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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo

predhodnega razpisa

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

Št. 41405-5/99-4/1 Ob-101541
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,

1240 Kamnik.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj, ki bo

predvidoma naročeno v naslednjih 12 me-
secih: rušenje in nadomestna gradnja
dela šole v investicijski vrednosti
240,000.000 SIT.

4. Kraj gradnje: Stranje pri Kamniku.
5. Ocenjeni datum pričetka javnega

naročila: april 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Od-
delek za družbene dejavnosti, Anton Ka-
min, tel. 01/83-18-105.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: gradnja se bo odvijala v
letu 2004.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 4. 9. 2003.

Občina Kamnik

Št. 404-08-281/2003-1 Ob-101554
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 24-26, 1000 Ljubljana, telefaks
01/431-90-35, tel. 01/471-24-28.

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

4. Kraj dobave: vsa odjemna mesta v
Sloveniji.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logi-
stiko, Služba za javna naročila, Jože Mo-
korel, tel. 471-25-53.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: /

Ministrstvo za obrambo

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 ponudbe

Ob-101535
V javnem razpisu Zavoda za zdravstveno

varstvo Maribor za dobavo aparata za de-
tekcijo mikroorganizmov v krvi in drugih
vzorcih, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 70 z dne 18. 7. 2003, Ob-98300, se
rok za oddajo ponudb podaljša.

Novi rok za oddajo ponudb je 16. 9.
2003 do 10. ure na Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska ulica 1.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 2003
ob 12. uri v sejni sobi Zavoda za zdravstve-
no varstvo Maribor, Prvomajska ulica 1.

Naročnik bo v fazi analize ponudb, pri
pregledu dokumentov in dokazil s katerim
ponudnik dokazuje usposobljenost in so ve-
zani na datumske omejitve, upošteval prvot-
no postavljeni datum za predložitev ponud-
be, razen bančne garancije za resnost po-
nudbe.

Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor

Podaljšanje roka za predložitev
ponudbe

Št. 663-05-308/03 Ob-101765
V javnem razpisu za dobavo in montažo

opreme kuhinje za DSO Nove Fužine, Ljub-
ljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
83 z dne 22. 8. 2003, Ob-100535, se
popravita 8. (a) in 9. točka in se pravilno
glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: ponudbe je
potrebno predložiti do 6. 10. 2003 do
10. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 10. 2003 ob 12. uri, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Slo-
venska 54/I, Ljubljana.

Naročnik bo v fazi analize ponudb, pri
pregledu dokumentov in dokazil, s katerim
ponudnik dokazuje usposobljenost in spo-
sobnost in so vezani na datumske omejitve,
upošteval prvotno postavljeni datum za
predložitev ponudbe.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št. 01/2003 Ob-101552
1. Naročnik: Gasilska brigada Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vojkova cesta 19,

Ljubljana, tel. 01/234-20-00, faks
01/234-20-40, mail: gbl@gb.ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: večja ga-
silska avtocisterna.

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

4. Kraj dobave: Vojkova cesta 19, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava pred-
vidoma septembra 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tehnična slu-
žba, Primož Grom, tel. 01/234-20-20, ma-
il: primoz@gb.ljubljana.si.

(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: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (znesek
vključuje DDV) na transakcijski račun pri
UJP št. 01261-6030194636, s pripisom
“razpisna dokumentacija“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Gasilska brigada Ljubljana, Voj-
kova cesta 19, Ljubljana, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 10. 2003 ob 13. uri v Gasilski
brigadi Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000
Ljubljana, soba 65.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od ocenjene vrednosti javnega naročila
v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v skladu 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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti še 60 dni po roku za odpiranje
ponudb; odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika bo sprejeta predvidoma do
28. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
ponudbe – 34 točk; tehnične lastnosti po-
nudbe – skupaj 33 točk: podvozje - 5 točk,
nadgradnja vozila – 17 točk (nadgradnja –
3 točke, črpalka – 3 točke, dozator penila
– 3 točke, rezervoar za vodo – 3 točke,
monitor – 3 točke, rezervoar za penilo –
2 točki), oprema – 2 točki, dimenzije in te-
ža vozila – 7 točk (dimenzije vozila –
4 točke, skupna teža vozila – 3 točke), elek-
trooprema in signalizacija vozila – 2 točki;
komercialne lastnosti ponudbe – skupaj
33 točk: reference ponudnika – 13 točk
(število proizvedenih večjih gasilskih avtoci-
stern – 5 točk, letno število proizvedenih
vozil – 5 točk, mednarodno priznani certifi-
kati ISO – 3 točke), poprodajne aktivnosti –
10 točk (garancijski rok – 7 točk, šolanje
uporabnikov vozila – 3 točke), dobavni rok
– 7 točk, plačilni pogoji – 3 točke. Podro-
bneje so merila za ocenitev opredeljena 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: 3. 9. 2003.

Gasilska brigada Ljubljana

Št. 4 Ob-101603
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska

družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška cesta 23 b.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

stiskalnice-balirke.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Komunalno stanovanj-
ska družba d.o.o. Ajdovščina.

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

zaključka ali trajanje dobave: pogoji v raz-
pisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: KSD d.o.o.
Ajdovščina, Goriška cesta 23b, kontaktna
oseba Igor Madon.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na trans. ra-
čun 04751-0000120476 pri NKBM.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23/b,
5270 Ajdovščina, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 10. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
naročnika, Goriška c. 23/b, 5270 Ajdov-
ščina.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija-menično zavarovanje za re-
snost ponudbe v višini 3% ponudbene ce-
ne, z veljavnostjo 90 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok min. 30 dni oziroma skladno z vzor-
cem pogodbe.

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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Komunalno stanovanjska družba
d.o.o.

Ajdovščina

Št. 2/2003 Ob-101625
1. Naročnik: Srednja šola za gostinstvo

in turizem v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Preglov trg 9,

Ljubljana, tel. 01/54-09-240; faks
01/54-08-589.

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

1. mleko in mlečni izdelki: 3.450 l in
3.716 kg,

2. meso in mesni izdelki: 6.505 kg,
3. perutninsko meso, izdelki iz perut-

ninskega mesa in jajca: 2.093 kg in
10.610 kom,

4. ribe in konzervirane ribe: 1.620 kg,
5. zelenjava in suhe stročnice: 13.165 kg,
6. sveže in suho sadje: 4.046 kg,
7. zamrznjena zelenjava in zamrznjeno

sadje: 375 kg,
8. konzervirana zelenjava in konzervira-

no sadje: 2.663 kg,
9. sadni sokovi in sirupi: 4.290 l,
10. žita in mlevski izdelki: 5.309 kg,
11. testenine: 518 kg,
12. zamrznjeni izdelki iz testa: 30 kg,

13. kruh in pečeno pekovsko pecivo:
6.881 kg,

14. slaščičarski izdelki in keksi: 1.051 kg,
15. kakavovi izdelki, pudingi, čaji in za-

čimbe: 755 kg in 100 l,
16. splošno prehrambeno blago, alko-

holne in brezalkoholne pijače: 2.511 kg in
11.161 l,

17. sendviči: 15.400 kom.
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 vse sklope
skupaj: ponudniki lahko predložijo ponud-
bo za celotno javno naročilo ali samo na
del razpisanega javnega naročila (sklop ži-
vil). Ponudbe za posamezne sklope mora-
jo zajemati vse vrste blaga v posameznem
sklopu.

4. Kraj dobave: sukcesivna dobava pre-
hrambenega blaga v prostore naročnika,
Preglov trg 9, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja 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 pri Tanji Zidar,
tel. 01/54-09-240.

Dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo telefonsko od podjetja
TIST d.o.o., Litijska cesta 44, 1000 Ljub-
ljana, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka med 8. in 9. uro, do pet dni pred
iztekom roka za oddajo ponudb. Kontak-
tna oseba: Milan Bosnić, univ. dipl. inž.,
tel. 01/544-50-40, 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
24. 10. 2003.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: cena razpisne
dokumentacije je 15.000 SIT z DDV. Po-
trdilo o vplačilu na račun naročnika
01100-6030700814, sklic na št.
00-100-100, 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 najkasneje do 24. 10. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika: Srednja šola za go-
stinstvo in turizem v Ljubljani, Preglov trg 9,
Ljubljana, prevzemnica: Tanja Zidar, vsak
delovni dan od ponedeljka do petka med 9.
in 11. uro.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 10.
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2003 ob 13. uri na naslovu naročnika (so-
ba ravnatelja).

10. 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.

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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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 zako-

nom predpisane pogoje za opravljanje de-
javnosti,

– 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

ponudba 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
21. 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
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
– javni razpis za sukcesivno dobavo pre-
hrambenega blaga“ in številko te objave.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

18. Datum odpošiljanja zahteve v ob-
javo: 2. 9. 2003.

Srednja šola za gostinstvo
in turizem v Ljubljani

Št. 2/03 Ob-101667
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani Fakul-

tetata za gradbeništvo in geodezijo (skraj-
šano ime UL FGG).

2. Naslov naročnika: Ljubljana, Jamo-
va c. 2.

3. (a) Vrsta in količina blaga: tuja peri-
odika.

