdan dne 1. 9. 2002.
gnn-129462

Žensko frizerstvo, Breda Iglič s.p., Gla-
varjeva cesta 61, Komenda, obrtno dovolje-
nje, št. 040671/0153/00-25/1995 - re-
prezentativno obrtno dovoljenje, izdano dne
6. 3. 1995. gny-128922

Potne listine

Corl Dušan, Roška cesta 38, Kočevje,
potni list, št. P00744542, izdala UE Koče-
vje. gnp-129106

Cunder Jurij, Čerinova 9, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00524091. gnr-129304

Česenj Tina, Rocenska ulica 41, Ljublja-
na Šmartno, potni list, št. P00090060.
gnc-129694

Dolenc Jože, Gorenja ravan 2, Poljane
nad Škofjo Loko, potni list, št. P00039960.
gnd-129568

Došenović Gordana, Polje VI/10, Ljub-
ljana, potni list, št. P00430566.
gnf-129166

Furjan Damjan, Loška cesta 29, Brezo-
vica pri Ljubljani, potni list, št. P00570237.
gnx-129723

Furlan Peter, Tugomerjeva 18, Ljublja-
na, potni list, št. P00076873. gnn-129133

Gabrovšek Fedor, Poljanska cesta 12,
Škofja Loka, potni list, št. P00533647.
gnu-129701

Gavran Ivica, Kvedrova 7, Koper - Capo-
distria, potni list, št. P00634697.
gnk-129436

Grča Rok, Igriška ulica 11, Sežana, pot-
ni list, št. P00283639. gne-129242

Grušovnik Matjaž, Ruperče 48, 2228
Malečnik, potni list, št. P01050093.
gnf-129616

Gvardjančič Tomaž, Medvedova 11, Ljub-
ljana, potni list, št. P00332426. gnm-129384

Hraščanec Slavič Tricia Rebeka, Preglov
trg 10, Ljubljana, potni list, št. P00019002.
gnl-129685

Hudin Franjo, Lesno brdo 71, Vrhnika,
potni list, št. P00530892. gnm-129234

Jakoš Avguštin, Fužina 7, Zagradec, pot-
ni list, št. P00020260. gny-129572

Jefkaj Elizabeta, Pesnica pri Mariboru
31, Pesnica pri Mariboru, potni list, št.
P00033277. m-1012

Jejčič Pavel, Kosmačeva 30, Portorož -
Portorose, potni list, št. P00302820.
gnr-129429

Jeretina Matej, Ljubeljska 10, Ljubljana,
potni list, št. P00594461. gnu-129001

Jeretina Roman, Ljubeljska 10, Ljublja-
na, potni list, št. P00685932. gnv-129000

Jeretina Zorica, Ljubeljska 10, Ljublja-
na, potni list, št. P00594460. gnw-128999
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Karpan Marka, Lokavska cesta 13, Seža-
na, potni list, št. P00319538. gnv-128950

Karpan Marka, Lokavska cesta 13, Se-
žana, maloobmejno prepustnico, št. AI
145889. gnu-128951

Knežević Mladen, Tržaška 55/a, Ljub-
ljana, potni list, št. P00314064.
gnu-129176

Korošec Vidomir, Ribičičeva ul. 25, Ljub-
ljana, potni list, št. P00737357.
gnl-129560

Košuta Sara, Brestovica 55/a, Komen,
maloobmejno prepustnico, št. AI 164211,
izdala UE Sežana. gnc-129469

Kristan Karmen, Reboljeva 15, Ljublja-
na, potni list, št. P00688854. gnh-129389

Krpan Martin, Lokavska 13, Sežana, pot-
ni list, št. P00319537. gne-129567

Kržišnik Matjaž, Reboljeva ulica 13, Ljub-
ljana, potni list, št. P00845294.
gnk-129011

Kuštrin Alenka, Podpeška cesta 208,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00843216. gnj-129387

Lašič Jani, Pržanjska ulica 12/a, Ljublja-
na, potni list, št. P00097687. gnm-129209

Montanič Zvezdan, Rožar 4, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
37641, izdala UE Koper. gnz-129671

Mrak Nataša Nevenka, Ul. Franca Ro-
zmana Staneta 7, Kranj, potni list, št.
P00706457, izdala UE Kranj. gno-129082

Mušić Razija, Cesta v Rovte 16, Jeseni-
ce, potni list, št. P00394729. gnu-129251

Navrbac Manuel Nick, Petelinkarjeva 5,
Kisovec, potni list, št. P00191280, izdala
UE Zagorje ob Savi. gnv-128979

Pevec Janez, Staretova 6, Domžale, pot-
ni list, št. P00543550. gnt-129627

Popović Darko, Parmova 15, Maribor,
potni list, št. P00974910. gnx-129473

Popović Sarina, Parmova 15, Maribor,
potni list, št. P00974914. gnv-129475

Prebil Irena, Tržaška cesta 489, Brezo-
vica pri Ljubljani, potni list, št. P00379272.
gnk-129561

Prebil Pia, Tržaška cesta 489, Brezovi-
ca pri Ljubljani, potni list, št. P00867934.
gnr-129562

Račič Katja, Glinškova ploščad 4, Ljub-
ljana, potni list, št. P00233346.
gnn-129733

Railić Bojan, Cesta maršala Tita 45, Je-
senice, potni list, št. P00078124.
gnq-129630

Šket Hana, maroltova ulica 4, Ljubljana,
potni list, št. P00122428. gnq-129605

Šljivo Mirnes, Meljska cesta 5, Maribor,
potni list, št. P00991930, izdala UE Mari-
bor. gnl-128935

Tratnik Monika, Linhartova cesta 49,
Ljubljana, potni list, št. P00066359.
gno-128982

Weizter Stanislav, Bukovica 34, Volčja
Draga, maloobmejno prepustnico, št. AI
42796. gnb-128945

Zalezina Mateja, Parmova 15, Maribor,
potni list, št. P00974913. gnp-129481

Zazijal Alojz, Zabork 4, Stranice, potni
list, št. P00727126. gnn-129108

Zorko Urban, V Murglah 197, Ljubljana,
potni list, št. P00070758. gnp-129156

Žakelj Burke Ana, Mlinska pot 19, Ljub-
ljana, potni list, št. P00288994.
gnz-128971

Žižek Bojana, Mejna ulica 43, Maribor,
potni list, št. P00923718. gnj-129637

Žontar Gašper, Miklošičeva 4/c, Dom-
žale, potni list, št. P00248771. gni-129688

Žvan Miha, Chengdujska 34, Ljubljana,
potni list, št. P00514063. gnl-129710

Osebne izkaznice

Avsec Igor, Ob Grosupeljščici 1, Grosu-
plje, osebno izkaznico, št. 325118.
gnr-129479

Babnik Alenka, Godič 83, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 1428716.
gnt-129377

Babnik Andrej, Gregorčičeva 13/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 397163.
gng-129165

Babnik Petra, Ob zelenici 3, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 1656659.
gnc-129069

Babrabič Ernest, Zvezna 4, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 148588.
gnh-129414

Bajc Cvetka, Partizanska 15/a, Grosu-
plje, osebno izkaznico, št. 524748.
gnb-129720

Bajželj Ajda, Valjavčeva ulica 5, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1285841.
gnm-129009

Baraba Anita, Srebrničeva 15, Ankaran -
Ankarano, osebno izkaznico, št. 922127.
gnd-129418

Bark Ivan, Žlabor 27, Nazarje, osebno
izkaznico, št. 140414. gnd-129468

Bastelj Dejan, Praprotnikova 14, Mozir-
je, osebno izkaznico, št. 000669018.
gno-129032

Bašica Mario, Ulica Lackove čete 32,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 58129.
gng-129115

Baumkircher Ana, Kersnikova 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 51140.
gnm-129709

Bencak Milan, Brzinšček 15, Moravske
Toplice, osebno izkaznico, št. 40646.
gnl-129285

Benčina Marija, Jurija Vege 15, Idrija,
osebno izkaznico, št. 001300858.
gnh-129014

Benko Vekoslava, Glavarjeva 45, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1009540.
gnw-129574

Berce Jernej, Prvomajska ulica 80, No-
va Gorica, osebno izkaznico, št. 636420.
gns-129278

Bernard Miha, Cesta maršala Tita 70,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 1567004.
gnq-129255

Blažinč Jožefa, Sela 115, Dobova, ose-
bno izkaznico, št. 790993. gnt-128927

Bogadi Peter, Planinčevih 52, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001480955. gnm-128959

Bokavšek Petja, Seča 180, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 332255.
gnh-129114

Brezinšek Angela, Zakl 25/a, Podlehnik,
osebno izkaznico, št. 691991. gnr-128954

Brinšek Branko, Litijska cesta 317/g,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 245363.
gnw-129549

Bruderman Marko, Vodovodna 21, Sel-
nica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
1147883. gnc-129244

Butala Robert, Trdnjava 17, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 668619.
gnp-129256

Cankar Ana, Kozarška 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1572138.
gnk-129386

Cankar Peter, Vodnikova 99, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 726731. gnq-129180

Casar Anita, Mlajtinci 33, Moravske To-
plice, osebno izkaznico, št. 1086770.
gnk-128961

Cencič Milan, Cankarjeva 82, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 39750.
gnk-129111

Cvišić Bogdan, Smrekarjeva 6, Izola -
Isola, osebno izkaznico, št. 617196.
gng-128940

Čar Andrej, Godovič 102, Godovič, ose-
bno izkaznico, št. 000392616. gnt-129102

Čurin Filip, Prvomajska 35, Maribor,
osebno izkaznico, št. 971414. gnt-129277

Ćosić Goran, Dvorski trg 3, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 1032594.
gnq-129659

Delić Hidajeta, Vanganelska 55/a, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
623546. gnf-129316

Dimnik Bojan, Hradeckega 66, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1312895.
gnl-129735

Dokaza Jana, Tolminskih puntarjev 20,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
235314. gnf-129416

Duplišak Uroš, Metleče 29, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 198843.
gnb-129245

Egart Zofija, Medvedova 5, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 431012. gnr-129454

Eržen Jože, Gubčeva 1, Kranj, osebno
izkaznico, št. 147305. gnc-129669

Florjanič Petra, Strejaci 2/a, Dornava,
osebno izkaznico, št. 190609.
gnw-129124

Gaberšek Ladi, Vojkova cesta 73, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1002759.
gns-129228

Galičič Marija, Linhartov trg 19, Radov-
ljica, osebno izkaznico, št. 599040.
gno-129657

Galovič Petra, Ulica 25. maja 17, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 116794. gnz-129096

Gašperac Robert, Lilekova 1, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 907358. gns-129328

Glavač Dolinar Nada, Stari trg 15, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 000569158.
gnd-128943

Gotz Rožle, Župančičeva ulica 5, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1666645.
gnx-129273

Gril Zdenko, Kocbekova ulica 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 000671158.
gng-129090

Grlica Mojca, Podgrajska 14, Ilirska Bis-
trica, osebno izkaznico, št. 176620.
gnb-129270

Grzetič Sandi, Vilharjeva 10, Pivka, ose-
bno izkaznico, št. 892902. gnn-129458
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Gutnik Marjan, Stara Vrhnika 138, Vr-
hnika, osebno izkaznico, št. 178764.
gnr-129179

Gvardjančič Tomaž, Medvedova 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 739453.
gno-129382

Hochstatter Danica, Pelechova cesta
63/a, Radomlje, osebno izkaznico, št.
964974. gnk-129615

Hočevar Rudina, Vir pri Stični 54, Ivan-
čna Gorica, osebno izkaznico, št. 1324087.
gnj-128912

Hočevar Vida, Vir pri Stični 54, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 903794.
gnk-128911

Horvat Marija, Staneta Rozmana 25,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
118472. gnk-129286

Horvat Nika, Klavniška 9, Murska Sobota,
osebno izkaznico, št. 1634378. gnh-129289

Horvat Vladimir, Černelavci, Dolga ulica
17, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
318500. gnq-128955

Hribar Drago, Rafolče 37, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 1200179.
gnd-129718

Huč Ksenija, Maroltova ulica 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 840249.
gnc-128973

Ilnikar Alojz, Na Tezi 9, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1104145. gnw-129724

Jagodic Gregor, Cikava 66, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 310038. gnd-129193

Jamnik Anton, Gabrje pri Stični 32, Ivan-
čna Gorica, osebno izkaznico, št. 1145808.
gnp-129206

Jazbec Karmen, Celovška 264, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 601704.
gnm-129734

Jerala Borut, Podreča 75, Mavčiče, ose-
bno izkaznico, št. 1012587. gnx-129448

Jerman Suzana, Glem 6, Marezige, ose-
bno izkaznico, št. 312233. gnl-128960

Jordan Božo, Ulica bratov Učakar 136,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 501644.
gnf-129241

Jursinović Ferda, Kvedrova cesta 12,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
1606387. gnx-129123

Kajzar Cecilija, Cesta v Staje 75, Ljub-
ljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
416626. gny-129072

Kajzatović Elvis, Majaronova 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 001460915.
gnf-129066

Kalničanec Manuela, Pod kostanji 18,
Celje, osebno izkaznico, št. 994895.
gnf-129441

Kandrič Dušan, Prerad 52, Polenšak, ose-
bno izkaznico, št. 1604344. gno-129282

Kariž Andrej, Komen 122, Komen, ose-
bno izkaznico, št. 616998. gnf-129466

Karlo Nejc, Smrjene 39, Škofljica, ose-
bno izkaznico, št. 1203165. gnc-129169

Karlo Sandi, Smrjene 39, Škofljica, ose-
bno izkaznico, št. 1203177. gny-129172

Karlo Vesna, Smrjene 39, Škofljica, ose-
bno izkaznico, št. 1203145. gnb-129170

Karlo Žiga, Smrjene 39, Škofljica, ose-
bno izkaznico, št. 1203156. gnz-129171

Karpan Marka, Lokavska cesta 13, Se-
žana, osebno izkaznico, št. 210464.
gnt-128952

Kavčič Štefan, Koprivnik 24, Sovodenj,
osebno izkaznico, št. 1475943.
gnd-129618

Kern Ana, Jakšičeva 2, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 391126. gnl-129185

Kimovski Tripun, Polanškova 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 416050.
gnb-129195

Klančnik Gregor, Šaleška 2/d, Velenje,
osebno izkaznico, št. 374000.
gnw-129624

Klep Silvo, Stantetova 20, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 1688296. gnx-129673

Klobučar Ivan, Jama 5, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 127876. gnn-128958

Knez Magdalena, Reboljeva 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 451127.
gnz-129696

Kobal Katja, Zadružna 27, Komenda,
osebno izkaznico, št. 830534.
gnn-129433

Kolar Uroš, Late 81, Logatec, osebno
izkaznico, št. 801889. gnz-129571

Kolman Božidara Frančiška, Rimska 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 30119.
gnb-129445

Komar Ljerka, Zlatek 51, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 453098. gnk-129261

Kopčič Dušanka, Vitomarci 12, Vitomar-
ci, osebno izkaznico, št. 1294442.
gnk-129661

Koprena Helena, Ulica Rudija Papeža
34, Kranj, osebno izkaznico, št. 109388.
gnz-129446

Koren Kristina, Tovarniška 20, Ajdovšči-
na, osebno izkaznico, št. 1285961.
gnf-129291

Koren Marija, Kidričeva ulica 5, Žalec,
osebno izkaznico, št. 796758.
gnd-129543

Košuta Barbara, Ivana Suliča 10/c,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
203093. gnq-129680

Kovač Pavla, Vzajemna 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 424219. gnk-129186

Kovaček Tomo, Zasavska 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 496918. gnr-128929

Kozmus Milena, Paneče 3, Jurklošter,
osebno izkaznico, št. 000183224.
gnk-128986

Kralj Anton, Kresniške poljane 16, Kre-
snice, osebno izkaznico, št. 1528646.
gnz-129196

Kreča Andrej, Trg Franca Fakina 7/b,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1317504.
gns-129428

Kregelj Oton, Na gmajni 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1007727.
gns-129178

Kreitner Stanislava, K Brodu 14, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 000637526.
gne-128967

Krevs Marija, Glinškova ploščad 4, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 435347.
gnl-129410

Kričković Igor, Robindvor 43, Dravo-
grad, osebno izkaznico, št. 250713.
gns-129628

Krševan Miloška, Na brajdi 6, Ajdovšči-
na, osebno izkaznico, št. 1199452.
gnm-128938

Krulc Friedrich, Celovška 59, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 61873. gnt-129327

Kumer Luka, Zagrad 12, Prevalje, ose-
bno izkaznico, št. 156352. gnj-129437

Kupčič Milan, Mladinska 18, Šentilj v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
422057. m-1022

Ladić Marijan, Ložič 35, Lendava - Len-
dva, osebno izkaznico, št. 000799776.
gnm-128984

Lambergar Robert, Skrbinškova ulica
25, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
983413. gnl-129610

Lampret Manja, Cesta Cankarjeve briga-
de 11, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
1593579. gnm-129684

Lapornik Maja, Žigonova ulica 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 482756.
gnv-129700

Lašič Jani, Pržanjska ulica 12/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1000336.
gno-129207

Lavbič Marija, Šedina 2/a, Dramlje, ose-
bno izkaznico, št. 359824. gnn-129683

Ličan Gregor, Podgraje 30, Ilirska Bistri-
ca, osebno izkaznico, št. 246193.
gno-129007

Lobnikar Lucija, Galicija 30/a, Žalec,
osebno izkaznico, št. 001265158.
gnw-129028

Lobnikar Maja, Galicija 30/a, Žalec, ose-
bno izkaznico, št. 001265133. gnx-129027

Lobnikar Tatjana, Galicija 30/a, Žalec,
osebno izkaznico, št. 001400210.
gnt-129031

Madon Matija, Lipa pri Frankolovem 3,
Frankolovo, osebno izkaznico, št. 1515143.
gnj-129312

Malešević Verica, Miren 78, Miren, ose-
bno izkaznico, št. 182808. gnr-129679

Mankoč Matej, Kolodvorska 22/b, Piv-
ka, osebno izkaznico, št. 945438.
gnq-129455

Mankoč Matej, Kolodvorska 22/b, Piv-
ka, osebno izkaznico, št. 945425.
gnp-129456

Marijanović Zoran, Ruska ulica 15, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 607094.
gnx-129323

Marinčič Stojan, Vojkova 11, Postojna,
osebno izkaznico, št. 1596713.
gnb-129420

Marjanovič Dejan, Šaranovičeva 6, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 001597986.
gnd-128993

Marsetič Bogomir, Kettejeva 8, Divača,
osebno izkaznico, št. 000518175.
gnz-128946

Matoh Helena, Zikova 5, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 1011179. gnz-129646

Mavrič Ciril, Partizanska 44, Škofja Lo-
ka, osebno izkaznico, št. 314483.
gnq-129584

Megla Borut, Strjanci 19, Podgorci, ose-
bno izkaznico, št. 1412149. gne-129617

Mernik Jure, Vodnikova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1366618.
gns-129703

Mežnarc Stanislav, Mala Mislinja 22, Mi-
slinja, osebno izkaznico, št. 662457.
gnu-129426

Mihelič Blaž, Strahinj 1, Naklo, osebno
izkaznico, št. 1270231. gnj-129262

Mikl Feliks, Mejna 42, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000506505. gnl-129085
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Miklavc Ivan, Oljčna pot 18, Ankaran -
Ankarano, osebno izkaznico, št. 988674.
gnv-129425

Miklavec Jan, Plavje 86/d, Škofije, ose-
bno izkaznico, št. 1528688. gnc-129419

Mrak Nataša Nevenka, Ul. Franca Ro-
zmana Staneta 7, Kranj, osebno izkaznico,
št. 001415631. gnq-129080

Murgelj Tone Ivan, Videm 15/a, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 1191267.
gni-129713

Naglič Damijan, Grmičeva 8, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 149981. gnb-129320

Nahtigal Cecilija, Topolščica 203/a,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 001277258.
gnj-128966

Nikolič Milan, Dol. Počehova 13/a, Pe-
snica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
1481802. m-1029

Novak Katja, Dragomer, V Loki 25, Brez-
ovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
402840. gnb-129345

Novak Luka, Dragomer, V Loki 25, Brez-
ovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
402829. gny-129347

Novak Sebastijan, Frankolovska 17, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 497621.
gnl-129385

Novak Tjaša, Dragomer, V Loki 25, Brez-
ovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
402833. gnz-129346

Novljan Vida, Celovška 145/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 593832.
gnt-129227

Oblešer Franc, IX. korpus 26, Piran -
Pirano, osebno izkaznico, št. 1163837.
gni-129113

Obradović Goran, Kersnikova cesta 1,
Velenje, osebno izkaznico, št. 954636.
gny-129247

Obreza Hafner Irena, Antona Skoka 3,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1551427.
gnh-129164

Ogrin Jolanda, Osp 90/a, Črni Kal, ose-
bno izkaznico, št. 221488. gnl-129435

Ogrinc Marija, Strossmayerjeva 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 856458.
gnu-129730

Omerzel Ljudmila, Gradišče nad Pijavo
Gorico 69, Škofljica, osebno izkaznico, št.
192650. gny-129547

Pader Aleš, Migojnice 10, Griže, ose-
bno izkaznico, št. 001494753.
gne-128992

Pavasović Vanja, Kunaverjeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 851720.
gnz-129121

Peljhan Blaž, Vena Pilona 15, Ajdovšči-
na, osebno izkaznico, št. 367376.
gnv-129300

Pepevnik Julija, Trg komandanta Stane-
ta 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1640070. gnx-129073

Perko Marija, Mestni vrh 104, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 1176937. gnm-129309

Pertinač Martina, Cesta Kozjanskega
odreda 74, Šentjur, osebno izkaznico, št.
000592328. gno-129107

Petković Goran, Preglov trg 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1314926.
gnj-129187

Pintar Stanislav, Nasipi 43, Trbovlje, ose-
bno izkaznico, št. 795447. gnb-129670

Pinter Mitja, Pod lipami 24, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 1383176. gng-129265

Pirc Andreja, Ul. Milke Kerinove 5, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 000406136.
gnq-129105

Piskernik Ivan, Ulica XXXI. divizije 46,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1022285.
gnv-129250

Plantan Alojzij, Mariborska ulica 21, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 9538.
gnj-129612

Podlipnik Anton, Ihan, Taborska cesta
2, Domžale, osebno izkaznico, št.
1473436. gnh-129639

Povh Milan, Strtenica 3, Pristava pri Me-
stinju, osebno izkaznico, št. 52358.
gnt-129252

Požar Bernarda, Kolodvorska 22/b, Piv-
ka, osebno izkaznico, št. 296195.
gno-129457

Prigora Ivanka, Gogalova ulica 10, Kranj,
osebno izkaznico, št. 632033.
gny-129447

Rac Sonja, Grad 14, Grad, osebno iz-
kaznico, št. 941749. gnp-128956

Raguž Miroslav, Beblerjeva 2, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 354126.
gnj-129112

Rakar Karol, Cesta v Kresnice 80, Ljub-
ljana-Polje, osebno izkaznico, št. 1532500.
gng-129065

Raušl Barbara, Majcenova 2, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 918859.
gnh-129293

Raztresen Jana, Planina nad Horjulom
9, Gorenja vas, osebno izkaznico, št.
915343. gny-129272

Regina Nino, Stopiče 38, Stopiče, ose-
bno izkaznico, št. 345006. gnf-129666

Rep Katja, Činžat 33, Fala, osebno iz-
kaznico, št. 1476591. gnw-129449

Rituper Janez, Andrejci 12, Martjanci,
osebno izkaznico, št. 1098583.
gng-129415

Rozmarič Bogomir, Prvomajska 21, Ver-
žej, osebno izkaznico, št. 366209.
gnm-129434

Ržišnik Anja, Gradnikova 6/a, Radovlji-
ca, osebno izkaznico, št. 1342689.
gnz-129421

Samokec Zorko, Dol. Zemon 82/g, Ilir-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 271692.
gnh-129264

Sedminek Blaž, Na zelenici 19, Prebold,
osebno izkaznico, št. 1000357.
gni-129263

Seferaj Avdyl, Spodnji Hotič 22/b, Litija,
osebno izkaznico, št. 307046.
gnw-129199

Selčan Milan, Mojsterska 2, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 346116.
gnp-129110

Selič Dejan, Vezovje 14, Šentjur, ose-
bno izkaznico, št. 000699368. gnf-129141

Sešek Ivana, Merčnikova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 411812. gnf-129216

Sever Marjan Stanko, Glinška 17, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 411891.
gny-129197

Simonič Marjetka, Drašiči 2/f, Metlika,
osebno izkaznico, št. 1183929. gni-129413

Sivka Gorazd, Subotiška 23, Velenje,
osebno izkaznico, št. 130483. gnv-129625

Slapschak Igor, Polanškova 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 160084.
gny-129297

Sok Ivanka, Zamušani 29/d, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 1366261.
gny-129422

Stegel Nik, Cesta v Staro vas 5, Postoj-
na, osebno izkaznico, št. 886844.
gnw-129424

Stepič Zoran, Vodnikova cesta 17/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 355410.
gnz-129721

Stojan Brane, Lojzeta Hrovata 7, Kranj,
osebno izkaznico, št. 207474.
gnm-129459

Strasner Dejan, Vojkova 91, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1600022.
gnm-129059

Stropnik Rudolf, Groharjeva 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 413200. gnt-129452

Šeruga Mateja, Radvenci 3/a, Spodnji
Ivanjci, osebno izkaznico, št. 880601.
gnv-129279

Škafar Franc, Štihova ulica 21, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1015046.
gnl-129160

Šket Robert, Repuš 10/a, Dobje pri Pla-
nini, osebno izkaznico, št. 914506.
gnx-129248

Šlibar Zoran, Gosposvetska cesta 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 891555.
gns-129378

Šmigoc Valerija, Stojnci 8/a, Markovci,
osebno izkaznico, št. 1615578.
gnf-129091