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

4. Kraj dobave: Knjižnica UL FGG, Ljub-
ljana, Jamova c. 2.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1. 2004
do 31.12. 2005, z možnostjo podaljšanja.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dekanat FGG,
Nada Jamnik, telefon 01/476-85-07 ali
knjižnica FGG, Barbara Šivec, telefon
01/476-85-16.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 10. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
pri UJP št. 01100-6030708865 (sklic na
št. 00 460551).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: sreda, 8. 10.
2003 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: UL FGG (dekanat), Jamova c.
2, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 9. 10. 2003 ob 9. uri v sejni sobi št.
211 na UL FGG, Ljubljana, Jamova c. 2.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini 3%
skupne ponudbene vrednosti (brez DDV).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 60 dni.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo, ki ne odstopa bitveno od splo-
šnih pogojev, ki jih določa ZJN-1.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2003, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
bo v roku 14 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost predračuna v tuji valuti
(EUR).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

UL FGG

Št. 1/2003 Ob-101686
1. Naročnik: Dom upokojencev Nova

Gorica.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 16,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-41-00, faks
05/339-41-60, e-mail: gorica@ssz-slo.si.

(a) Vrsta in količina blaga: dobava ne-
govalnih električnih postelj in nočnih
omaric (100 kosov).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: skupina 1: negovalne električne poste-
lje z vzmetnicami (100 kosov), skupina 2:
nočne omarice (100 kosov).

4. Kraj dobave: fco-razloženo in monti-
rano v sobah Doma upokojencev Nova Go-
rica.

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

zaključka ali trajanje dobave: 5. 9. 2003,
31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Bonnet
d.o.o., Goriške fronte 11, 5290 Šempeter
pri Gorici. Kontaktna oseba: Aleš Bone,
tel. 040/622-502.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro po enodnevni pred-
hodni najavi in predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z vključenim
DDV) negotovinsko plačilo na TR odprt pri
Abanki Vipa številka: 05100-8010787944.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dom upokojencev Nova
Gorica, 5000 Nova Gorica, Gregorčiče-
va 16.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 10. 2003 ob 12.30.

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

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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 1. 2004, 30. 10.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Dom upokojencev
Nova Gorica
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Št. 552/03 Ob-101703
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

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

defibrilatorjev;
2. elektrod.
za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko odda ponudbo za celo-
ten predmet naročila ali po posameznih
sklopih. Sklopi predmetnega javnega naro-
čila po katerih se lahko odda ponudba so
naslednji:

1. implantabilni kardioverterji in defibri-
latorji:

1. sklop: implantabilni kardioverter in de-
fibrilator z antitahikardnim in antibradikar-
dnim spodbujevalnikom tipa VVI; okvirna let-
na količina/kos: 7;

2. sklop: implantabilni kardioverter in
defibrilator z daljšo življenjsko dobo in z
antitahikardnim in antibradikardnim spod-
bujevalnikom tipa VVI; okvirna letna količi-
na/kos: 2,

3. sklop: implantabilni kardioverter in de-
fibrilator, prilagojen za bolnike s počasnimi
prekatnimi tahikardijami, in antitahikardnim
in antibradikardnim spodbujevalnikom tipa
VVIR; okvirna letna količina/kos: 4,

4. sklop: implantabilni kardioverter in de-
fibrilator z antitahikardnim in antibradikar-
dnim spodbujevalnikom tipa DDD; okvirna
letna količina/kos: 2,

5. sklop: implantabilni kardioverter in de-
fibrilator z antitahikardnim in antibradikar-
dnim spodbujevalnikom tipa DDD ter s po-
sebno dolgo življenjsko dobo; okvirna letna
količina/kos: 2,

6. sklop: implantabilni kardioverter in de-
fibrilator s posebno natančnim razlikovanjem
med nadprekatnimi in počasnimi prekatnimi
tahikardijami in z antitahikardnim in antibra-
dikardnim spodbujevalnikom tipa DDDR;
okvirna letna količina/kos: 5,

7. sklop: implantabilni kardioverter in de-
fibrilator z antitahikardnim in antibradikar-
dnim spodbujevalnikom tipa DDD in mož-
nostjo biventrikularne elektrostimulacije;
okvirna letna količina/kos: 2,

8. sklop: implantabilni kardioverter in de-
fibrilator z možnostjo antitahikardne stimu-
lacije in defibrilacije tudi v preddvoru ter
antitahikardnim in antibradikardnim spodbu-
jevalnikom tipa DDD; okvirna letna količi-
na/kos: 1;

2) elektrode:
1. sklop: prekatna defibrilacijska elek-

troda s pasivno fiksacijo z enim defibrilacij-
skim zvitkom; okvirna letna količina/kos: 9;

2. sklop: prekatna defibrilacijska elek-
troda s pasivno fiksacijo z dvema zvitkoma;
okvirna letna količina/kos: 14;

3. sklop: preddvorna defibrilacijska elek-
troda z aktivno fiksacijo z enim zvitkom;
okvirna letna količina/kos: 1;

4. sklop: preddvorna elektroda za spod-
bujanje in zaznavanje v obliki črke J; okvir-
na letna količina/kos: 6;

5. sklop: preddvorna elektroda za spod-
bujanje in zaznavanje z aktivno fiksacijo;
okvirna letna količina/kos: 5;

6. sklop: elektroda za levi prekat z do-
stopom skozi koronarni sinus; okvirna letna
količina/kos: 2.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška cesta 2, Ljubljana (navedba lo-
kacij dostave bo navedena v razpisni doku-
mentaciji).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave predvidoma konec meseca decembra
2003, trajanje dobave eno leto in z mož-
nostjo podaljšanja za obdobje enega leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komercialni sektor
Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, II. nadstropje/tajništvo
Komercialnega sektorja, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 20. 10. 2003 do 10. ure. Vse
informacije v zvezi z predmetnim javnim na-
ročilom potekajo v pisni obliki.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. oktobra 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 Komerci-
lanega sektorja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 10. 2003 ob 12. uri v seminarju
številka 1, prva klet glavne stavbe Klinične-
ga centra, Zaloška cesta 7, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ponudbene vrednosti. Bančna garanci-
ja mora veljati do 17. 2. 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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 2. 2004; predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
v mesecu novembru 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena 100%; navedeno merilo ve-
lja za vse sklope predmetnega javnega na-
ročila.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima

možnost vpogleda v razpisno in ponudbeno
dokumentacijo, nato pa se odloči za dvig in
odkup le-te.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 17123-04-403-70/2003 Ob-101705
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.

(a) Vrsta in količina blaga oziroma sto-
ritev: dobava čistil.

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

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

– sklop 1: sredstva za ročno pomivanje
posode in čiščenje delovnih površin v ku-
hinjah;

– sklop 2: biološko razgradljiva čistila.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je

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

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

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

6. Datum začetka in predvideni rok do-
bave: pričetek sukcesivne dobave je pred-
vidoma 1. 12. 2003. Naročnik bo z izbra-
nim ponudnikom sklenil pogodbo za obdob-
je dveh let.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Do-
datne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogo-
čen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan od 12. do
14. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo. Ponudniki, ki želijo dvigniti raz-
pisno dokumentacijo, morajo predložiti po-
oblastilo za dvig razpisne dokumentacije,
iz katerega morajo biti razvidni osnovni po-
datki o ponudniku (naziv, naslov, navedba
ali je davčni zavezanec ali ne), potrdilo o
registraciji s strani davčnega urada, koli-
kor je davčni zavezanec in dokazilo o vpla-
čilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno
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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 no-
tranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40307003.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
10. 10. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Viso-
ka policijsko–varnostna šola, Kotnikova 8,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, mora-
jo pred pričetkom odpiranja ponudb komi-
siji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neome-
jeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 19. 10. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-101706
1. Naročnik: Arnes.
2. Naslov naročnika: Arnes, Jamova 39,

p.p. 7, 1001 Ljubljana, razpis@arnes.si,
faks 01/479-88-99.

3. (a) Vrsta in količina blaga: video-
konferenčni sistem s podporo H.323 in
H.320 konferenc ter vzdrževanje ponu-
jene opreme za nedoločen čas.

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

4. Kraj dobave: Arnes, Jamova 39, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik bo sprejemal variantne ponudbe,
ki bodo izpolnjevale minimalne tehnične za-
hteve, navedene v razpisni dokumentaciji.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave razpisane opreme je 21. 11.
2003. Vzdrževanje dobavljene opreme je
razpisano za nedoločen čas s predvidenim
pričetkom dne 21. 11. 2003 (z dnem doba-
ve opreme).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo, Ar-
nes, Jamova 39, soba C92.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
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: 6. 10. 2003 do
8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Arnes, Jamova 39, 1000 Ljub-
ljana, soba C92.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 10. 2003 ob 9. uri, v sejni sobi
Arnesa, Jamova 39, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo v ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
400.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od prejema
računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 12. 2003. Naročnik bo po-
nudnike obvestil o izboru predvidoma 20
dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta opreme, reference in kvalificiranost
ponudnika. Podrobneje so pogoji in merila
opredeljeni 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: 5. 9. 2003.