Špan Ivan, Na zelenici 4, Prebold, ose-
bno izkaznico, št. 001478033.
gnc-129144

Štimec Nada, Opekarska cesta 14, Vr-
hnika, osebno izkaznico, št. 1373664.
gny-129647

Šutić Davor, Markova 50, Koper - Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 260940.
gng-129290

Tavčar Andraž, Kreplje 32/c, Dutovlje,
osebno izkaznico, št. 001342104.
gns-128978

Tavčar Robert, Kreplje 32/c, Dutovlje,
osebno izkaznico, št. 000582961.
gnt-128977

Tavčar Tanja, Kreplje 32/c, Dutovlje,
osebno izkaznico, št. 001347193.
gnc-128969

Tavčar Urška, Kreplje 32/c, Dutovlje,
osebno izkaznico, št. 001342059.
gnb-128970

Tomac Smiljan, Cesta zmage 20, Zagor-
je ob Savi, osebno izkaznico, št. 979509.
gni-129463

Tomec Janez, Podlož 20, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 598898.
gne-129292

Tominec Igor, Sončna pot 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 865646.
gnc-129019

Tozon Tilen, Partizanska cesta 40, Ško-
fja Loka, osebno izkaznico, št. 832522.
gng-128965

Turnšek Martin, Skorba 29, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 574551. gnn-129283

Turščak Robert, Gunceljska cesta 52,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
1014312. gnb-129070
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Unetič Jože, Pungert 6, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 278293.
gnq-128930

Urh Tomaž, Virmaše 32, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1197793.
gnk-129311

Urnaut Sara, Kotlje 161, Kotlje, osebno
izkaznico, št. 1013005. gnd-129093

Vauhnik Milan, Nad izviri 18, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
694689. gnu-129451

Vehovec Franc, Limbarska gora 20, Mo-
ravče, osebno izkaznico, št. 000664170.
gnr-129079

Vodopivec Ivanka, Kamne 16, Dobrav-
lje, osebno izkaznico, št. 66882.
gnx-129423

Vrbančič Martina, Ruska 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1537012.
gnz-129471

Vrbanek Jožefa, Viška cesta 49/b, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 821785.
gnu-129726

Zagradišnik Renata, Cesta zmage 92,
Maribor, osebno izkaznico, št. 413949.
gny-129472

Zahrastnik Mihaela, Hotemež 33, Rade-
če, osebno izkaznico, št. 423949.
gnj-128937

Zalokar Polonca, Boletova 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1036942.
gnu-129101

Zavec Darinka, Renkovci 87, Turnišče,
osebno izkaznico, št. 1139220.
gnz-129246

Zorič Ivan, Mrzelova ulica 50, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 318204. gnb-129620

Zorman Mario, Vitomarci 12, Vitomarci,
osebno izkaznico, št. 1294452.
gnn-129658

Zupan Ivan, Zasip, Sebenje 5, Bled, ose-
bno izkaznico, št. 163147. gnc-129094

Zupan Stanislava, Tavčarjeva 16, Kranj,
osebno izkaznico, št. 000115680.
gns-129078

Žagar Anton, Nanoška 14, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1231061. gns-129357

Žgur Luka, Glinškova ploščad 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 475629.
gni-129038

Živec Igor, Pangrč grm 10, Brusnice,
osebno izkaznico, št. 1123072.
gnx-129298

Žontar Gašper, Miklošičeva 4/c, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 929200.
gnj-129687

Žula Irena, Žanova 10/a, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000271032. gnj-129116

Žura Frančiška, Zagrda 8, Otočec, ose-
bno izkaznico, št. 812740. gni-129288

Vozniška dovoljenja

Ahmeti Fitim, Šentiljska cesta 87/a, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000911286, reg. št. 69131, izdala UE Ma-
ribor. gnh-129614

Andrejc Vinko, Podgorje 16/b, Podgor-
je pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. ABCFGH, reg. št. 7138. gny-129576

Arčon Cecilija, Bukovica 91, Volčja Dra-
ga, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
17097, izdala UE Nova Gorica.
gnj-129362

Arnold Jure, Javornik 49, Ravne na Ko-
roškem, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 81/2003.
gnb-128895

Ašenberger Franc, Zavrh 2/a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
901735, izdala UE Žalec. gnb-129470

Babnik Alenka, Godič 83, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16741,
izdala UE Kamnik. gnu-129376

Banjeglav Bogdan, Kovinarska 3, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
28596. gnl-129035

Belančič Branko, Ulica Marje Boršniko-
ve 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1365801, reg. št. 18950,
izdala UE Ljubljana. gnw-129024

Bencak Milan, Brzinšek 15, Moravske
Toplice, vozniško dovoljenje, reg. št. 25174.
gnz-129221

Benčina Marija, Jurija Vege 15, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BFGH, št. S 1653170, reg. št. 1748.
gnh-129439

Benigar Nevja, Marušičeva 4, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
SI 34103, reg. št. 10470. gnc-129369

Berginc Ana, Valentiničeva cesta 22, La-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
49961, reg. št. 2857, izdala UE Laško.
gnn-129258

Bernard Miha, Titova 70, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1176058.
gnt-129202

Bernetič Iztok, Plešivica 7, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3118, izda-
la UE Sežana. gnb-129370

Berzak Valerija, Pod Pohorjem 24, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1644430, reg. št. 78196,
izdala UE Maribor. gnu-129626

Bevc Branko, Kopna pot 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848946, izdala UE Ljubljana. gnr-129104

Bevk Luka, Bonini 127/c, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 1650721, reg. št. 44359, izdala UE Ko-
per. gnu-129305

Bobnar Kostja, Trg revolucije 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228171, reg. št. 185676, izdala UE Mari-
bor. gnq-129480

Bokša Srečko, Trgovišče 61, Velika Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
6796, izdala UE Ormož. gnn-129008

Breznik Kaja, Pleterje 15/b, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20968.
gnd-128968

Brgles Simon, Savina 76, Ljubno ob Sa-
vinji, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
10701, izdala UE Mozirje. gnh-128989

Brinšek Branko, Litijska cesta 317/g,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1778660, reg. št. 120098, izdala UE
Ljubljana. gnv-129550

Brunec leon, Prvomajska 11, Veržej, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1783613, reg. št. 9582, izdala UE Ljuto-
mer. gnl-129360

Bulc Ana, Jurčkova cesta 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1459265, reg. št. 143558, izdala UE Ljub-
ljana. gng-129715

Burkić Asim, IX. korpusa 2, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11549, izdala UE Izola. gnl-128910

Čehovin Nikolić Gorana, Ul. 1. tankov-
ske brigade 6, Sežana, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, reg. št. 13463, izdala UE
Sežana. gnp-129131

Čeranjak Alojz, Martinje 8, Petrovci, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 11373.
gnn-129583

Češnovar Vida, Jakčeva ulica 40, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S848618, reg. št. 67463, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-129183

Čoh Estera, Lušečka vas 87/a, Poljča-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
989081, reg. št. 19185, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. gnr-129354

Dečman Matej, Sp. Preloge 17/a, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 11308. gny-129051

Dolenc Stanislav, Praprotno 14, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, reg.
št. 19302, izdala UE Škofja Loka.
gnj-129287

Eržen Jože, Gubčeva 1, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 272201, reg.
št. 17240, izdala UE Kranj. gni-129667

Fikfak Darko, Imenje 34/d, Kojsko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 48676,
izdala UE Nova Gorica. gnk-129211

Fleisinger Milan, Levčeva 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
305980, reg. št. 5879, izdala UE Maribor.
gns-129478

Frajdl Vladimir, Šentjanž 4, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 2069. gnr-129254

Gaberc Bogomir, Stara nova vas 51/a,
Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 712508, reg. št. 4726.
gnm-129184

Gaberšek Ladi, Vojkova cesta 73, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1550589, reg. št. 70894, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-129229

Gabrijel Franc, Grm 14, Trebnje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001655883, reg. št. 3821, izdala UE
Trebnje. gnr-129054

Gajžler Veronika, Dol. Počehova 18/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 509413, reg. št. 5582, izdala UE Pesni-
ca. m-1000

Gašpar Nenad, Tišina 6/d, Tišina, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 39316.
gnu-128926

Gašparič Marko, Ob gozdu 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1560431, reg. št. 102723, izdala UE Mari-
bor. gnq-129280

Gašperac Robert, Lilekova ulica 1, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1770711, reg. št. 43396. gnm-129084

Gašperlin Stanislava, Glavarjeva cesta
80, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. B -
inštrukotor, št. SB 5452. gnw-129174

Gašperlin Stanislava, Glavarjeva cesta
80, Komenda, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 895998. gnv-129175
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Gavran Ivica, Kvedrova 7, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, št. SI 28193,
reg. št. 7435. gng-129365

Glavač Dolinar Nada, Stari trg 15, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
562963, reg. št. 5506, izdala UE Velenje.
gnc-128944

Glinšek Jože, Naselje Aleša Kaple 12,
Hrastnik, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 97/2002.
gns-129553

Golob Alojz, Štatenberg 5/a, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1689956, reg. št. 4068, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. gnh-129364

Golouh Denis, Turje 9, Dol pri Hrastni-
ku, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
GH, reg. št. 8167, izdala UE Hrastnik.
gnv-129200

Gradišnik Franc, Ulica bratov Vošnjakov
22, Celje, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, št. S 770272, reg. št. 4529,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnr-129004

Grgec Dražen, Novo naselje 20, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
671424, reg. št. 79825. gno-129482

Gruden Peter, Slomškova ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931142, reg. št. 163506, izdala UE Ljublja-
na. gnp-129356

Gvardjančič Tomaž, Medvedova cesta
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 929438, reg. št. 83992, izdala
UE Ljubljana. gne-129417

Hanc Anton, Muretinci 50, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
1621554, reg. št. 9414, izdala UE Ptuj.
gnh-128914

Heric Aleksander, Erjavčeva ulica 37,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000496068, reg. št. 22867, izdala UE
Maribor. gnh-128939

Hribar Drago, Rafolče 37, Lukovica, voz-
niško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1879803, reg. št. 21311, izdala UE
Domžale. gnc-129719

Hudin Franjo, Lesno brdo 71, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50BFGH, št.
2386, izdala UE Vrhnika. gnn-129233

Jagodic Gregor, Cikava 66, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1888156, izdala UE Grosuplje.
gnc-129194

Jambrovič Aljaž, Terškova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001607779, reg. št. 124617, izdala UE
Maribor. gnk-129665

Jamnik Anton, Gabrje pri Stični 32, Ivan-
čna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1206334, reg. št. 20272, iz-
dala UE Grosuplje. gnn-129208

Janežič Janez, Sp. Slivnica 73, Grosu-
plje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
469233, reg. št. 735, izdala UE Grosuplje.
gnq-129230

Jovadarić Vesna, Gasilska 21, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1755418, reg. št. 21449, izdala
UE Grosuplje. gnq-129705

Kamenik Rok, Partizanska pot 10, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 15774. gnt-129052

Kandare Roman, Zarečje 19, Ilirska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1327328, reg. št. I, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnl-129210

Kapetanović Aida, J. Vidmarja 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1475107, reg. št. 22598, izdala UE Jeseni-
ce. gnx-128923

Kapetanović Azer, J. Vidmarja 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001336232, izdala UE Jesenice.
gnv-128925

Kastelic Žan, Sela pri Ajdovcu 1, Dvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1334588, izdala UE Novo mesto.
gnd-129318

Kaučič Simona, Turjanci 2, Radenci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13040,
izdala UE Gornja Radgona. gnh-129239

Kerš Zdenka, Lahova ulica 4, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1268434, izdala UE Šentjur pri Celju.
gne-129142

Klarič Marija, Smrtnikova ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001111, reg. št. 160399, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-129695

Klemenčič Dejan, Prešernova cesta 33,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50k/h BGH, št. S 1700181, reg. št. 19478,
izdala UE Grosuplje. gnh-129139

Klemenčič Martin, Krška vas 41/e, Kr-
ška vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 8749, izdala UE Brežice. gnr-129629

Klep Silvo, Stantetova 20, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 305191,
reg. št. 62880, izdala UE Maribor.
gny-129672

Kobentar Mojca, Ulica Viktorja Kejžarja
25/a, Jesenice, vozniško dovoljenje, št.
S000386112. gnk-129361

Kodrič Gregor, Pečke 50/b, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1402993, reg. št. 19598, izdala UE Slo-
venska Bistrica. gnl-128918

Koglot Nadja, Vrtojba, IX. september
147, Šempeter pri Gorici, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, št. 3640. gnm-129359

Kogovšek Jana, Cegelnica 35, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
642895, reg. št. 32446, izdala UE Kranj.
gns-129603

Kogovšek Tomislav, Cegelnica 35, Na-
klo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
642893, reg. št. 24232, izdala UE Kranj.
gnt-129602

Kojić Slobodan, Fabianijeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BCEGH, št. S 1759019, reg. št.
188037, izdala UE Ljubljana. gnv-129450

Kolić Karli, Župelevec 52/a, Kapele,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13734,
izdala UE Brežice. gnv-129675

Koren Marija, Kidričeva ulica 5, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
792716, izdala UE Žalec. gnc-129544

Kos Đurđica, Žerjav 29, Črna na Koro-
škem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 6735, izdala UE Ravne na Koroškem.
gni-129213