Arnes

Ob-101710
1. Naročnik: Osnovna šola Riharda Ja-

kopiča, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola

Riharda Jakopiča, Derčeva 1, 1000
Ljubljana, tel. 01/500-46-42, faks
01/500-46-44.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago in živila po skupinah:

a) kruh in pekovsko pecivo,
b) mleko in mlečni izdelki,
c) mesni izdelki,
d) slaščičarski izdelki,
e) konzervirani izdelki,
f) sadni sokovi in sirupi,
g) sveža zelenjava in sadje,
h) jajca,
i) ostalo prehransko blago.
Količine posameznih vrst prehrambene-

ga blaga so opredeljene v razpisni doku-
mentaciji. Naročnik si pridružuje pravico do
spremembe količine nabav posameznih vrst
prehrambenega blaga, glede na 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 za del razpi-
sanega javnega naročila (sklop živil). Po-
nudbe za posamezne sklope morajo zaje-
mati vse vrste blaga v posameznem sklopu.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Riharda
Jakopiča, Derčeva 1, 1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 12.
2003 do 30. 11. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Riharda Jakopiča, Derčeva 1, 1000 Ljublja-
na, v računovodstvu šole, kjer ponudniki
dobijo tudi dodatna pojasnila in informacije
– tel. 01/500-46-51, vsak delovni dan od
10. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, do vključno 20. 10.
2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 20% DDV.
Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun na-
ročnika številka 01261-603066504, je po-
trebno predložiti ob prevzemu razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene oziroma bo-
do prispele najkasneje do 20. 10. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Riharda Jakopi-
ča, Derčeva 1, 1000 Ljubljana, tajništvo,
vsak delovni dan med 10. in 13. uro.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 2003 ob 13. uri v prostorih Osnovne
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šole Riharda Jakopiča, Derčeva 1, 1000
Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih. Rok plačila računov je mini-
malno 30 dni od datuma izdaje računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu: ponudba skupaj s ponudbeno
dokumentacijo mora veljati do 30. 11.
2003. Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri
najkasenje do 14. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 10 točk,
– roki dobave – interventna naročila

7 točk,
– boljše reference 3 točke,
– druge oziroma posebne ugodnosti

(popusti, sponzorstvo, ogledi) 3 točke,
– rok plačila 6 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročili: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 8. 9. 2003.
Osnovna šola Riharda Jakopiča

Ljubljana

Št. 02/03 Ob-101745
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,

1505 Ljubljana, faks 01/251-55-16.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

dveh kasetnih knjižnic MSL6xxx s FC
vmesniki, dodatne diskovne enote, na-
mestitev opreme po specifikaciji naroč-
nika in integracija v obstoječe okolje ter
vzdrževanje opreme.

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

4. Kraj dobave: Slovenska cesta 35,
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 45 dni od
dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: vložišče Ban-
ke Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljublja-
na; BS, Informacijska tehnologija, Igor Škof,
Janez Bartol.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od
9. do 12. in od 14. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 5.000 SIT na
račun 01000-0000100090, sklic M05
2709927-3000-2.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 22. oktobra
2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Banke Slovenije, Slo-
venska c. 35, 1505 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. oktober 2002 ob 10.30, v pro-
storih Banke Slovenije, soba 537.

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: /

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.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati pogoje iz 41., 42., in 43. člena ZJN.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003, predvideni datum odloči-
tve 3. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov: razpis.knjiznice-MSL@bsi.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 9. 2003.

Banka Slovenije

Ob-101766
1. Naročnik: Nepremičnine Celje, uprav-

ljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepre-
mičninami, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Trg Celjskih kne-
zov 8, 3000 Celje, tel. 03/42-65-100, faks
03/42-65-134.

3. (a) Vrsta in količina blaga: starejša,
vseljiva, nezasedena stanovanja v Me-
stni občini Celje, za potrebe socialnih
upravičencev.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: posamezni sklop je lahko eno stanova-
nje do vrednosti največ 150.000 SIT/m2.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 10.
2003 do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Ne-
premičnine Celje, d.o.o., Trg celjkskih
knezov 8, kontaktna oseba Andrej Uran-
kar, tel. 03/42-65-116, ali Mitja Dvornik,
tel. 03/42-65-124 .

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 15 dni po objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 3.600 SIT (v ceni je
vključen DDV) na račun naročnika št.
24300-9004305694.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 29. 9. 2003.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 9. 2003 ob 10. uri v prostorih Nepre-
mičnine d.o.o., Trg celjskih knezov 8, Celje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 15 dni
po podpisu pogodbe.

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 sploš-
nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: če so ponudniki ali poo-
blaščenci pravne osebe: da so registrirani
za opravljanje dejavnosti posredovanja pri
prodaji, kolikor ne prodajajo lastnih stano-
vanj, da ni zakonske osnove za prepoved
sklenitve kupoprodajne pogodbe, ponudniki
pa morajo ponudbi predložiti tudi drugo do-
kumentacijo in izpolniti obrazce, zahtevane
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
do 31. 12. 2003, o sprejemu ponudbe pa
bodo ponudniki obveščeni do 10. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji, stanje stanovanja, ustreznost
potrebam naročnika glede površine, števila
prostorov in starosti stanovanja (naročnik
opravi ogled stanovanja), lokacije in lege
stanovanja.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: obvezna predložitev dokaza o lastniš-
tvu stanovanja.

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

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

Nepremičnine Celje, d.o.o.

Št. 1-2003/4 Ob-101822
1. Naročnik: Dom upokojencev Ptuj.
2. Naslov naročnika: Volkmerjeva 10,

2250 Ptuj; tel. 02/78-07-301, faks
02/77-14-531.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago in higienski material – spre-
memba razpisne dokumentacije.

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

A) kruh in pekovsko pecivo,
B) mleko in mlečni izdelki,
C) sveže meso in mesni izdelki,
D) sveže sadje in zelenjava,
E) jajca,
F) ostali material za prehrano,
G higienski material.
4. Kraj dobave: Skladišče Ptuj in Mure-

tinci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 10.
2003 do 30. 9. 2004.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dom upoko-
jencev Ptuj, Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj, An-
tonija Žumbar, vsak delavnik od ponedeljka
do petka med 8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od po-
nedeljka do petka med 8. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na št. podra-
čuna 01100-6030268097: namen nakazi-
la: razpisna dokumentacija. Prevzem doku-
mentacije je lahko osebno ali po pošti. Pri
tem je potrebno predložiti: dokazilo o vpla-
čilu ter polni naslov in davčno številko plač-
nika ter potrdilo o registraciji, če je plačnik
zavezanec za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dodaten rok
22. 9. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom upokojencev Ptuj, Volk-
merjeva 10, 2250 Ptuj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 9. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Doma upokojencev Ptuj.

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

ca z menično izjavo v višini 10% predračun-
ske vrednosti z veljavnostjo do 30. 9. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pla-
čilni rok: 30 dni od datuma prevzema ra-
čuna.

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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, reference 15%; certifikati kakovosti,
HACCP. 15%, -10% negativne izkušnje z
dobaviteljem.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Dom upokojencev Ptuj

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

Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb

Št. 40101-6/2003 Ob-101558
Na podlagi 77. člena ZJN-1 je naročnik

Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike
Slovenije za kulturno dediščino, zavrnil vse
ponudbe ponudnikov, ki so pravočasno pri-
spele na javni razpis po odprtem postopku
za investicijsko vzdrževalna in zaščitna dela
na spomeniku last Republike Slovenije Pi-
šece – Grad: sanacija podpornih zidov in
teras, objavljen v Uradnem listu RS, št.
61-62 z dne 27. 6. 2003, Ob-96923.

Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino

Podaljšanje roka
za predložitev ponudbe

Št. 663-05-263/03-005 Ob-101533
V javnem razpisu za izgradnjo dnevnega

centra v Domu upokojencev Celje, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 78 z dne 8. 8.
2003, Ob-99463, se popravita 8. (a) in
9. točka in se pravilno glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: ponudbe je
potrebno predložiti do 22. 9. 2003 do
10. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 9. 2003 ob 12. uri, v DU Celje,
Jurčičeva 6, Celje.

Naročnik bo v fazi analize ponudb, pri
pregledu dokumentov in dokazil, s katerim
ponudnik dokazuje usposobljenost in spo-
sobnost in so vezani na datumske omejitve,
upošteval prvotno postavljeni datum za
predložitev ponudbe.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št. 40510-9/03 Ob-101657
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

1230 Domžale, tel. 01/72-42-022, faks
01/72-14-005.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
mostne ograje čez Kamniško Bistrico v
Domžalah.

(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: Občina Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 3. 11. 2003
do 30. 11. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Dom-
žale, Oddelek za komunalne zadeve, Sav-
ska 2, Domžale, tel. 01/72-42-022, kon-
taktna oseba: Primož Tonkli.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek od
8. do 14. ure, sreda od 8. do 12. ure in od
14. do 18. ure, petek od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, transakcijski ra-
čun: 01223-0100001491, sklic - javni raz-
pis “Obnova mostne ograje čez Kamniško
Bistrico v Domžalah“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 10. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2003 ob 15.30, Občina
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, konfe-
renčna soba, 1. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca vrednosti 10% ponudbe.

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

12. Pravna oblika povezave skupi-
ne ponudnikov v okviru ene ponud-
be, potem ko je ta izbrana kot naj-
ugodnejša (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 Za-
kona o javnih naročilih: 2 potrjeni pisni
referenci za podobne investicije v zadnjih
3 letih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb, predviden datum odločitve 21 dni
po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Občina Domžale, Oddelek za komu-
nalne zadeve, Savska 2, kontaktna oseba
Primož Tonkli.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Občina Domžale

Št. 351-05-34/2003 Ob-101685
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije po pooblastilu JGZ
Brdo.

2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27a, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
konferenčne dvorane JGZ Brdo.

(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: Brdo pri Kranju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: razviden iz raz-
pisne dokumentacije.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana – Sektor za
javna naročila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003 .

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 10. 2003 ob 9.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čne garancije po razpisni dokumentaciji.

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

12. Pravna oblika povezave skupi-
ne ponudnikov v okviru ene ponud-
be, potem ko je ta izbrana kot naj-
ugodnejša (47. člen Zakona o javnih na-
ročilih): pravni akt o skupni izvedbi na-
ročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 30. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena – 100 točk; 2. reference
ponudnika – 13 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisno na naslov naročnika; faks
01/478-18-78.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 54/03 Ob-101699
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-00, telefaks 01/588-95-09.

3. (a) Opis in obseg gradnje: predela-
va in obnova obstoječih parnih kotlov
po sklopih:

1. demontaža obstoječe opreme, iz-
vedba strojnih predelav in obzidave ter
dobava in montaža nove strojne, meril-
no regulacijske in varnostne opreme;

2. dobava krmilne in regulacijske
elektro opreme.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik lahko po-

da svojo ponudbo za vsak posamezen sklop
ali za oba sklopa skupaj.

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

4. Kraj izvedbe: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

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

– sklop 1: izvedba najkasneje do 30. 4.
2004;

– sklop 2: dobava najkasneje do 31. 1.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko dobite v Javnem podje-
tju Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova
70, 1000 Ljubljana, Odsek za javna naroči-
la, 2. nadstropje, soba 211. Dodatne infor-
macije bodo posredovane samo na pisno
zahtevo po faksu 01/588-95-09 ali po elek-
tronski pošti na naslovu: “robert.pobe-
zin@energetika-lj.si“. Kontaktna oseba je
Robert Pobežin.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, od dneva te objave do
vključno dneva, ko je potrebno oddati po-
nudbo.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT se nakaže
na transakcijski račun Javnega podjetja
Energetika Ljubljana d.o.o., št.:
02924-0253764022, s sklicem na št.
500-54-03. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljub-
ljana. Znesek plačila razpisne doku-
mentacije vključuje 20% davek na dodano
vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najkasneje do
22. 10. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: po pošti na naslov: Javno
podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verov-
škova 70, p. p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v vložišče v pritličju Javnega podje-
tja Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana. Kuverte morajo biti opremlje-
ne na način kot je to navedeno v navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 10.
2003 ob 11.30, na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana, pritličje, sejna soba.

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

– sklop 1: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 1,400.000 SIT z veljav-
nostjo do 24. 12. 2003;

– sklop 2: bančna garancija za resnost
ni zahtevana.

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

– sklop 1: plačilo v roku najmanj 30 dni
od datuma prejema posameznega računa v
vložišču naročnika;

– sklop 2: plačilo v roku najmanj 30 dni
od datuma prejema posameznega računa v
vložišču naročnika.

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

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

a) pogoji za oba sklopa:
– finančno stanje;
– ponudbena vrednost;
– plačilni pogoji;
– tehnične zahteve naročnika;
– garancijski rok;
– podpisana izjava o strinjanju z razpi-

snimi pogoji;
b) pogoji samo za sklop 1:
– zaposleni in njihova izobrazba;
– izjava ponudnika o ogledu;
– usposobljenost za izvajanje varilskih

del.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati najmanj do 24. 12. 2003, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
14. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) merila za sklop 1:
– ponudbena vrednost in plačilni rok –

75 točk;
– dobavni rok za opremo – 10 točk;
– reference – 5 točk;
– garancijski rok za dobavljeno opremo

– 5 točk;
– garancijski rok za izvedena dela –

5 točk;
b) merila za sklop 2:
– ponudbena vrednost in plačilni rok –

80 točk;
– dobavni rok za opremo – 15 točk;
– garancijski rok za dobavljeno opremo

– 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: /
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 28/2003 Ob-101707
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna ul. 64,

2000 Maribor, tel. 02/33-13-551, telefaks
02/33-27-661.

3. (a) Opis in obseg gradnje: skladišča
baliranih odpadkov Dogoše – 1. faza.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajo le v celoti brez
oddaje po posameznih sklopih.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: dela zajema-
jo le izvajanje del brez izdelave projektne
dokumentacije.

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

ponudba se odda za celoten obseg razpi-
sanih del. Variantne ponudbe niso predvi-
dene.
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6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden čas
izvajanja razpisanih del je 40 dni od 3. 11.
do 12. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti v tajništvu po-
djetja na naslovu naročnika. Dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom: Andrej Kovač,
u.d.i.s., tel. 02/33-13-551.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prejeti od objave tega
razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek za plačilo raz-
pisane dokumentacije v višini 5.000 SIT
se vplača na blagajni na naslovu naročnika
ali na TR 04515-00001757870, NKBM
Maribor.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Nasipna ul. 64, 2000 Maribor, tajništvo
podjetja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 10. 2003 ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v po-
nudbi se priloži bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 4,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obra-
čun izveršenih del se vrši na podlagi me-
sečnih obračunskih situacij z najkrajšim ro-
kom plačila 60 dni.

12. Pravna oblika povezave skupi-
ne ponudnikov v okviru ene ponud-
be, potem ko je ta izbrana kot naj-
ugodnejša (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: pogoji so podani v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna do 30. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenjevanje ponudb so podana v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisana dela: preddela, zemeljska
dela, meteorna kanalizacija, izcedna kanali-
zacija, objekti, vodovod – hidrantno omre-
žje, biofiltri, splošne postavke.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: javni razpis je objavljen pr-
vič.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Snaga javno podjetje d.o.o.

Ob-101718
1. Naročnik: Javno podjetje “Okolje“ Pi-

ran, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Fornače 33,

6330 Piran, tel. 05/617-50-32, faks
05/617-50-15.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih del za fekalno kanalizacijo
Gorgo – Parecag I. faza.

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

4. Kraj izvedbe del: Gorgo–Parecag.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
izvedbe del je do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JP “Okolje“
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, In-
vesticijsko tehnični sektor, kontaktna oseba
Irena Koritnik, tel. 05/617-50-32.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 35.000 SIT na tran-
sakcijski račun JP “Okolje“ Piran št.
10100-0032414679 pri Banki Koper, sklic
na številko 00-1301.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: JP “Okolje“ Piran, d.o.o.,
Fornače 33, 6330 Piran, tajništvo; tel.
05/617-50-11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 10. 2003 ob 13. uri, JP “Okolje“
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, v
sejni sobi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% od orientacij-
ske vrednosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v razpi-
snih pogojih in osnutku pogodbe.

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

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

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte jav-
nega pomena mora predložiti dokazilo, da
je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev
pri inženirski zbornici,

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

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

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 30 dni od dneva odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za kvaliteto izvedbe
del ni krajši od 5 let.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 14. 11. 2003. Predvideni datum
odločitve je 29. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: upo-
rabljena bo naslednja metodologija:

1. ponudbena vrednost,
2. garancijska doba,
3. roki za izvedbo,
4. reference.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere nobene ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: kontaktna oseba naročnika Ivan Ba-
kič, univ. dipl. inž. grad.; tel. 05/617-50-31.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 9. 2003.

Javno podjetje “Okolje“ Piran, d.o.o.

Št. 3087/03 Ob-101726
1. Naročnik: Komunala Trebnje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9, 8210

Trebnje, tel. 07/348-12-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija

in zapiranje deponije komunalnih od-
padkov Cviblje.

(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: Dolenji Podboršt, Treb-
nje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne – samo informativno.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe, dokončanje v letu
2003, po terminskem planu.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala
Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje
– kontaktna oseba Tone Gričar, inž. gr., tel.
07/348-12-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11. ure
(po predhodni telefonski najavi).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na transakcijski
račun pri SKB banki d.d. Trebnje, št.
03153-1005330917, s pripisom ˝Sanacija
in zapiranje deponije komunalnih odpadkov
Cviblje˝ – predložitev potrdila.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Komunala Trebnje d.o.o.,
Goliev trg 9, 8210 Trebnje.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 10.
2003 ob 10.30, na naslovu Komunala Treb-
nje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti naročniku bančno
garancijo v višini 5% razpisne vrednosti.

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, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo vsa razpisna dela oddal enemu
izvajalcu.

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: vsebina listin, ki jih
mora predložiti ponudnik za dokazovanje
pogojev je opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mo-
ra biti 60 dni od odpiranja ponudb. Odloči-
tev o sprejemu ponudbe bo sprejeta pred-
vidoma do 20. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa so: ponujena cena,
reference in plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik ni dolžan oddati naročilo
ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno. Najni-
žja ponudbena cena še ne predstavlja naju-
godnejša ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanega z ozirom na razpoložljiva fi-
nančna sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova. Naročnik si pridržuje pravico
naknadnih dogovorov z najugodnejšimi po-
nudniki.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Komunala Trebnje d.o.o.