Kosi Darko, Babinci 44/a, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1312254,
reg. št. 9970. gnp-129181

Kosi Franc, Sv. Tomaž 1/a, Sveti To-
maž, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 2693. gne-128921

Košir Rok, Kraigherjeva 28, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 1261662, reg. št.
45028. gnu-129151

Košuta Barbara, Ivana Suliča 10/c,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 32216, izdala UE Nova Gori-
ca. gnq-129355

Kotnik Mateja, Cesta Krimskega odreda
136, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8371, izdala UE Vrhnika.
gnp-129681

Kovačevič Ratko, Dupleška cesta 139,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1240102, reg. št. 114204. gnu-129476

Kovačević Zoran, Frankolovo 19/b,
Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 32853. gnm-129259

Kozmus Milena, Paneče 3, Jurklošter,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
398933, izdala UE Laško. gnj-128987

Krainer Tea, Gradnikova cesta 7, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1201533, reg. št. 25627. gnd-129593

Kranjc David, Jaskova 43, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1692284, reg. št. 125879.
gnk-129461

Krašovec Ladislav, Polanškova ulica 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 295751, reg. št. 164910, izdala UE
Ljubljana. gnx-128998

Kregelj Oton, Na gmajni 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
218576, reg. št. 79992, izdala UE Ljublja-
na. gnx-129177

Kumar Ines, Obmejna cesta 14, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10268, izdala UE Nova Gori-
ca. gnh-129189

Kunaver Viktorija, Zaboršt pri Dolu 1/a,
Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1191960, reg. št. 204727, iz-
dala UE Ljubljana. gne-129442

Kunšek Štefanija, Orešje 26, Sevnica,
vozniško dovoljenje, št. S 1389577, reg.
št. 12135. gnu-129276

Kurnik Ivan, Sp. Voličina 106, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
618666, izdala UE Lenart. gnc-129044

Kuster Igor, Prisoje 5, Koper - Capodis-
tria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. SI
40344, reg. št. 42717. gnp-129281

Ladić Marijan, Ložič 35, Lendava - Len-
dva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7504, izdala UE Lendava. gnl-128985

Lapornik Maja, Žigonova ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1761826, reg. št.
258804, izdala UE Ljubljana. gnw-129699

Ličan Gregor, Podgraje 30, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1327394, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnp-129006

Lipovec Ivan, Ulica heroja Marinclja 8,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 3337, izdala UE Koče-
vje. gnx-129198

Lobnikar Tatjana, Galicija 30/a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1242433, izdala UE Žalec. gnv-129029
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Macuh Borut, Slovenska 36/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGHC, št. S001690186, reg. št. 107445,
izdala UE Maribor. gne-129542

Majer Mistral, Rožna dolina, Cesta V/24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. S 1615142, izdala UE Ljubljana.
gnk-129711

Malačič Štefan, Vučja Gomila 6, Fokov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 34754.
gns-129303

Malec Marjan Alojz, Zalog 7, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
3693, izdala UE Postojna. gnn-129662

Mandeljc Gregor, Lipce 61, Blejska Do-
brava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001022280, izdala UE Jesenice.
gnf-128916

Marin Andrej, Hribarjeva 11, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
162912, reg. št. 9498, izdala UE Domžale.
gno-129607

Marn Darko, Žiganja vas 4, Križe, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1119375,
reg. št. 9225. gnd-129368

Marsetič Blaž, Štorje 24/a, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17276.
gno-129182

Martinčič Tadej, Sopota 2, Litija, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1322746,
izdala UE Litija. gng-129040

Mavrič Alojz, V mlinu 43, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14535, izdala UE Nova Gorica.
gnn-129358

Medja Zvonko, Vackova 5/a, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1660780, reg. št. 1194. gny-129222

Megla Borut, Strjanci 19, Podgorci, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
10703, izdala UE Ormož. gno-128907

Mihevc Angelca, Cesta 5. maja 25, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7562, izdala UE Logatec. gnp-129231

Milek Darinka, Kidričeva 15, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 227122,
reg. št. 1046, izdala UE Kranj. gnr-129129

Milkovič Jernej, Dragonja vas 17, Dra-
gatuš, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 10314. gns-129453

Mirković Predrag, Partizanska cesta 29,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000019480, reg. št. 248, izdala UE
Maribor. gnk-128936

Mramor Erik, Škocjan 33/d, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št. SI
44857, izdala UE 40654. gng-129240

Mulec Veronika, Podgora pri Ložu 23,
Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 5617, reg. št. 5813, izdala UE
Cerknica. gnb-129570

Murgelj Tone Ivan, Videm 15/a, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 889134, reg. št. 108002, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-129714

Navrbac Manuel Nick, Petelinkarjeva 5,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. H, reg.
št. 11637, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnu-128980

Nedog Luka, Tugomerjeva ulica 80,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABEGH
EkB, št. S 1794629, reg. št. 219802, izda-
la UE Ljubljana. gnv-129400

Nerat Julija, Limbuška cesta 240, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001444567, reg. št. 118978, izdala UE Ma-
ribor. gnh-129664

Pader Aleš, Migojnice 10, Griže, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1158569,
izdala UE Žalec. gnf-128991

Palčič Miroslav, Prešernova 23, Oplot-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20285, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnq-129055

Pavasović Vanja, Kunaverjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1549652, reg. št. 223390, izdala UE
Ljubljana. gnb-129120

Podlipnik Anton, Ihan, Taborska cesta
2, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 785548, reg. št. 24929, izdala UE
Domžale. gni-129638

Podlogar Alenka, Ulica Bratov Kotar 25,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000700349, reg. št. 28174, izdala UE
Domžale. gnu-129555

Podlunšek Matej, Goriška ulica 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1225243, reg. št. 34231. gnc-129269

Polanc Uroš, Primšarjeva 9, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
447087, reg. št. 191434, izdala UE Ljub-
ljana. gns-129678

Polner Anton, Ljubljanska ulica 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
001766532, reg. št. 124311, izdala UE Ma-
ribor. gnz-129271

Popović Darko, Parmova 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
914743, reg. št. 69515, izdala UE Maribor.
gnw-129474

Povše Majda, Brnica 34, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4411,
izdala UE Hrastnik. gne-128917

Prebil Marija, Lošca 48, Vrhnika, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, reg. št. 7032, izdala
UE Vrhnika. gnd-129693

Prejac Peter, Velika Nedelja 2, Velika
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
reg. št. 3169, izdala UE Ormož.
gne-129367

Prezelj Zdenka, Podgorje 93/a, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12538, izdala UE Kamnik. gnq-128880

Rakar Karol, Cesta v Kresnice 80, Ljub-
ljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 611255, reg. št. 84458, izdala UE
Ljubljana. gnh-129064

Režek Martin, Gustinčičeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGH, št. S 1759749, reg. št.
258739, izdala UE Ljubljana. gnm-129313

Ridojšić Dalibor, Ulica Hermana Potoč-
nika 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1434700, reg. št. 237898, iz-
dala UE Ljubljana. gng-129390

Robnik Slavko, Javornik 44, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11294, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnz-129046

Rožanc Barbara, Bezina 45/a, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 15070, izdala UE Slovenske Ko-
njice. gni-129138

Rupnik Jožefa, Savudrijska 15, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

SI 27219, reg. št. 4158, izdala UE Piran.
gnf-129366

Samec Lara, Gradišče 48, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
951851, reg. št. 14614, izdala UE Ajdovšči-
na. gnj-128962

Selič Dejan, Vezovje 14, Šentjur, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 9751,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnm-128988

Semler Nina, Apače 160/a, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13119,
izdala UE Gornja Radgona. gnf-128920

Seničar Barbara, Stara Vrhnika 96, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17363, izdala UE Vrhnika. gnw-128949

Sivka Gorazd, Subotiška 23, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1340009, reg. št. 8527, izdala UE Velenje.
gne-129267

Skube Jerneja, Smlednik 69, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h
BGH, št. S 1798618, reg. št. 240217, iz-
dala UE Ljubljana. gno-129132

Slana Natalija, Radenski vrh 9, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. 10641, izdala UE Gornja Radgo-
na. gny-129372

Sluga Robert, Lutrje 36, Ponikva, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1495719,
izdala UE Šentjur pri Celju. gni-129663

Smole Igor, Šerovo 12, Šmarje pri Jelšah,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11486, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. gns-128928

Smrdelj Edvard, Kolodvorska 19, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
5262, izdala UE Nova Gorica. gnj-129566

Stenšak Anton, Žlabor 31, Nazarje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
4385, izdala UE Mozirje. gnu-129076

Stepič Zoran, Vodnikova cesta 17/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1213884, reg. št. 221769, izdala UE
Ljubljana. gny-129722

Stibilj Bojana, Ustje 46, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1395701,
reg. št. 14229, izdala UE Ajdovščina.
gni-128963

Suljkanovič Alija, Ozeljan 102, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg. št.
5232, izdala UE Nova Gorica. gnw-129649

Svoljšak Borut, Regentova ul. 20, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001222098, reg. št. 98636, izdala UE Ma-
ribor. gne-128942

Šimenc Anton, Poljane 17, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 5191, izdala UE Mozirje.
gnb-129020

Škafar Franc, Štihova ulica 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1710426, reg. št. 68739, izda-
la UE Ljubljana. gnm-129159

Škraba Tatjana, Ulica Milke Kerinove 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1565333, reg. št. 247871, izdala UE
Ljubljana. gnk-129611

Škufca Vlasta, Jurčičeva 1, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28149,
izdala UE Novo mesto. gnq-129330

Šlibar Zoran, Gosposvetska cesta 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 814835, reg. št. 74455, izdala UE
Ljubljana. gnr-129379
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Špan Ivan, Na zelenici 4, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 903667,
izdala UE Žalec. gnd-129143

Štelcer Angela, Aškerčeva ulica 4, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1665750, reg. št. 26084, izdala UE Ptuj.
gnm-128909

Štern Sonja, Ul. Borisa Vinterja 4, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7872, izdala UE Slovenske Konji-
ce. gni-129363

Šušteršič Maja, Kamnikarjeva ulica 17,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 767322, reg. št. 179518, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-129706

Tiganj Aiša, Cesta na Roglo 11/b, Zre-
če, vozniško dovoljenje, kat. BCH, reg. št.
15324. gni-128913

Tomac Smiljan, Cesta zmage 20, Zagor-
je ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S 1673609.
gnh-129464

Tomažič Zvonko, Hum 60, Kojsko, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEF, reg. št. 7602,
izdala UE Nova Gorica. gnd-129218

Tominec Igor, Sončna pot 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285271, reg. št. 187735, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-129018

Topić Marko, Verdnikova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 1216435, reg. št. 124114, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-129226

Tratnik Monika, Linhartova cesta 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1763422, reg. št.
217418, izdala UE Ljubljana. gnp-128981

Tratnik Valerija, Tovarniška cesta 3/a, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 636204, reg. št. 7727, izdala UE Aj-
dovščina. gnc-129294

Udir Matjaž, Kamna Gorica 91, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1618737, reg. št. 25520. gnu-129601

Ugrin Marko, Krožna cesta 4, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
SI 3610, reg. št. 40397, izdala UE Koper.
gnv-129050

Vajngerl Robert, Kresnica 20, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1484778, reg. št. 12136.
m-997

Veingerl Ivan, Staneta Severja 18, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
799833, reg. št. 2911, izdala UE Maribor.
gns-129653

Voglar Anica, Prelog, Prečna pot 3,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000615192, reg. št. 18146, izdala UE
Domžale. gnk-129586

Vončina Jurij, Grčna 36/a, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40432, izdala UE Nova Gorica. gni-129217

Vrečko Barbara, Na zelenici 10, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40041. gnz-128996

Vrhovnik Maša, Kidričevo naselje 2, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, št. 14689, iz-
dala UE Gornja Radgona. gnz-129371

Zagradišnik Marjeta, Črnivec 28, Brez-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524080, reg. št. 20152, izdala UE Ra-
dovljica. gnx-129623

Zagradišnik Renata, Cesta zmage 92,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 916049, reg. št. 103201, izdala UE Ma-
ribor. gnc-129444

Zalezina Mateja, Parmova ulica 15, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
718216, reg. št. 92090, izdala UE Maribor.
gnt-129477

Zorman Andreja, Zg. Brnik 43, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1537666, reg. št. 55989, izda-
la UE Kranj. gnn-129033

Zupančič Mateja, Jerebova ulica 6, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
403866, izdala UE Litija. gnu-129655

Zupanič Tatjana, Slovenja vas 35/c, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1349498, reg. št. 42189, izdala UE Ptuj.
gnc-129048

Želimorski Velimir, Ul. prvih žrtev 34, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 714874, reg. št. 86110,
izdala UE Maribor. gnv-129650

Žgur Luka, Glinškova ploščad 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487225, reg. št. 224778, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-129037

Žnidar Dušanka, Ruska 12, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 911779,
reg. št. 82869, izdala UE Maribor.
gng-129440

Zavarovalne police

Celentina David, Kajuhova 19, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 869811, izdala
zavarovalnica Tilia. gnk-129736

Comuzzi Maja, Saveljska cesta 85/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
00101601082, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnz-129296

Dominko Štefan, Vrunčeva 19, Limbuš,
zavarovalno polico, št. AO 00101543977.
m-1016

Heindl Jernej, Gaberke 92, Šoštanj, za-
varovalno polico, št. 00101304142, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnm-128884

Hren Ana, Šolska 1, Dolenja vas, zava-
rovalno polico, št. 930199, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnj-128887

Jugovec Anton, Spodnja Ložnica 45,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
AO 628925 in AK 197278, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnz-129596

Kondič Ratko, Ulica Tuga Vidmarja 12,
Kranj, zavarovalno polico, št. 178899, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnx-129223

Malavašič Eva, Grilcev grič 4, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 578684, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnl-129460

Marjanovič Željko, Ulica talcev 10, Stra-
ža, zavarovalno polico, št. 186383, izdala
zavarovalnica Tilia. gng-128890

Pajtler Dejan, Cesta 4. julija 143, Krško,
zavarovalno polico, št. 530193, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gne-129042

Petančič Marjan, Savlje 40, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 545941, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnj-129137

Petrovič Petar, Savska 5, Mojstrana, za-
varovalno polico, št. AO 546059.
gnc-129344

Požar Ksenja, Podlehnik 5/h, Podlehnik,
zavarovalno polico, št. 543866, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnl-129235

Starašinič Stanko, Cerkvišče 3, Gradac,
zavarovalno polico, št. AO 428979, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnm-129334

Urbanija Francka, Dunajska 142, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. AO 3117792,
izdala zavarovalnica Triglav. gne-129467

Veličevič Klavdija, Ulica A. Salmičeve
31/a, Leskovec pri Krškem, zavarovalno
polico, št. AO 523252, izdala zavarovalni-
ca Slovenica. gnf-129591

Zorman Peter Simon, Gačnik 81, Pesni-
ca pri Mariboru, zavarovalno polico, št.
AO00101598362, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnc-129594

Spričevala

Adamlje Tom, Frtica 4, Litija, spričevalo
1. in 2. letnika Ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2000-2001. gnd-129118

Ahlin Luka, Skaručna 41, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih
strok šiška, izdano leta 2003. gnv-129025

Anžur Sonja, Štangarske Poljane 7,
Šmartno pri Litiji, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano
leta 1993 in 1994. gnx-129023

Avbelj Anže, Ježica 22/a, Ljubljana, spri-
čevalo obvestilo o uspehu pri maturi Gim-
nazije Šentvid, izdano leta 2003.
gnt-129077

Bajc Kristjan, Pivška 5, Postojna, spri-
čevalo 2. letnika Srednje šole Postojna, iz-
dano leta 2001. gnp-129331

Bajec Darija, Šolska ulica 10, Idrija, spri-
čevalo OŠ Sp. Idrija, izdano leta
1973-1981, izdano na ime Skok Darja.
gnn-128933

Bajec Darija, Šolska ulica 10, Idrija, In-
deks SŽŠ v Ljubljani leta 1981-1984, izda-
no na ima Skok Darija. gnm-128934

Baškovč Irena, Mestni trg 39, Škofja Lo-
ka, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitet-
no spričevalo Gimnazije Brežice, izdano le-
ta 1987 in 1988. gnm-129738

Benedičič Mateja, Ševlje 16, Selca, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne
obutvene šole Kranj, izdano leta 1995.
gnk-129636

Bijelić Davor, Koroška cesta 18, Tržič,
spričevalo 4. letnika Srednje gostinske šole
v Radovljici. gno-129332

Bilkić Sanjina, Andreja Kumarja 26, Ljub-
ljana, indeks Upravno administrativne šole,
izdan leta1998/99. gnm-129409

Bizjak Uroš, Cankarjeva 27, Trebnje,
spričevalo o končani osnovni šoli, izdal Cen-
ter za izobraževanje in kulturo Trebnje, dne
4. 9. 2001. gnn-129058

Blagojević Jožica, Bavdkova ulica 1,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Tr-
govske srednje šole v Ljubljani, izdano leta
1980, izdano na ime Perko Jožica.
gnz-129621
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Bojović Luka, Pot na mah 5, Ljubljana,
potrdilo o izpolnjenem obveznem šolanju
za mladoletne in spričevalo o zadnjem kon-
čanem razredu osnovne šole, izdalo Izobra-
ževalno središče Miklošič Ljubljana.
gnh-129039

Božič Darijo, Ob progi 14, Izola - Isola,
diplomo SPPŠ Piran. gne-128892

Bratuša Janez, Lokavci 21, Spodnji Iva-
njci, spričevalo 3. letnika Srednje policijske
šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnw-128974

Bregar Jernej, Krožna pot 57, Domžale,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ledina v
Ljubljani, izdano leta 1999. gne-129642

Brlek Iztok, Brezovec 11/č, Cirkulane,
indeks, št. 81581410, izdala EPF. m-1021

Broz Lidija, Šalka vas 2, Kočevje, spri-
čevalo o poklicni maturi Upravno-adminis-
trativne šole, izdano 2003. gng-129465

Brumec Sandra, Zagorska ulica 9, Mi-
klavž na Dravskem polju, spričevalo 4. let-
nika Srednje ekonomske šole v Mariboru,
izdano leta 2003. m-1002

Bubnič Damjana, Nikolaja Pirnata 3, Idri-
ja, spričevalo o končani OŠ Jožeta Mihevca
v Idriji, izdano leta 1995. gnz-129321

Bukovec Domen, Tominčeva cesta 12,
Kranj, spričevalo od 1 do 5. razreda OŠ
Jakoba Aljaža Kranj. gny-129622

Burjak Marjeta, Ob potoku 27, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja na
Vrhniki, izdano leta 1981, izdano na ime
Velkavrh Marjeta. gnr-129729

Cindrič Nevenka, Metliška 1, Semič,
spričevalo 1. letnika DESŠ Novo mesto, iz-
dano leta 1984, izdano na ime Djuraševič
Nevenka. gne-129692

Cankar Alenka, Ljubljanska 88, Domža-
le, indeks, št. 81316658, izdala Ekonom-
ska fakulteta v Mariboru. gnt-129427

Cugelj Gregor, Most na Soči 91, Most
na Soči, indeks, št. 23010168, izdala
Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnv-129725

Cvetkova Sonja, Goriška 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdano leta 2001. gne-129592

Čampelj Jernej, Zagradec pri Grosu-
pljem 26, Grosuplje, spričevalo 4. letnika
Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gori-
ca, izdano leta 2003. gng-129640

Čorič Daniela, Slamnikarska 2, Domža-
le, spričevalo 2. letnika Gimnazije Kamnik.
gnh-128889

Čosić Ana, Štefan 11, Trebnje, spričeva-
lo 1. letnika Ekonomske srednje šole v No-
vem mestu - trgovska smer, izdano leta
2002 in 2003. gnx-129698

Črešnar Mojca, Konjiška cesta 6, Oplot-
nica, indeks, št. 62000676, izdala Visoka
šola za turizem Portorož - Turistica.
gnf-129041

Dekleva Marina, Griček pri Željnah 16,
Kočevje, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
2001. gne-129067

Demšar Špela, Na trati 15, Lesce, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole Jesenice,
smer poslovni tajnik. gnl-129060

Detečnik Bogdan, Podgorje 41/a, Pod-
gorje pri Slovenj Gradcu, diplomo Centra

srednjih šol v Velenju, št. 254/I, izdana leta
1989. gnu-129326

Dmitrović Dane, Drenov grič 1, Vrhnika,
maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2002. gnu-129301

Dobovšek Mojca, Razbor 8, Loka pri Zi-
danem Mostu, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole Celje, izdano na ime Šeško
Mojca. gng-129340

Dodič Borut, Štorje 82/a, Sežana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu CDI Univerzum
Ljubljana, ekonomski tehnik, št. 895, izda-
no 10. 5. 2001. gnr-129654

Dolinšek Tomi, Knafelčeva 26, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Tehnične gimna-
zije Maribor, izdano leta 1999. m-1038

Dolničar Irenca, Bizoviška cesta 13/b,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno administrativne šole v Ljub-
ljani, št. 553, izdano 31. 8. 1993, izdano
na ime Dolničar Irena. gnq-129580

Dominiković Katja, Pirnatova ulica 62,
Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje eko-
nomske šole v Mariboru, izdano leta 1994.
m-1009

Doško Damjan, Kamniška graba 53,
Kamnica, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole
v Mariboru, izdano leta 2002. m-1004

Dražič Dragan, Hrvatini 98, Ankaran -
Ankarano, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje strojne šole v Kopru. gns-129057

Drobnič Jordan, Sp. Slivnica 20, Grosu-
plje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Beži-
grad, izdano leta 2001/2002. gnv-128975

Džinić Amin, Mencingerjeva 6, Jeseni-
ce, spričevalo o poklicni maturi Srednje šo-
le Jesenice, izdano leta 2002. gnv-129600

Đuković Zoran, Celovška cesta 502,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole, izdano leta 2002.
gnc-129619

Finc Irena, Dunajska cesta 103, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2001. gnt-129127

Fortič Pia, Goriška ulica 63, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, iz-
dano leta 2002. gnx-129148

Franz Damjan, Jakšičeva ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Moste, izdano leta 1995. gnk-129411

Gačnik Roman, Ulica Slavka Gruma 6,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehniških in zdravstvene usme-
ritve Novo mesto, izdano leta 1991.
gnw-129349

Gašperlin Jan, Grajzerjeva ulica 29,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole Ljubljana, izdano leta 2002.
gnr-129404

Gebre Kidan, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
indeks, št. 18021576, izdala Filozofska fa-
kulteta v ljubljani. gnr-129204

Glinšek Mojca, Naselje Aleša Kaple 12,
Hrastnik, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole Trbovlje, izdano
leta 1979, 1980, 1981 in 1982, izdano na
ime Greben Mojca. gnr-129554

Golja Aleksander, Rusjanov trg 9, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nja šola za trgovinsko dejavnost v Ljubljani,
izdano leta 1990. gnn-128983

Golob Meta, Gorenja vas pri Mirni 56,
Mirna, spričevalo 3. letnika Srednje frizer-
ske šole, izdano leta 2003. gng-128915

Golob Tadej, Rancarska 14, Spodnji Du-
plek, indeks, št. 29008160, izdala Fakulte-
ta za strojništvo v Mariboru. m-993

Goričan Albina, Borova vas 22, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Lesno ind.
šole v Mariboru, izdano leta 1970. m-1039

Gorišek Špela, Pot na Rakovo jelšo 42,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2001.
gnn-128883

Gornik Bojan, Krekova ulica 22, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1996. m-1034

Gostenčnik Urška, Šenbric 57, Velenje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Slovenj Gradcu. gny-129147

Gostenčnik Urška, Šenbric 57, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole v Slovenj Gradcu.
gnw-129149

Grabnar Gašper, Zg. Motnik 2, Motnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijsko
gosp. šole, izdano leta 1972. gns-129353

Gregorič Danijel, Liminjanska cesta 71,
Portorož - Portorose, spričevalo 3. letnika
Srednje zdravstvene šole. gnw-129599

Greiner Bogdan, Prušnikova 30, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika Gradbene tehnič-
ne šole Maribor, izdano leta 1978. m-1023

Grohan Uroš, Gorenjesavska cesta 24,
Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 1999 in
2000. gnp-128881

Grozdanić Dragan, Ferkova 15, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdrav-
stvene šole Maribor, izdano leta 2000 in
2001. m-1008

Grubelnik Maja, Mariborska cesta 5,
Radlje ob Dravi, spričevalo 4. letnika SŠ
Muta, izdano leta 2000/01. gns-129253

Grželj Neda, Šmarje 142, Šmarje, spri-
čevalo OŠ Šmarje Koper, izdano leta
1982/83. gnk-129061

Halabarec Milan, Čentiba 98, Lendava -
Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Frana Miklošiča Ljutomer, št. 6/172,
izdano leta 1978. gno-129682

Handanagić Edin, Pavšičeva 36, Loga-
tec, spričevalo 1. un 2. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1994 in
1996. gne-129317

Haselj Anita, Kamnica 65, Dol pri Ljub-
ljani, zaključno spričevalo ŠCRM Kamnik,
izdano leta 1993. gno-129232

Herman Branko, Pot na Novine 12, Šen-
tilj v Slov.goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne avtomehanične šole v Mari-
boru, št. 277, izdano leta 1974. m-985

Hočevar Gregor, Veliki Gaber 34, Veliki
Gaber, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole tehniških strok Šiška, izdano leta
1998. gni-129392

Horvat Jože, Petrovičeva ulica 3/a, Ma-
ribor, diplomo Srednje šole elektrotehnič-
ne in računalniške usmeritve Maribor, iz-
dana 26. 6. 1985, št. 1030/I-EN-6/85.
gnt-129402

Horvat Sebastijan, Dravski dvor, Ulica 8.
februarja 43, Miklavž na Dravskem polju,
indeks, št. IKŠ v Mariboru. m-986
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Horvatič Tea, Mihalovec 67/c, Dobova,
spričevalo 2. in 4. letnika Srednje gostin-
ske šole Novo mesto, izdano leta 1993 in
1995. gng-129590