Št. 465/41-2/2003 Ob-101772
1. Naročnik: Občina Kranjska Gora.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 1/a,

4280 Kranjska Gora.
(a) Opis in obseg gradnje: sanacija in

obnova hrbtišča skakalnice K 120 m v
Planici.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del po
podpisu pogodbe, dokončanje november
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dominvest
d.o.o., Cesta maršala Tita 18, 4270 Jese-
nice; dodatne informacije Nuša Žemlja,
univ. dipl. ekon., tel. 04/581-26-00; faks
04/586-12-41.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka,
15. 9. 2003 dalje v tajništvu Dominvest
d.o.o., do datuma za oddajo ponudb, vsak
delovni dan od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko dvignejo ponudniki proti
plačilu 50.000 SIT na TRR št.
07000-0000037241, z navedbo: Plačilo
razpisne dokumentacije – skakalnica v
Planici.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 10. 10. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dominvest d.o.o., Ce-
sta maršala Tita 18, 4270 Jesenice – taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 10. 2003 ob 12. uri na naslovu
Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18,
4270 Jesenice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dni 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): po-
godba.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
oktober 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena, ob izpolnjevanju vseh
pogojev razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 9. 2003.

Občina Kranjska Gora

Št. 100/03 Ob-101775
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: rekon-
strukcija mostu čez Savinjo v Zidanem
mostu na cesti G1-5/331.

(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 G1-5 Zidani most
– Radeče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 10 mesecev po skle-
nitvi pogodbe.

7. (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 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 potreb-
no predložiti ponudbo: 20. 10. 2003 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti 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 20. 10.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija.

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 126,000.000 SIT.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 59 z dne
20. 6. 2003, Ob-96483.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 9. 2003.

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

storitev po odprtem postopku

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

Razveljavitev

Št. 361/6-11/2003 Ob-101693
Razveljavljamo javni razpis za opravlja-

nje storitev: čiščenje in vzdrževanje parkov-
nih površin št. 361/2-11/2003, objavljene-
ga v Uradnem listu RS, št. 70 z dne 18. 7.
2003, Ob-98332, ker nismo pridobili dveh
samostojnih pravilnih ponudb.

Razpis bomo ponovno objavili.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 2/2003 Ob-101626
1. Naročnik: Srednja šola za gostinstvo

in turizem v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Preglov trg 9,

Ljubljana, tel. 01/54-09-240, faks
01/54-08-589.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: številka katego-
rije 14, predmet storitve: 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, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predmet javnega naročila je čiščenje prosto-
rov Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani v skupni izmeri 4800 m2 notranjih
talnih površin s pripadajočo opremo.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Preglov trg 9.
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 računovod-
stvu šole pri Tanji Zidar, tel. 01/54-09-240.

Dodatne informacije o naročilu lahko po-
nudniki dobijo telefonsko vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 9. uro,
do pet dni pred iztekom roka za oddajo
ponudb. Kontaktna oseba: Tanja Zidar, tel.
01/54-09-240.

(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
24. 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 01100-6030700814,
sklic na št. 00-200-200, je potrebno pred-
ložiti 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 24. 10. 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika: Srednja šola za go-
stinstvo in turizem v Ljubljani, prevzemnica:
Tanja Zidar, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 11. uro.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 10.
2003 ob 11. uri na naslovu Srednja šola za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, Preglov trg
9 (soba ravnatelja).

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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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 storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s po-
nudbeno dokumentacijo mora veljati 60 dni
od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo
sprejel odločitev o izbiri najkasneje do
21. 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 odpošiljanja zahteve v ob-
javo: 2. 9. 2003.

Srednja šola za gostinstvo
in turizem v Ljubljani

Ob-101659
1. Naročnik: Mestna občina Nova Go-

rica.
2. Naslov naročnika: Trg Edvarda

Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
05/335-01-11, faks 05/302-12-33, e-mail:
mestna.občina@nova-gorica.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava stro-
kovnih podlag za poselitev za območje
Mestne občine Nova Gorica – storitve
urbanističnega planiranja.

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

5. Kraj izvedbe: območje Mestne obči-
ne Nova Gorica.

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

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek izvedbe oktober 2003, dokončanje ok-
tober 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo se lahko dvigne v tajništvu
Oddelka za okolje in prostor Mestne obči-
ne Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, soba 36/I, kontaktna oseba
Maja Šinigoj, tel. 05/335-01-42, faks
05/302-12-33, e-mail: maja.sinigoj@no-
va-gorica.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
med 8. in 12. uro od objave razpisa do
3. 10. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig dokumentacije je
potrebno plačati 5.000 SIT z virmanom na
transakcijski račun Mestne občine Nova Go-
rica št. 01284-0100014022, odprt pri Ban-
ki Slovenije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: glavna pisarna Mestne občine
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Nova Gorica, soba št. 38, I. nadstropje, Trg
E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali pripo-
ročeno po pošti na naslov Mestna občina
Nova Gorica, Oddelek za okolje in prostor,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s
pripisom “Javni razpis – Izdelava strokovnih
podlag za poselitev – ne odpiraj“. Ponudbe
poslane po pošti morajo prispeti na nave-
deni naslov do 6. 10. 2003 do 12. ure.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 10. 2003 ob 13. v stekleni dvorani Me-
stne občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo opravljene storitve plačeval skla-
dno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
(Uradni list RS, št. 118/02) ter drugimi pred-
pisi, ki urejajo to področje.

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: /

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 veljati
najmanj do 30. 11. 2003, predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe 6. 10. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok, reference ponudnikov s področja izde-
lave strokovnih podlag na področju usmer-
janja poselitve.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 5/03 Ob-101668
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39,

Ljubljana, tel. 01/477-33-31, faks
01/423-22-05, el. naslov: branka.rapo-
sa@ijs.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: premoženjska
in osebna zavarovanja Instituta “Jožef
Stefan“.

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: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 1. 1. 2009.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče dvigniti v vložišču Instituta
“Jožef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
26. 9. 2003, vsak delovni dan od 10. do
14. ure na podlagi dokazila o vplačilu in
kopije potrdila o registraciji.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.600 SIT (z DDV),
virmansko nakazilo z oznako “Razpis za
zavarovanja” na transakcijski račun št.
01100-6030344242 ali na blagajni IJS
vsak delovni dan od 10. do 14. ure.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 16. 10. 2003
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Institut “Jožef Stefan”, Jamova
39, Ljubljana – vložišče.

20. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 10. 2003 ob 11. uri, sejna soba v
glavni stavbi Instituta.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene cene za prvo leto.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dne-
va izstavitve računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): povezava sku-
pine ponudnikov ni možna.

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: ostali pogoji, navedeni 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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2004.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Institut “Jožef Stefan“
Ljubljana

Št. 404-08-255/2003-3 Ob-101690
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva pl. 25,

Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: preventivni
zdravstveni pregledi: predhodni, obdo-
bni, kontrolni, ciljani pregled in eksper-
tiza; vrsta storitev 1B (25).

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. Mož-
na je ponudba na posamezno območje iz-
vedbe storitev.

5. Kraj izvedbe: ponudnikovi prostori na
območju mesta Ljubljane, mesta Celja in
mesta Maribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: november
2003–december 2004, z možnostjo podalj-
šanja do skupaj 24 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana; zahteva za raz-
pisno dokumentacijo: Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-86, faks 01/431-90-35, Dušan
Cirar, tel. 01/471-23-48, faks 01/431-90-35.
Dodatne informacije Marjeta Kordiš, tel.
01/471-23-40.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 209/2003-ODP) na t. račun
011006370191114. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
cijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponud-
nika, davčno številko, številko javnega raz-
pisa, sklic na številko), podatek o telefonski
in telefaks številki ter potrdilo o registraciji,
če ste davčni zavezanec.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 10. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik je sprejemna pisarna – vloži-
šče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljublja-
na. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj – Ponud-
ba MORS 209/2003-ODP – Zdravstveni
pregledi“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
16. 10. 2003 ob 9. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo pred pričetkom odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelo-
vanje na javnem odpiranju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija (original) za resnost ponud-
be, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, v
višini 1% skupne vrednosti ponudbe, koli-
kor vrednost ponudbe presega 30 mio SIT.
Bančna garancija mora biti veljavna najmanj
120 dni od dneva odpiranja ponudb.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na na naročnikov naslov.

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:

– da je priložil podpisane in žigosane
izjave o stanju na dan oddaje ponudbe, o
poravnavi obveznosti, potrditvi veljavnosti
ponudbe in roka plačila, krovno izjavo in
izjavo o soglašanju z pogoji razpisa, ter pod-
pisan in žigosan vzorec pogodbe,

– da izpolnjuje pogoje 2. ali 3. člena Na-
vodila za opravljanje preventivnih zdravstve-
nih pregledov in je priložil veljaven doku-
ment s strani Ministrstva za zdravje (verifi-
kacija ali potrdilo, da je v postopku izdaje
ali potrdilo, da dokument ni pogoj za delo
ponudnika),

– da so ponujene cene storitev fiksne za
obdobje 12 mesecev po datumu sklenitve
pogodbe,

– da izpolnjuje naslednje pogoje naroč-
nika v zvezi z zdravstvenimi pregledi:

– zdravstveni pregled je potrebno za-
ključiti v roku 10 dni. V tem času je potre-
bno izdelati zdravniško spričevalo-oceno
delovne zmožnosti;

– zdravstvena dokumentacija se pre-
da pristojni organizacijski enoti naročnika;

– za organizacijo pregleda je pristoj-
na organizacijska enota naročnika;

– zdravstveni pregledi se opravijo na
podlagi dokumenta Napotnica za predho-
dni preventivni zdravstveni pregled obr.
8,204, Napotnica za usmerjeni obdobni in
drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pre-
gled, dokumenta Zdravniško spričevalo obr.
8,25/a ali pisnega naročila naročnika za
pregled;

– zdravnik mora v roku 10 dni po kon-
čanem zdravstvenem pregledu posredovati
naročniku (VZSL) oceno delovne zmožno-
sti-zdravniško spričevalo;

– o ugotovitvah zdravstvenega pregle-
da mora zdravnik obvestiti tudi delavca in
njegovega izbranega osebnega zdravnika;

– storitve bodo opravljene v skladu z
Pravilnikom o načinu in postopkih za oprav-
ljanje preventivnih zdravstvenih pregledov
delavcev in Navodilom za opravljanje pre-
ventivnih zdravstvenih pregledov delavcev.