Hribar Nina, Vrhpolje 7/a, Ivančna Gori-
ca, spričevalo 2. letnika Srednje agroživil-
ske šole Ljubljana, izdano leta 2001.
gnm-129034

Hrovat Aleš, Sp. Roje 3, Šempeter v
Savinjski dolini, spričevalo o zaključnem iz-
pitu SŠGT Celje, tehnik kuharstva, izdano
leta 1991/92. m-998

Hvalec Dušan, Kicar 109, Ptuj, preklic
potrdila o opravljenem tečaju za varno delo
s traktorjem in traktorskimi priključki. m-999

Ivanšek Ana, Aškerčeva ulica 9, Dob,
indeks, št. 27618, izdala Fakulteta za upra-
vo. gno-129432

Janša Žan, Binje 1/55, Grosuplje, spri-
čevalo 4. letnika Eurošole gimnazije v Ljub-
ljani, izdano leta 2003. gnc-129119

Jerebič Miha, Jevnica 48/a, Kresnice,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika SŠER v Ljubljani, izdano leta 1995
in 1996. gng-129315

Jeršin Marko, Rusjanov trg 2, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 1993.
gnx-129373

Jordan Nina, Ul. Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2001. gnn-129383

Jorgačevski Aleš, Vandotova ulica 9,
Ljubljana, indeks, št. 04029578, izdala Vi-
soka upravna šola. gnq-129130

Jovanović Predrag, Kikičeva 9, Zagreb,
Hrvaška, potrdilo o uspešno končanem iz-
popolnjevanju strokovne izobrazbe, št. 222,
izdano 24. 4. 1998 pri Razvojno izobraže-
valnem centru Novo mesto. gnm-129109

Junuzović Fikret, Gosposvetska cesta
13, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za elektrotehniko v Ljubljani.
gnw-129203

Jurca Sara, Slape 106, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani, izdano
leta 2002. gnh-129168

Jurgec Marija, Prvomajski trg 11, Poljča-
ne, spričevalo o zaključnem izpitu ter spri-
čevali 2. in 3. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta
1994 in 1995. m-984

Jurić Kata, Tomšičeva ulica 17b, Idrija,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne
šole v Ajdovščini, izdano leta 1991-1992.
gnq-129155

Jurša Dejan, Bilečanska 5, Ljubljana, in-
deks, št. 93354948, izdala Tekstilna fakul-
teta. m-1025

Jurušič Maja, Kolonija 1. maja 14, Tr-
bovlje, izkaz o uspehu OŠ Tončke Čeč v
Trbovljah, izdan 21. 6. 2002. gnn-128908

Kasapović Dragana, Regentova 10, Ma-
ribor, spričevalo od 1 do 3. letnika Kemij-
ske šole Ruše, izdano leta 1994, 1995 in
1996. m-1014

Kastrevc Katja, Jablan 32, Mirna Peč,
spričevalo Ekonomske šole Novo mesto,
izdano leta 2002. gnv-128900

Kastrevc Katja, Jablan 32, Mirna Peč,
spričevalo Ekonomske šole Novo mesto,
izdano leta 2001. gnu-128901

Katanić Mirjana, Aškerčeva ulica 23,
Pragersko, spričevalo od 1 do 4. letnika
Srednje družboslovne šole Maribor, izdano
leta 1987, 1988, 1989 in 1990. m-1037

Kečinović Slobodan, Partizanska 1, Čor-
tanovci, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene šole v Mariboru, izdano leta
1977. gnr-129329

Kink Aleš, Keršičev hrib 4, Trbovlje, spri-
čevalo 4. letnika Ekonomske gimnazije Tr-
bovlje. gnk-128886

Klančič Maja, C. Goriške fronte 66,
Šempeter pri Gorici, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje šole Veno Pilon v Ajdov-
ščini, smer šivilja-krojač, št. 66/00, izdan
26. 6. 2000. gnb-129045

Klaneček Andrej, Železnikova ulica 20,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje grad-
bene šole Maribor - smer dimnikar, izdano
leta 1993. m-1036

Knez Primož, Skrovnik 1, Tržišče, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje elektrotehni-
ške šole Novo mesto, izdano leta 1998 in
1999. gnl-129660

Kodermac Marjetka, Bazoviška 14, No-
va Gorica, spričevalo 2. letnika Zdravstve-
ne šole. gnb-129324

Kokalj Katja, Kokemberk 9, Velika Loka,
indeks, izdal Srednješolski center za PTT
Ljubljana, izdan na ime Trlep Katja.
gnd-129697

Kokalj Primož, Kopačnica 19, Gorenja
vas, spričevalo 4. letnika Šole za strojništvo
v Škofji Loki. gnx-129573

Kolar Sara, Šercerjeva 20, Velenje, spri-
čevalo 2. letnika Strokovne in poklicne šole
Celje, smer frizer, izdano leta 2000/2001.
gni-129438

Kolenc Iztok, Zadrečka cesta 19, Nazar-
je, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Celju, izdano
leta 1998. gnd-128893

Korošec Silva, Prepuž 4, Zgornja Ložni-
ca, spričevalo 3. letnika Gostinske šole Ma-
ribor, izdano leta 1981. m-1015

Kos Matej, Gašperšičeva 23, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elek-
trotehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1997
in 1998. gno-128932

Kostanjšek Cvetka, Sromlje 34, Srom-
lje, indeks, št. 248 leto izdaje 1983.
gny-129322

Kovač Nina, Linhartova 72, Ljubljana,
spričevalo 9. razreda OŠ Savsko naselje,
izdano leta 2003. gnv-129275

Kovač Rok, Dolga ulica 103, Moravske
Toplice, letno spričevalo Srednje šolskega
centra Murska Sobota. gng-129215

Kožuh Miha, Šišenska cesta 80, Ljublja-
na, indeks, št. 41044011, izdala Fakulteta
za organizacijske vede v Kranju.
gnf-129541

Kraševac Glaser Andrej, Maistrova 6,
Maribor, spričevalo 3. letnika I. gimnazije v
Mariboru, izdano leta 2002. m-1003

Kren Andreja, Rumanja vas 34, Straža,
spričevalo o zaključnem izpitu Univerzum
p.o. v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnt-128902

Krepfl Matej, Mariborska cesta 18, Ra-
če, spričevalo 1. letnika SERŠ v Mariboru,
izdano leta 2002. m-994

Krtelj Valentin, Šibeniška ulica 20, Aj-
dovščina, spričevalo o zaključnem izpitu št.
124/K 82, izdal Center strokovnih šol Dom-
žale, Poklicna kovinarska šola, izdano 8. 6.
1982. gns-129128

Kržič Tadeja, Cesta Krimskega odreda
42, Vrhnika, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2002. gnp-129731

Kumer Mateja, Dolniška cesta 3, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Beži-
grad, izdano leta 2000/2001. gnf-129016

Lesinjek Igor, Dednja vas 58, Pišece,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske šo-
le Grm Novo mesto, izdano leta 1993.
gnw-129049

Lešnik Matej, Javornik 53, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo OŠ Koroški jeklarji, Rav-
ne na Koroškem. gnd-129047

Ljubec Josip, Kandijska 39, Novo me-
sto, spričevalo Srednje kmetijske šole Grm,
izdano leta 1999. gni-129188

Logar Aleksandra Barbara, Ulica 28. ma-
ja 53, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Sred-
nje trgovske šole, izdano leta 1991/92.
gnw-128924

Lotrič Simona, Podblica 15, Zgornja Be-
snica, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole Kranj, izdano 28. 6. 1995.
gno-128882

Lovrenčič Anton Jernej, Dunajska cesta
105, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Šol-
skega centra za pošto in telekomunikacije v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnv-129075

Lovrenčič Davor, Seidlova ulica 24, No-
vo mesto, spričevalo SEŠ Nova Gorica -
trgovec, izdano leta 1997. gni-129238

Lubej Matija, Ulica 4. oktobra 24, Cer-
klje na Gorenjskem, indeks, št. 20202610,
izdala Pravna fakulteta. gni-129388

Lunder Viktorija, Cesta španskih borcev
13, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in obvestilo
o uspehu 3. letnika Šubičeve gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 1977, 1978 in 1979.
gnz-129396

Macuh Jani, Lipoglav 16, Loče pri Po-
ljčanah, spričevalo o zaključnem izpitu 1.
letnika SSPŠ Celje, prometni tehnik, izda-
no leta 2002/03. gni-129163

Mačar Tomo, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Mo-
ste v Ljubljani, izdano leta 1995 in 1996.
gnp-129556

Majcen Katja, Ob jarku 6, Maribor, spri-
čevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem
v Mariboru, izdano leta 2003. m-1017

Majcen Slavica, Tržaška cesta 15, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Šubičeve gim-
nazije v Ljubljani, izdano leta 1973, izdano
na ime Vrtaćnik Slavica. gnf-129691

Majcen Tatjana, Majcni 1, Sežana, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Gradbene tehniške
šole Ljubljana, izdano leta 1982.
gnw-129053

Majkič Darko, Cesta 30. avgusta 1, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika SPSŠB v Ljublja-
ni, izdano leta 2002. gnj-129712

Majkić Zoran, Visoko 3, Visoko, spriče-
valo o zaključnem izpitu SKCPŠ Škofja Lo-
ka, izdano leta 1995/96. gnd-129643

Mak Ivica, Šantlova 13, Maribor, spriče-
valo 3. in 4. letnika Ekonomske šole Slo-
venj Gradec. gnj-129212
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Marinko Mojca, Pod goricami 49, Brez-
ovica pri Ljubljani, spričevalo 3. in 4. letni-
ka Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 2000 in 2002. gnl-129635

Markoč Špela, Ihan, Breznikova cesta
100, Domžale, spričevalo 2. letnika Sred-
nje zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta
2000/2001. gnl-129010

Marn Stojan, Zasavska cesta 61/a,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne grafićne šole v Ljubljani, izdano leta
1981. gnn-129162

Martinović Velimir, Kapiteljska ulica 11,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1997, 1998 in 1999. gnf-129191

Matečko Gregor, Partizanska cesta 22,
Moravče, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano
leta 2002. gnw-129299

Mejač Aleš, Tuga Vidmarja 8, Kranj, spri-
čevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje eko-
nomske šole v Kranju. gnz-128896

Melanšek Brina, Lokovica 145, Šoštanj,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za farma-
cijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani, iz-
dano leta 2002. gnl-129314

Merčun Milan, Polje, Cesta VIII/2, Ljub-
ljana-Polje, indeks, št. 23679, izdala Fakul-
teta za upravo v Ljubljani. gnv-129375

Mernik Jure, Vodnikova 6, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljubljana Ši-
ška, izdano leta 2001. gnr-129704

Metelko Silvester, Pod gradom 16, Mo-
kronog, spričevalo o zaključnem izpitu Šol-
skega centra Novo mesto, izdano leta
1996. gnu-129651

Mihelič Sebastijan, Sele 21, Pragersko,
spričevalo o končani OŠ Antona Ingoliča -
Spodnja Polskava, izdano leta 2002.
m-1041

Mikolič Gašper, Pod jezom 5, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje in poklicne šo-
le Ljubljan, izdano leta 2001/2001.
gnc-129219

Milešič Saša, Leskovec 98, Pragersko,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2000. m-1028

Milovančevič Maja, Kardeljeva cesta 80,
Maribor, diplomo I. gimnazije Maribor, izda-
na leta 1992. m-1024

Mis Milena, Zavrh pod Šmarno goro 1,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Mlekarske šola Kranj, izdano leta 1951,
izdano na ime Dermastja Milena.
gnv-129100

Miš Aleš, Gorjuša 27, Dob, spričevalo
3. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta
2002. gnw-129224

Modic Tilen, Raičeva 11/a, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika ŠC PET v Ljubljani,
izdano leta 2003. gnk-129686

Mulej Jerca, Selo 20, Bled, preklic in-
deksa, objavljenega v Ur. l. RS, št.
59/2003. gne-129167

Muminović Suada, Zaloška 235, Ljub-
ljana, spričevalo 6. razreda Oš Karla De-
stovnika Kajuha, izdano leta 1990, izdano
na ime Jašič Suada. gne-129192

Mušič Ana, Kranjska cesta 3/b, Kam-
nik, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje tr-
govske šole, izdano leta 1997 in 1999.
gnu-129380

Nestič Luka, Dolenjska cesta 63, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Škofijske klasič-
ne gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnt-129652

Nešković Sašo, Cankarjeva 28, Nova
Gorica, spričevalo 2. letnika Srednje eko-
nomske in trgovske šole, izdano leta 2000.
gno-129732

Novak Klara, Hraše 19, Lesce, spriče-
valo OŠ Frana Saleškega Finžgarja Lesce,
izdano leta 1982/83. gnn-129608

Novak Sandro, Trubarjeva ulica 9, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ Delavske uni-
verze v Mariboru, izdano leta 1988. m-1020

Oblak Franc, Drenov grič 2/a, Vrhnika,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje strojne
šole v Ljubljani, izdano leta 1973 in 1974.
gnp-129656