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

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

– Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 9/99, 26/92, 37/95, 8/96, 90/99,
31/00, 45/01 in 62/01 – sklep USRS),

– Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št.
9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 99/01
in 77/98 – odločba USRS),

– Zakon o varnosti in zdravju pri delu
(Ur. l. RS, št. 56/99),

– Pravilnik o načinu in postopku za
opravljanje preventivnih zdravstvenih pregle-
dov delavcev (Ur. l. RS, št. 33/71),

– Navodilo za opravljanje preventivnih
zdravstvenih pregledov delavcev (Ur. l. RS,
št. 68/96).

(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 skupaj s po-
nudbeno dokumentacijo mora veljati do skle-
nitve pogodbe s ponudniki izbranimi na pod-
lagi pravnomočnega obvestila o oddaji jav-
nega naročila. Ponudnike bo naročnik obve-
stil o izidu razpisa v roku 7 dni od sprejetja
odločitve. Ponudniki bodo obveščeni pisno,
priporočeno po pošti ali na drug ustrezen
način, s katerim se dokaže vročitev.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
niki bodo ocenjeni na podlagi naslednjih
ocenjevalnih meril:

– območje izvajanja Ljubljana:
– ponudbena vrednost – 80 točk
Ponudnik z najnižjo vrednostjo ponudbe

prejme 80 točk, ostali pa po formuli: najce-
nejša ponudba x 80, deljeno s ponudbo v
izračunu.

– število pregledov na dan – 10 točk
Ponudnik, ki bo navedel največje št.

opravljenih pregledov v delovnem dnevu,
prejme 10 točk, ostali pa po formuli: najve-
čje število pregledov X 10, deljeno s po-
nudbo v izračunu

– izvajanje storitev na lokaciji naročnika
– 10 točk

Ponudnik, ki bo ponudil možnost izvaja-
nja storitev na lokaciji naročnika v Štuli bo
prejel 10 točk, ostali 0 točk.

– območje izvajanja Maribor:
– ponudbena vrednost – 80 točk
Ponudnik z najnižjo vrednostjo ponudbe

prejme 80 točk, ostali pa po formuli: najce-
nejša ponudba x 80, deljeno s ponudbo v
izračunu.

– število pregledov na dan – 20 točk
Ponudnik, ki bo navedel največje št.

opravljenih pregledov v delovnem dnevu,
prejme 20 točk, ostali pa po formuli: najve-
čje število pregledov X 20, deljeno s po-
nudbo v izračunu

– območje izvajanja Celje:
– ponudbena vrednost – 80 točk
Ponudnik z najnižjo vrednostjo ponudbe

prejme 80 točk, ostali pa po formuli: najce-
nejša ponudba x 80, deljeno s ponudbo v
izračunu.

– število pregledov na dan – 20 točk
Ponudnik, ki bo navedel največje št.

opravljenih pregledov v delovnem dnevu,
prejme 20 točk, ostali pa po formuli: najve-
čje število pregledov × 20, deljeno s po-
nudbo v izračunu.

Naročnik bo za vsako območje izvajanja
pregledov izbral ponudnika, ki bo dosegel
največje skupno število točk, o čemer bo
ponudnike seznanil z obvestilom.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40,
telefaks 01/431-90-35.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 361-7094/01 Ob-101691
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad

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

Zarnikova 3, p. p. 2012, faks 01/306-15-78,
tel. 306-14-32.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: pridobitev natečajne reši-
tve idejnih zasnov za arhitekturo, krajin-
sko arhitekturo, konstrukcijski del, stroj-
ne in električne instalacije z opremo ter
telekomunikacije in izbira izvajalca za iz-
delavo kompletne projektne dokumenta-
cije (IDP, PGD, PZR in PZI) in tehnične
dokumentacije (PID, PVO in PVUE) za ar-
hitekturo, krajinsko arhitekturo, gradbe-
ne konstrukcije, strojne in električne in-
stalacije z opremo, telekomunikacije in
potrebne študije za stanovanjsko poslov-
ne objekte A3, B1, V1 v funkcionalni enoti
F3 v Zeleni jami v Ljubljani.

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: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
Vsak avtor idejnih zasnov za arhitekturo

oziroma skupina avtorjev v primeru skupne
ponudbe lahko predloži oziroma predložijo
le eno ponudbo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek izvaja-
nja del je načrtovan v januarju leta 2004.
Roki za dokončanje del so naslednji:

– IDP: 40 koledarskih dni po podpisu
pogodbe,

– PGD: 70 koledarskih dni po dokonča-
nju in potrditvi IDP s strani naročnika,

– PZR in PZI: 40 koledarskih dni po po-
trditvi PGD s strani naročnika in po pridobi-
tvi vseh soglasij za gradbeno dovoljenje,

– PID: naročnik zahteva sprotno sprem-
ljanje sprememb v fazi gradnje in izdelavo
PID dokumentacije, ki ne bo zavirala prido-
bitve uporabnega dovoljenja – najkasneje
do treh tednov pred terminom tehničnega
pregleda,

– PVO dokumentacije, ki ne bo zavirala
pridobitve uporabnega dovoljenja – najka-
sneje do treh tednov pred terminom tehnič-
nega pregleda,

– PVUE dokumentacija za vpis v uradne
evidence – najkasneje do treh tednov pred
terminom tehničnega pregleda.

8. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodat-
ne informacije: Javni stanovanjski sklad Me-
stne občine Ljubljana, 1000 Ljubljana, Zarni-
kova 3, p.p. 2012, soba 107, I. nadstropje,
tel. 306-14-32, faks 306-15-78. Razpisno do-
kumentacijo lahko prevzemniki dobijo tudi po
pošti, po predhodnem dogovoru z naročni-
kom. Ob dvigu razpisne dokumentacije lahko
prevzemniki zaprosijo za posredovanje razpi-
sne dokumentacije tudi v elektronski obliki, s
tem, da navedejo elektronski naslov.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 10.000 SIT in se nakaže na transakcijski
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račun naročnika št.: 01261-6520972441 pri
Banki Slovenije – UJP, z obveznim pripisom
“Za razpisno dokumentacijo Zelena jama“. Pri
dvigu razpisne dokumentacije mora prevzem-
nik razpisne dokumentacije z ustreznim potr-
dilom izkazati, da je plačal znesek za razpisno
dokumentacijo. Naročnik ni davčni zavezanec.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 11. 2003 do
14. ure na naslov naročnika oziroma isti
dan oddano po pošti, železnici oziroma dru-
gim prevoznim sredstvom, najkasneje do
24. ure. Ponudnik mora istočasno poslati
naročniku telegram, da je ponudbo oddal v
navedem roku.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni stanovanjski sklad Me-
stne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, p.p. 2012, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 12.
2003 ob 13. uri v prostorih naročnika Jav-
nega stanovanjskega sklada Mestne obči-
ne Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, sejna
soba v III. nadstropju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe mora biti
dana v vrednosti 3,000.000 SIT, veljavna
minimalno 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

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

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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji:

– projektantska usposobljenost po
ZGO-1;

Za izpolnitev tehnične in poslovne uspo-
sobljenosti mora ponudnik navesti imena na-
slednjih inženirjev: dva arhitekta za arhitektu-
ro ter po enega za krajinsko arhitekturo,
gradbene konstrukcije, strojne instalacije,
električne instalacije in telekomunikacije, vpi-
sanimi v imenik Inženirske zbornice Sloveni-
je za vsako področje projektiranja. Ponudnik
mora priložiti dokazila o vpisu navedenih v
imenik Inženirske zbornice Slovenije.

– pisne reference, potrjene s strani na-
ročnika, da je v obdobju zadnjih petih let
projektiral vsaj dva podobna ali enaka ob-
jekta;

Za izpolnitev tehnične in poslovne uspo-
sobljenosti mora ponudnik priložiti vsaj dve
referenci s področja stanovanjske ali stano-
vanjsko poslovne gradnje v obdobju zadnjih
petih let, potrjeni s strani naročnikov, za
katere je navedena dela izvajal, z investicij-
sko vrednostjo vsaj 300,000.000 SIT.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ZGO-1.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da. Za
izpolnitev tehnične in poslovne usposoblje-
nosti mora ponudnik navesti imena nasled-
njih inženirjev: dva arhitekta za arhitekturo,
ter po enega za krajinsko arhitekturo, grad-
bene konstrukcije, strojne instalacije, elek-
trične instalacije in telekomunikacije, vpisa-
nimi v imenik Inženirske zbornice Slovenije
za vsako področje projektiranja. Ponudnik
mora priložiti dokazila o vpisu navedenih v
imenik Inženirske zbornice Slovenije.

16. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 90 dni od dne odpiranja ponudb, da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je v
skladu z ZJN-1.

17. Merila za ocenitev ponudbe merilo
za ocenitev ponudbe so kvalitativni in kvan-
titativni kriteriji, ki so osnova za vrednotenje
natečajnih rešitev in so sestavni del razpi-
sne dokumentacije, ter cena za izdelavo
projektne in tehnične dokumentacije.

1. Kvalitativni kriteriji 55
kvalitativni kriteriji
za objekt: 30% od 30 9
za stanovanja: 70% od 30 21
inovativnost
za objekt: 50% od 10 5
za stanovanje: 50% od 10 5
dosežen program 15

2. Kvantitavni kriteriji 35
za objekt in stanovanje 20
ekonomski parametri 15

3. Cena na za izdelavo
dokumentacije 10
Skupaj 1. + 2. + 3. 100 točk

Največje možno število točk je 100.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu

A) Natečajne rešitve bo ocenjevala žirija,
ki bo imela naslednje člane:

Člani:
1. Jožka Hegler, univ. dipl. inž. arh. (JSS

MOL),
2. Tonka Grgič, univ. dipl. inž. arh. (JSS

MOL),
3. Janja Borec Merlak, univ. dipl. inž.

gradb. (SS RS),
4. Tomaž Medvešček, univ. dipl. inž. arh.

(IZS MSA),
5. Ivan Stanič, univ. dipl. inž. arh. (IZS

MSA).
Namestniki članov žirije:
1. Julka Gorenc, univ. dipl. inž. gradb.

(JSS MOL),
2. Aleksander Peršin, univ. dipl. inž. arh.

(IZS MSA),
3. Jani Vogelnik, univ. dipl. inž. arh.

(SS RS).
Poročevalka:
1. Mateja Duhovnik, univ. dipl. inž. arh.

(JSS MOL).
Strokovna izvedenka:
1. Živka Škrabar, univ. dipl. inž. arh.
Skrbnica natečaja:
1. Simona Razpotnik. univ. dipl. prav.

(JSS MOL).
B) Ponudbe bo v skladu z ZJN-1 prever-

jala strokovna komisija, ki jo bo naročnik
imenoval s sklepom.

C) Ob dvigu razpisne dokumentacije je,
zaradi zagotovitve anonimnosti natečajnih
del, obvezno potrebno navesti kontaktno
osebo (s kontaktnim naslovom), preko ka-
tere bo potekala morebitna komunikacija v
času od dviga razpisne komunikacije do
predložitve ponudbe.

D) Naročnik bo za natečajne rešitve po-
delil naslednje nagrade v bruto znesku:

1. Višina bruto nagradnega fonda:
8,650.000 SIT.

2. Delitev nagradnega fonda:
1. nagrada 3,000.000 SIT,
2. nagrada 2,050.000 SIT,
3. nagrada 1,500.000 SIT,
4. fond za odkupe, 3 x 700.000 =

2,100.000 SIT.
Skupaj 8,650.000 SIT.
Nagrade bo naročnik podelil samo tistim

ponudnikom, katerih ponudbe bodo izdelane
skladno s pogoji javnega razpisa z natečajem.

Predviden je tudi sklad v skupni vredno-
sti 4,000.000 SIT za vrnitev odškodnin. Od-
škodnine v bruto znesku največ 250.000
SIT se bodo povrnile samo tistim udeležen-
cem, katerih dela bodo izdelana skladno s
pogoji javnega razpisa z natečajem.

E) Avtorju prvo nagrajenega natečajnega
elaborata, ki bo v seštevku meril za ocenje-
vanje dosegel najvišje število točk in bo hkrati
izpolnjeval tudi vse ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije v skladu z Zakonom o javnih
naročilih, pripada pravica do podpisa pogod-
be za izdelavo projektne in tehnične doku-
mentacije za izgradnjo objektov A3, B1, V1 v
funkcionalni enoti F3 v območjih urejanja MS
1 /2-1 in MR 1/1 Zelena jama.

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

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

Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana

Št. 76 Ob-101696
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, telefaks
02/449-23-79.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: tiskanje in do-
bava LX voščilnic: I. sklop – 264.000 ko-
sov navadnih voščilnic; II. sklop – 252.000
kosov gasbenih voščilnic in III. sklop –
64.000 kosov super glasbenih voščilnic.

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

5. Kraj izvedbe: dostava v centralno
skladišče Maribor in Ljubljano.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 31. 1. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slom-
škov trg 10, 2500 Maribor, oseba za infor-
macije Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: z virmanom na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17,
2.000 SIT.

9. (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: Pošta Slovenije, d.o.o., Na-
bavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 10. 2003 ob 10. uri, Pošta Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po izstavitvi računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe, da ni
imel v zadnjih šestih mesecih poslovanja
blokiran račun več kot 5 dni, da ni dal zava-
jajoče podatke, glede zahtev iz te točke, da
je predložen obrazec izjave, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije, da je pra-
vilno in pravočasno izpolnil pogodbene ob-
veznosti v zadnjih treh letih.

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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do: 31. 12. 2003. Predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 31. 10. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost po posameznem sklopu.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 72 Ob-101697
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, telefaks
02/449-23-79.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: tiskanje znamk
in ostalih filatelističnih izdelkov: I. sklop

(1.000.000 kosov rednih poštnih znamk –
prvi natis, od 40.000.000 do 50.000.000
kosov rednih poštnih znamk – ponatis;
II. sklop 5.130.000 kosov priložnostnih poš-
tnih znamk; III. sklop – specialna izvedba
proložnostnih poštnih znamk 120.000 ko-
sov znamk – znamka v obliki srca – “dišeči“
tisk, 120.000 kosov znamk – trikotna znam-
ka; IV. sklop znamke na samolepilnem pa-
pirju – natisnjene v zvežčih 3.1500.000 ko-
sov priložnostnih znamk in 1.000.000 ko-
sov rednih znamk; V. sklop ostali filatelistič-
ni izdelki: 110.000 ovitkov prvega dne brez
znamk, izdelava ovitka prvega dne – leplje-
nje znamke, bloka – tisk žiga na ovitku,
5000 kosov ovitek z ilustracijo, brez znamk,
2.800.000 kosov redne dopisnice, 25.000
kosov ilustrirane dopisnice z znamko,
10.000 kosov dotisk na dopisnici, 10.000
kosov dopisnica razglednica, 400.000 ko-
sov – pisma s pisemskim papirjem,
100.000 kosov pisma z barvnim pisemskim
papirjem.

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

5. Kraj izvedbe: dostava v centralno
poštno skladišče Maribor in Ljubljano.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slom-
škov trg 10, 2500 Maribor, oseba za infor-
macije Peter Hometer.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Na-
bavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2003 ob 10. uri, Pošta Slove-
nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po izstavitvi računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe, da ni

imel v zadnjih šestih mesecih poslovanja
blokiran račun več kot 5 dni, da ni dal zava-
jajoče podatke, glede zahtev iz te točke, da
je predložen obrazec izjave, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije, da je pra-
vilno in pravočasno izpolnil pogodbene ob-
veznosti v zadnjih treh letih.

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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do: 31. 12. 2003. Predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 15. 11. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost po posameznem sklopu.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 344-04-4/03 Ob-101712
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,

6230 Postojna, tel. 05/72-80-700, faks
05/72-80-780, e-pošta: obcina@postojna.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje lo-
kalnih cest na območju Občine Postoj-
na 2003–2004.

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

5. Kraj izvedbe: območje Občine Po-
stojna.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 11. 2003
do 30. 10. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Po-
stojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, za
razpisno dokumentacijo: Zora Obreza, tel.
05/72-80-784 in dodatne informacije Bri-
gita Kidrič, tel. 05/72-80-753, e-pošta: bri-
gita.kidric@postojna.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro, v sredo med 8. in 16. uro
in v petek med 8. in 12. uro, po predhodni
najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudnik pred dvi-
gom razpisne dokumentacije plača naroč-
niku nadomestilo za materialne stroške, ki
znašajo 10.000 SIT (v ceno je vključen
20% DDV). Nakazilo se izvede na račun
01294-0100016345, Občina Postojna, s
pripisom “Razpisna dokumentacija za vzdr-
ževanje LC“.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: četrtek, 9. 10.
2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Postojna, Ljubljanska
4, 6230 Postojna, pisarna št. 22, v zapeča-
teni kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponud-
ba, vzdrževanje LC“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: četrtek, 9. 10. 2003 ob 13. uri v
sejni sobi Kulturnega doma Postojna, Gre-
gorčičev drevored 1 (vhod s Prešernove
ul.), 6230 Postojna.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene vred-
nosti naročila.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
krajši rok plačila je 60 dni od izstavitve situ-
acije.

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

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

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

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

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 9. 2003.

Občina Postojna

Št. 110-1/03 Ob-101715
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava pro-
jektne dokumentacije: idejni projekt,
PGD, PZR IN PZI za nadgradnjo sistema
ABC – razširitev uporabe sistema ABC
za vozila vseh cestninskih razredov.

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: predmetna nalo-
ga se bo izvajala po fazah. Roki izdelave
posameznih faz so naslednji:

– idejni projekt mora izvajalec izdelati v
roku 30 dni po veljavnosti pogodbe, ter pri-
dobiti potrditev idejnega projekta v roku 15
dni.