Oblak Janko, Šentjošt 42, Horjul, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Centra strokov-
nih šol - avtomehanik v Ljubljani, izdano leta
1982. gnj-129412

Osmani Esat, Srednja vas 33, Kamnik,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnd-129668

Osojnik Mitja, Partizanska 1, Slovenska
Bistrica, maturitetno spričevalo II. gimnazije
Maribor, izdano leta 1997. m-990

Penko Aleksander, Zalog 56, Postojna,
spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključno spri-
čevalo Srednje pomorske šole v Portorožu,
izdano leta 1979 in 1980. gnb-129099

Perčič Janez, Brilejeva ulica 12, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnh-129689

Perko Tomaž, Zagorica 4/a, Videm-Do-
brepolje, spričevalo 3. letnika Srednje stroj-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnu-129126

Pintar Drago, Vrh 31/a, Šmarje pri Jel-
šah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole v Mariboru, izdano leta 1999.
m-1018

Pirič Vlado, Koželjskega 3, Velenje, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika PTSŠ Velenje.
gnf-129266

Plavčak Gaber, Gobela 42, Gozd Martu-
ljek, spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
ske turistične šole Radovljica. gnh-129339

Pleterski Franc, Dolenja vas pri Artičah
36, Artiče, spričevalo o končani OŠ Artiče,
izdano leta 1972. gnx-129548

Plevel Matej, Cesta na Markovec 61, Ko-
per - Capodistria, spričevalo od 1 do 4.
letnika Srednje gostinske šole Izola, izdano
leta 2000 do 2003. gnj-129237

Ploj Jerneja, Sp. Porčič 26/b, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 2. letnika III. gim-
nazije v Maribor, izdano leta 2003. m-987

Potočnik Denis, Goričane 69, Medvo-
de, spričevalo od 1 do 3. letnika in obvesti-
lo 4. letnika Srednje ekonomske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1991, 1993, 1994 in 1995.
gnn-129408

Potočnik Renata, Grajska ulica 8, Mur-
ska Sobota, spričevalo o končanem 7. raz-
redu OŠ, št. del. 69/1, izdano 25. 6. 1986.
gny-128897

Potočnjak Koradin Barbara, Opekarni-
ška 32, Radomlje, spričevalo izkaz OŠ Pre-
serje, izdano leta 2000. gnz-129071

Požgaj Aleš, Ulica Janka Ulriha 18, Vele-
nje, indeks, št. 18900110, izdala Filozof-
ska fakulteta. gnq-129134

Preiner Vlado, Ivanovec, Vladimira Na-
zora 22, Čakovec, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika Poklicne in gradbene šole Ivana Kav-
čiča v Ljubljani, smer izolater, izdano leta
1970, 1971 in 1972. gnu-129005

Primožič Katarina, Zaloška 232/d, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika gimnazije Šen-
tvid, izdano leta 2002. gnc-129394

Prkič Katja, Bakovci, Panonska ulica
8/c, Murska Sobota, indeks, št.
18000921, izdala Filozofska fakulteta.
gnp-129081

Prosen Klemen, Brezovec 11, Horjul,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnl-129585

Pucelj Laura, Opekarska cesta 30, Ri-
bnica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jože-
fa Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnl-129135

Pureber Uroš, Košenice 29, Novo me-
sto, spričevalo 3. letnika Srednje tehniške
elektro šole Novo mesto, izdano leta 2002.
gnh-129214

Pustišek Vanja, Ulica 11. novembra 41,
Leskovec pri Krškem, spričevalo 3. letnika
SŠGT Novo mesto, izdano leta
2002/2003. gnl-128885

Radović Miroslav, Klinetova ulica 2, Ma-
ribor, spričevalo osnovne šole, izdala De-
lavska univerza Maribor, izdano leta 1988.
m-988

Rajh Vesna, Zavrh 40/a, Voličina, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Ekonomske srednje
šole Maribor, izdano leta 2000 in 2001.
m-1035

Razingar Jure, Hrušica 35, Hrušica, pre-
klic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št.
83/2003. gni-129563

Ristovski Romana, Bistričica 11/a, Sta-
hovica, spričevalo 5. letnika Srednje šole
v Domžalah, izdano leta 2002.
gnn-129333

Rogač Nastja, Rimska cesta 8, Laško,
spričevalo 8. razreda OŠ Primoža Trubarja,
izdano leta 1999. gnv-129150

Rojnik Albin, Zvodno 83/b, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 2.
letnika Srednje tehniške šole v Celju, izda-
no leta 1994 in 1995. gnh-129739

Roštohar Karolina, Selce 10 nad Blan-
co, Blanca, spričevalo o končani OŠ Blan-
ca, izdano leta 1970, izdano na ime Brečko
Karolina. gnd-129443

Rožnik Mateja, Velika Loka 20, Velika
Loka, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
tekstilne šole v Kranju, izdano leta 1993 in
1994. gnp-129581

Ržen Maja, Gradišče 6, Trebnje, spriče-
valo 1. letnika Srednje frizerske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1999. gnv-129325

Sanabor Dušan, Ravnje 10, Sežana,
maturitetno spričevalo Tehniške kmetijske
šole v Mariboru, izdano leta 1982.
gnz-129546

Savanović Iris, Ulica Janka Puclja 5,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za farmacijo in zdravstvo v Ljublja-
ni, izdano leta 1997/98, izdano na ime
Milenković Iris. gnx-129648
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Savanović Željko, Ulica Janka Puclja 5,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole v Kranju, izdano leta
1996/97. gnc-129644

Sedej Vojko, Vojkova 11, Idrija, spriče-
valo 3. in 4. letnika Elektrotehniške šole v
Ljubljani, izdano leta 1979 in 1980.
gnm-129634

Selan Anže, Šentpavel na Dolenjskem
9, Šentvid pri Stični, spričevalo 1. letnika
Srednje gradbene, geodetske in ekonom-
ske šole Ljubljana, izdano leta 2003.
gnp-128931

Sever Anže, Cankarjeva cesta 7, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Šolskega centra
Ljubljana, gimnazija, izdano leta 2003.
gnr-129154

Simonič Franc, Žitence 41, Sv.Ana v
Slov.goricah, potrdilo o opravljenem tečaju
za varno delo s traktorjem in traktorskimi pri-
ključki v Lenartu, izdano leta 1995. m-991

Sirar Branimir, Puhova 1, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 2002. gnb-129295

Sirše Marko, Šmarska cesta 27, Vele-
nje, indeks, št. 93531891, izdala FERI.
m-1030

Slatenšek Mitja, Jezerska cesta 57/a,
Kranj, spričevalo 1. letnika Ekonomske šo-
le v Kranju, izdano leta 1999. gnt-129577

Slatenšek Mitja, Jezerska cesta 57/a,
Kranj, spričevalo 3. letnika Ekonmske šole
v Kranju, izdano leta 2002. gns-129578

Slekovec Roman, Vir, Bukovčeva 27,
Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje kovinarske in strojne šole v Mariboru,
izdano leta 1981 in 1982. gnd-129393

Srdič Robert, Voljčeva cesta 23, Vrhni-
ka, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje elek-
trotehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1992 in 1993. gnp-129631

Stamenkovič Marko, Bevkova 3, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ Bratov Polan-
čič, izdano leta 2002. m-1040

Stanc Saša, Tyrševa ulica 20, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje tek-
stilne šole v Mariboru, mehanik II, izdano
leta 1991, 1992 in 1993. m-1001

Starman Adrijana, Goriška 40, Velenje,
spričevalo 3. letnika Umetniške gimnazije v
Ljubljani. gno-128957

Starman Adrijana, Goriška 40, Velenje,
spričevalo 3. letnika Srednje glasbene in
baletne šole v Ljubljani, izdano leta
2002/2003. gng-129015

Šabec Jakob, Zagorje 102/c, Pivka, ma-
turitetno spričevalo Gozdarskega šolskega
centra Postojna, izdano leta 1973.
gns-129003

Šimec Helena, Bračičeva 1, Senovo,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ XIV. divizije
Senovo, izdano leta 1988/89, izdano na
ime Pavlič Helena. gnw-129249

Šinkec Lea, Levstikova ulica 20, Morav-
ske Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne in tehniške šole Murska
Sobota, diferencialni program tekstilni te-
hnik, konfekcijski tehnik, izdano 23. 6.
1999. gnm-129609

Škrablin Stanislav, Pod turn 5, Podplat,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne ko-
vinarske šole v Mariboru, izdano leta 1977.
m-1011

Škrajnar Lucija, Ambrus 54, Zagradec,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1995
do 1998. gnd-129043

Škulj Petra, Preglov trg 13, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Aškerčeve gimnazije,
izdano leta 1996. gnr-129579

Špeh Nina, Leskovec 119/c, Pragersko,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šo-
le Slovenka Bistrica, izdano leta 1999.
m-1032

Šrimpf Janja, Cankarjeva ulica 10/a, Slo-
venj Gradec, spričevalo 2. letnika Gimnazi-
je Ravne na Koroškem, izdano leta 2003.
gnv-129575

Štebih Lenko, Koroška 55, Maribor, ma-
turitetno spričevalo III gimnazije Maribor, iz-
dano leta 2001. m-1033

Štih Andrej, Klemenčičeva 16, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za elektrotehniko.
gnb-129220

Štirn Miran, Struževo 73, Kranj, diplo-
mo Srednje šole za strojništvo v Ljubljani,
izdana leta 1987. gng-129565

Štromajer Jaka, Kriška ulica 26, Kranj,
letno spričevalo EŠ Kranj, šolsko leto
1998/1999. gnk-129236

Štuhec Franc, Gajševci 13, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo 4. letnika Srednje
kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1978.
gnq-129430

Štuhec Franc, Gajševci 13, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo o končani OŠ Križev-
ci, izdano leta 1973. gnp-129431

Šuman Robert, Ljubljanska 47, Velenje,
spričevalo 3. letnika Rudarske šole.
gnd-129268

Šuplika Dario, Pod lipami 14, Celje, spri-
čevalo 1. letnika SSPŠ Celje, smer avtome-
hanik, izdano leta 1996. gne-129092

Šuplika Dario, Pod lipami 14, Celje, spri-
čevalo 2. letnika SSPŠ Celje, smer avtome-
hanik, izdano leta 1997. gnb-129095

Šuplika Dario, Pod lipami 14, Celje, spri-
čevalo 3. letnika SSPŠ Celje, smer avtome-
hanik, izdano leta 1998. gny-129097

Šuplika Dario, Pod lipami 14, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SSPŠ Celje, iz-
dano leta 1998. gnx-129098

Tepič Peter, Mlekarniška 14, Maribor,
spričevalo od 1 do 8. razreda OŠ Martin
Konšak, izdano leta 1988 do 1995. m-1031

Terbovšek Melita, Lačja vas 30, Nazar-
je, diplomo Srednje šole za trgovinsko de-
javnost Celje, izdana v šolskem letu
1990/91. gnf-129341

Terček Mateja, Delavska 10, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tek-
stilne šole v Mariboru - tekstilni konfekcio-
nar, izdano leta 1987. m-1019

Tomkiewicz Nina, Oražnova ulica 10,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Majde
Vrhovnik, izdano leta 2000. gnn-129633

Torok Sabina, TLP 13, Lendava - Len-
dva, spričevalo o zaključnem izpitu po pro-
gramu ekonomski-komerciali tehnik, izdano
7. 12. 1999 pri Zavodu B2 Izobraževalni
center, Strokovna ekonomska šola v Mari-
boru. gni-129613

Unuk Milan, Zg. Jablane 35, Cirkovce,
spričevalo za voznika cestno prometnih vo-
zil, izdal Srednješolski center Boris Kidrič
Celje, leta 1977. gnp-128906

Urankar Srečo, Snovik 3, Laze v Tuhi-
nju, spričevalo Kmetijske šole Grm, izdano
leta 1988. gnr-129604

Urh Bernarda, Luče 105, Luče, indeks,
izdala Srednja trgovska šola v Ljubljani, na
ime Obojnik Bernarda. gnq-129205

Uršič Tina, Kersnikova 10, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gomnazije Vič, izdano
leta 2003. gng-128990

Vene Uroš, Črmošnjice pri Stopičah 61,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole v Novem mestu, iz-
dano leta 2001. gnf-129641

Venta Jasmina, Mihovci 69/b, Velika Ne-
delja, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
na Ptuju. gnm-129559

Vetrih Ana, Padeški vrh 25, Zreče, di-
plomo Srednje kemijske šole Ruše, izdana
leta 1989. gnj-129062

Vidmar Andrej, Komen 1/a, Komen, in-
deks, št. 61153525, izdala Pedagoška fa-
kulteta Maribor. m-989

Vidovič Iztok, Strajna 57/a, Podlehnik,
spričevalo Videm pri Ptuju, izdano leta
1995. gnx-129348

Vogrič Sindi, Mucherjeva 5, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta
2002. gnp-129381

Vojsk Jasmina, Kraigherjeva 14, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2003. gnd-129597

Vrebec Rok, Japljeva ulica 3, Mengeš,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra PTT,
izdano leta 2002. gnk-129161

Vujanovič Tanja, Janka Puclja 3, Kranj,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj.
gnr-128904

Vuk Suzy, Koštabona 60, Šmarje, spri-
čevalo 2. letnika Ekonomske šole Koper,
izdano leta 2002/03. gnl-129335

Vukojević Sanja, Ulica Marije Drakslerje-
ve 14, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Sred-
nje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2003. gnr-129708

Vukšinič Tina, Ulica Mirana Jarca 2/a,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika, izdano leta
1997 in 1998. gnw-129399

Wachtar Simon, Prešernova 30, Bled,
spričevalo 5. letnika Ekonomske šole Kranj,
podjetniško poslovanje, poslovni tehnik.
gnd-129343

Wertl Tanja, Železnikova ulica 18, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu in spri-
čevalo od 1 do 3. letnika Srednje tekstilne
šole v Mariboru, izdano leta 1992, 1993 in
1994. m-1013

Zagorščak Marina, Podlehnik 36/a,
Podlehnik, spričevalo 2. letnika Srednje šo-
le za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljani, izdano leta 2001. gno-129557

Zagrljača Aida, Ragovska 16, Novo me-
sto, spričevalo 1. in 3. letnika Ekonomske
šole Novo mesto, smer ekonomski tehnik,
izdano leta 1999/2000 in 2001/2002.
gnb-128903

Zahirovič Ademir, Prešernova 34, Ra-
domlje, spričevalo o končani OŠ Preserje
pri Radomljah, izdano leta 1997.
gno-129582

Zemljič Tadeja, Vrhovci, Cesta XII/2,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje eko-
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nomske šole v Ljubljani - duplikat, izdano
leta 1997. gnh-129564

Zlatković Robert, Zikova ulica 12, Kam-
nik, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljublja-
ni, izdano leta 1995 in 1996. gnb-129645

Zore Zmago, Tavčarjeva 21, Ptuj, spri-
čevalo OŠ Breg, izdano leta 1998.
gnx-128898

Zorič Aleksandra, Janka Puhlja 9, Kranj,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole v Kra-
nju, izdano leta 2002. gnp-129306

Zukić Saima, Gasilska ulica 17, Koper -
Capodistria, potrdilo o uspešno končanem
usposabljanju za gostinstvo Srednje gostin-
ske šole- skrajšani program,, izdano leta
1988, na ime Zlatič Saima. gns-129632

Zukić Šabica, Podjunska ulica 19, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu št. 74,
izdala Srednje tehnične šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1974. gnw-129374

Zupanič Peter, Lancova vas 33, Videm
pri Ptuju, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole, izdano leta 2001/02.
gni-129338

Žgajnar Ranko, Naselje heroja Maroka
27, Sevnica, zaključno spričevalo STZŠ No-
vo mesto. gnh-129589

Žižek Ivan, Na gradu 5, Ptuj, indeks, št.
93499751, izdala Fakulteta za strojništvo v
Mariboru. m-995

Žunko Milica, Betnavska 85/a, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinske
šole Maribor, izdano leta 1977 in 1978.
m-1027

Žunko Milica, Betnavska 85/a, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Selnica ob Dravi,
izdano leta 1976. m-1026

Žunkovič Ivan, Slovenja vas 69/b, Haj-
dina, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nješolskega centra TAM, smer kovinar, iz-
dano leta 1975. m-1007

Ostali preklici

AS Domžale Moto center d.o.o., Blatni-
ca 3/a, Trzin, potrdilo za registracijo vozila
za motorno kolo HONDA CBR600RR, let-
nik 2003, št. okvirja:
JH2PC37A03M011669. gny-128972

Benedik Bojan, Rotarjeva ulica 3, Kranj,
delovno knjižico. gnn-129083

BIO PROM Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Završe 7, Grobelno, certifikat za prevoz ne-
varnega blaga v cestnem transportu št.
012173, izdan 11. 2. 2000 pri MNZ na ime
Zidanšek Boštjan. gnc-128994

Blatnik Uršula, Trščanska 36, Beograd,
delovno knjižico, izdana na ime Kodre Ur-
šula. gnf-129545

Bohinec Dorotea, Frane Divnića 3, Ši-
benik, Hrvaška, certifikat za iskanje, reše-
vanje na morju št. HH 718. gnq-129405

Bohinec Dorotea, Frane Divnića 3, Ši-
benik, Hrvaška, certifikat o seznanitvi o
nevarnosti požara na ladji, št. II298.
gnp-129406

Bohinec Dorotea, Frane Divnića 3, Ši-
benik, Hravaška, certifikat za prvo pomoč
na ladji, št. KK459. gno-129407

Boškov Tanja, Delavska 25, Mojstrana,
delovno knjižico. gng-129190

Brilej Simona, Delavska ulica 7, Šentjur,
študentsko izkaznico, št. 63000326, izda-
la Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gno-129707

Buršič Mojca, Šalek 88, Velenje, štu-
dentsko izkaznico, št. 01096044, izdala Pe-
dagoška fakulteta v Ljubljani. gnd-129243

Camlek Aleksander, Stari trg 74, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gni-128888

Čož Mira, Novosadska ulica 14, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnl-129260

Farič Marko, Podrgajsova 10, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 71125124. m-1005

Ferluga Natalia, Vanganelska 1, Koper -
Capodistria, delovno knjižico, serija A
482628, reg. št. 26197. gnj-129337

Hazler Peter, Horjul 120/a, Horjul, štu-
dentsko izkaznico, št. 63010209, izdala Fa-
kulteta za računalništvo in informatiko.
gnb-129395

Hočevar Jurij, Zapoge 6/a, Vodice, de-
lovno knjižico. gnu-128976

Hozjan Elizabeta, Bratov Učakar 28,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
37170202, izdala Veterinarska fakulteta v
Ljubljani. gnb-128995

Jurše Gorazd, Vrtna ulica 8, Selnica ob
Dravi, študentsko izkaznico, št. 93501706.
m-1010

Kocijan Matej, Kamnik pod Krimom 4/b,
Preserje, študentsko izkaznico, št. 41210124,
izdala Medicinska fakulteta. gnw-129274

Kogovšek Aleš, Pavšičeva 36, Logatec,
delovno knjižico. gnj-129587

Komac Mojca, Podgorska ulica 59, Koče-
vje, delovno knjižico, ser. št. A 0253154, reg.
št. 104/93, izdala UE Kočevje. gnu-129201

KONDISTRANS d.o.o. inženiring, posre-
dništvo, prevozi, Cesta 9. avgusta 78/a,
Zagorje ob Savi, dovolilnico za Jugoslavijo,
vrsta dovolilnice: bilateralna-tranzitna, št.
002426. gnq-129030

Kozina Mihael, Struževo 38/a, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 41041442, izdala
Fakulteta za organizacijske vede v Kranju.
gne-129117

Kravanja Evelina, Janka Uršiča 8, Koba-
rid, študentsko izkaznico, št. 01002090,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnf-128941

Krošelj Lea, Lanišče 11/b, Škofljica, de-
lovno knjižico. gno-129157

Laharnar Petra, Jelendol 9, Tržič, štu-
dentsko izkaznico, št. 21018753, izdala
FDV v Ljubljani. gnv-129125

Lampret Simona, Viška cesta 9, Dravo-
grad, delovno knjižico. gnv-129350

Lipnik Maja, Kersnikova 31, Velenje, štu-
dentsko izkaznico, št. 21017516, izdala Fa-
kulteta za družbene vede. gnb-129595

Mesarič Ivan, Lipovci 100/a, Beltinci,
študentsko izkaznico, št. 50200106, izdala
Teološka fakulteta. gnh-128964

Mirtič Jožef, Partizanska pot 45, Litija,
orožni list OL 182, reg. št. 35, izdala UE
Litija dne 24. 1. 2002. gng-129690

Mlakar Bernard, Viševek 40, Stari trg pri
Ložu, izkaznico vojnega veterana, št.
2001858, št. 001188. gnq-128905

MLINARSTVO IN AVTOPREVOZNIŠTVO
SAJKO, Sajko Bogomir s.p., Slape 19, Ptuj-

ska Gora, licenco št. 003551/3772-RKN
52/1997, izdana 29. 11. 1997, z veljavnos-
tjo do 29. 11. 2002, za vozila z reg. oznako
MB 38-49R, MB 86-65R, MB L-155, MB
92-09P in MB R5-589. gni-129063

Omejec Igor, Smledniška cesta 128,
Kranj, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolna, št. 02/13-2094, VČ - 1326/98,
izdano 23. 6. 1998. gnv-129225

Orešnik Leopold, Miklavž pri Taboru 6,
Tabor, delovno knjižico. gny-128997

Pagon Miro, Mladinska ulica 3, Spodnja
Idrija, delovno knjižico, ser. št. 56037.
gnc-129319

Pavasović Vanja, Kunaverjeva ulica 4, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 19792091, iz-
dala Ekonomska fakulteta. gny-129122

Pavlin Aleksander, Simona Jenka 12,
Domžale, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02-13-4923/94.
gny-129397

Pejič Dragan, Tovarniška cesta 22/a,
Logatec, delovno knjižico. gns-129153

Pešl Andrej, Med vrtovi 13, Miklavž na
Dravskem polju, delovno knjižico, št. 6129,
izdana leta 1986 v Mariboru. m-992

Plantak Ivica, Alma Vivoda ulica 33, Pi-
ran - Pirano, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 01/05-1723/1998.
gnw-128899

Polatnik Peter, Gajevci 43a, Gorišnica,
delovno knjižico. gnp-129056

Poljšak Petra, Skaručna 8, Vodice, štu-
dentsko izkaznico, št. 20202267, izdala
Pravna fakulteta. gns-129103

Prah Jože, Gornja Prekopa 23/a, Ko-
stanjevica na Krki, zelene karte, št.
0430860. gnt-129606

Primic Luka, Jurčičeva 4, Novo mesto -
Krka, študentsko izkaznico, št. 19380258.
gnt-129677

Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-
ce, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmar-
tinska 55, Ljubljana, preklicuje službeno iz-
kaznico pooblaščene uradne osebe: Janez
Vrhunc, zaposlen na Davčnem uradu Ljublja-
na na delovnem mestu inšpektor za hitre pre-
glede – inšpektor III; pod registrsko številko:
08224, izdano dne 1. 8. 1996. Ob-101105

Selan Lea, Podreber 3, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Moste.
gni-129588

Simunič Damir, Kozje 145, Kozje, pre-
klic študentske izkaznice, objavljene v Ur. l.
RS, št. 81/2003. gnc-129398

Smerdu Katja, Strunjan 131, Portorož -
Portorose, študentsko izkaznico, št.
1002289, izdala Pedagoška fakulteta v Ljub-
ljani. gnx-129598

Šajn Rok, Nazorjev trg 3, Koper - Capo-
distria, dovolilnico št. 11812, veljavna do
31. 10. 2003. gnu-129351

Šandor Alenka, Rakuševa 11, Ormož,
študentsko izkaznico, št. 61151279, izdala
Pedagoška fakulteta. m-1006

Šere Peter, Vodiška cesta 72, Vodice,
delovno knjižico. gnc-129569

Šmon Janez, Božje 26/a, Oplotnica, de-
lovno knjižico, št. 15133, serija 350022,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnt-129302

Štefanič Anja, Kajuhova 4, Črnomelj, štu-
dentsko izkaznico, št. 06210139.
gnf-128891
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Šunta Polona, Naselje heroja Maroka 3,
Sevnica, študentsko izkaznico, št. 24847,
izdala Visoka upravna šola v Ljubljani.
gns-129728

Tacol Miklavž, Kraigherjeva 6, Celje,
študentsko izkaznico, št. 25006418, izdala
Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnt-129702

Ukalović Vice, Tomšičeva 70/e, Jeseni-
ce, delovno knjižico. gnk-129336

Ungar Franc, Bevke 34, Vrhnika, delov-
no knjižico. gnj-129012

Upelj Rok, Kresniške poljane 54, Kre-
snice, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnk-129136

Usenik Vanja, Mazijeva 11, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnm-129284

Varga Robert, Dole pri Polici 16, Grosu-
plje, delovno knjižico. gnu-129401

Vlašič Boštjan, Ulica talcev 11,
Straža, študentsko izkaznico, št.
01098454, izdala  Pedagoška  fakulte-
ta. gnt-129002

Vodeb Dionea, Trnoveljska cesta 89,
Celje, študentsko izkaznico, št. 23620, Vi-
soka upravna šola. gnk-129036

Volarič Gregor, Preglov trg 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20200798, izdala
Pravna fakulteta. gnf-129391

Zdešar Klara, Podolnica 65, Horjul,
dijaško izkaznico, izdala Škofijska kla-
sična gimnazija, št. 0005754348.
gne-129717

Zlatković Sarah, Šrihova 25, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
Plečnika v Ljubljani. gno-129257

Zupančič Mina, Cesta na Log 33, No-
tranje Gorice, študentsko izkaznico, št.
01002436, Pedagoška fakulteta v Ljublja-
ni. gns-128953

Zver Nina, Trg Rivoli 3, Kranj, delovno
knjižico. gnn-129558

Žižek Ivan, Na gradu 5, Ptuj, študentsko
izkaznico, št. 93499751. m-996
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