– PGD, PZI dokumentacijo mora izvaja-
lec izdelati v roku 30 dni po potrditvi idejne-
ga projekta. Popravke, ki jih mora projek-
tant izdelati po recenziji in potrditev projek-
ta PGD, PZI s strani recenzentov, mora pri-
dobiti v 30 dneh. Na podlagi potrjenega
projekta PGD, PZI mora izvajalec izdelati
tudi PZR dokumentacijo v roku 15 dni po
potrditvi projekta PGD, PZI.

Končni rok za izpolnitev prevzetih ob-
veznosti je 120 dni po veljavnosti pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kon-
taktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Danilo Štor,
univ. dipl. inž. grad. – DARS, Celje, Ulica
XIV. divizije 4, tel. 03/54-42-000, faks
03/54-42-001.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.
oziroma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist DDC svetovanje inženi-
ring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpisno do-
kumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 10. 2003 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
16. 10. 2003 ob 11. uri, na naslovu DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o, Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 324.000 SIT in veljavnostjo najmanj
210 dni po poteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lasntih 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 pred-
ložitev ponudbe. Prevideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 25. 11. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 68-70 z dne 18. 7. 2003.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

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

Št. 040/2003-3 Ob-101716
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve varno-
stne in receptorske službe v Ljubljani
ter regionalnih centrih Maribor in Koper
ter občasnih drugih lokacijah za potre-
be RTV Slovenija.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor, Ko-
per.

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

končanja ali čas izvedbe: tri leta od datu-
ma podpisa pogodbe.

8. (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 – Katarina No-
vak, Čufarjeva ul. – veliki gradbeni provizo-
rij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
Javno naročilo RTV 040/2003.
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(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 razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na št. 1/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna ver-
zija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, pa je brezplačna. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podra-
čuna: 01100-6030355106, sklic na števil-
ko 00-51-634-566 z oznako predmeta pla-
čila (RTV 040/2003-3L-ODP/S) in z na-
vedbo davčne številke in sedeža podjetja.

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

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 11. 2003 ob 10. uri v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, v višini
5,000.000 SIT, veljavna do 9. 3. 2004.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dne-
va uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po posamezni opravljeni storitvi. Za izvede-
ne storitve se izdaja račun do 5. dneva v
naslednjem mesecu. Storitev se obračuna-
va mesečno.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi pod
oznako Javno naročilo RTV 040/2003.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
Javno naročilo RTV 040/2003.

(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: 28. 2. 2004, novem-
ber 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena – 85%, refernece – 10%, ur-
na postavka za posebne primere – 5%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v skladu s 97. členom ZJN-1 si na-
ročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih -

izrednih storitev, ki pomenijo ponovitev po-
dobnih storitev in jih bo izvajal izbrani izvaja-
lec, če bodo dodatne storitve ustrezale
osnovnemu projektu, za katerega je bilo od-
dano to naročilo.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Ur. l. RS, št. 75 z dne 1. 8.
2003, Ob-99132.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 9. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Št. 17123-06-403-59/2003 Ob-101700
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: zavarovanje
oseb, premoženja in interesov MNZ in
Policije.

Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Za-
kona o javnih naročilih:

6.a) zavarovalniške storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo vsebuje tri sklope, in sicer:

– sklop 1 – avtomobilsko zavarovanje,
– sklop 2 – premoženjsko zavarovanje,
– sklop 3 – nezgodno zavarovanje.
Ponudniki lahko ponudijo vsa zavarova-

nja v celoti (sklopi 1, 2 in 3), ali po posa-
meznih sklopih v celoti. Ponudniki ne more-
jo ponuditi zavarovanja po posameznih toč-
kah iz posameznega sklopa.

5. Kraj izvedbe: področje zavarovalne-
ga kritja.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo osnovno
ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi
še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoš-
tevala. Upoštevana bo samo osnovna po-
nudba.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: naročnik bo z
izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo
za obdobje 2 let.

Predvideni datum začetka zavarovanja je
1. 1. 2004, predvideni datum zaključka pa
31. 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, Cankarejva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Mareinki 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 do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, tele-
fonska/telefaks št., navedba ali je davčni
zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčne-
ga urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov plač-
nika, 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
17116-2401002-40305903.

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

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 10.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe predložiti bančno ga-
rancijo.

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
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti iz-
javo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mo-
ra natančno opredeliti odgovornost posa-
meznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo na-
ročniku neomejeno solidarno. Natančnej-
ša določila so podana v razpisni dokumen-
taciji.

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:

– Zakon o obveznih zavarovanjih v pro-
metu (Ur. l. RS, št. 70/94, 29/96, 67/02),

– Zakon o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št.
13/00, 91/00, 21/02).



Stran 5350 / Št. 89 / 12. 9. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(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
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 30. 10. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: vrednost premije, obseg zava-
rovanja, razširjenost poslovne mreže in fi-
nančno stanje.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, po pooblastilu: Ministrstvo

za notranje zadeve

Št. 285/03 Ob-101732
1. Naročnik: RS Ministrstvo za kulturo.
2. Naslov naročnika: RS Ministrstvo za

kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev, za izdela-
vo projektne dokumentacije (novelacija
arhitekture in zunanja ureditev, gradbe-
ne konstrukcije, strojne napeljave, na-
prave in oprema, elektro napeljave, na-
prave in oprema) za Prirodoslovni mu-
zej Slovenije v Ljubljani.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, območje ure-
janja VI 3/3 Biotehniška fakulteta in VR 3/5
Bio center – del, k.o. Brdo.

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

končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del je 5. 11. 2003. IDP 90 koledarskih
dni po podpisu pogodbe; PGD 60 koledar-
skih dni po dokončanih in potrjenih IDP pro-
jekth in PZI 60 koledarskih dni po dokonča-
nih in potrjenih PGD projektih.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: IMOS, projek-
tiranje, inženiring, tehnično svetovanje in
gradnje d.d., Ljubljana, Dunajska 56, Ljub-
ljana, kontaktna oseba: Alenka Lepin, tel.
01/47-33-338.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 11. uro, po predhodni telefonski
najavi, do konca oddaje razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na
transakcijski račun št. 05100-8011007067
pri A banka d.d., z obveznim pripisom: “za
razpisno dokumentacijo – Prirodoslovni mu-
zej Slovenije“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 10. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS Ministrstvo za kulturo, Ma-
istrova 10, 1000 Ljubljana – vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 10. 2003 ob 11. uri v sejni sobi I.
nadstropja Ministrstva za kulturo, Maistrova
10, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
6,500.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema začasnih računov.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skle-
njena pogodba o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja izvedbo naročila s po-
dizvajalcem ali v obliki poslovnega sode-
lovanja.

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:

– projektantska usposobljenost v skladu
z ZGO,

– dokazilo o zavarovanju projektantske
dejavnosti,

– pisna potrdila o referencah ponudnika
izdana s strani posameznih naročnikov,

– ustrezna struktura zaposlenih.
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 skladu z zakonom.

(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: 16. 2. 2004, pred-
videni datum sprejema ponudbe: v skladu
z ZJN – 1.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 60 točk,
– reference ponudnika iz naslova pro-

jektiranja muzejskih ali podobnih javnih ob-
jektov (ponudnik in odgovorni vodja projek-
ta) 15 točk,

– reference ponudnika iz naslova pro-
jektiranja objektov na podobni sestavi tal
(ponudnik in odgovorni projektant gradbe-
nih konstrukcij) 10 točk,

– reference ponudnika iz naslova pro-
jektiranja drugih objektov visokih gradenj
5 točk,

– ISO certifikat ponudnika 5 točk,
– finančna sposobnost ponudnika

5 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: v skladu z razpisnimi pogoji mora
ponudnik povabiti k sodelovanju avtorja ar-
hitekture prof. dr. Aleša Vodopivca, univ.
dipl. inž. arh., ki ima avtorsko pravico do
izdelave arhitekturnega dela projektne do-
kumentacije.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 80-81 z
dne 18. 8. 2003.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 9. 2003.

Ministrstvo za kulturo

Ob-101751
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,

1505 Ljubljana, faks 01/47-19-727.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi I A oziroma I B
Zakona o javnih naročilih: svetovanje za
implementacijo novega kapitalskega
sporazuma (New Basel Capital Accord)
(I A zap. št. 11).

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana in drugi kraji v
Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so možne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od novembra
2003 do decembra 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nadzor ban-
čnega poslovanja, Slovenska 35, Ljubljana,
Saša Rubin ali Gordana Ilc Križaj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. in od 14. do 15. ure do izteka
roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 5.000 SIT na
poravnalni račun Banke Slovenije
01000-0000100090, sklic M05
312709927-2400.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 10. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Banka Slovenije, vložišče, Slo-
venska 35, 1505 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 10. 2003 ob 14. uri, v sobi št.
537.

11. Navedba finančnih zavarovanj, če
so zahtevana: bančna garancija za resnost
ponudbe in bančna garancija za dobro iz-
vedbo prevzetih obveznosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: me-
sečno plačilo/podrobnejši pogoji so razvi-
dni 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): pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg slošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: kot izhajajo iz razpisne do-
kumentacije.

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 veljati
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do 30. 11. 2003, datum odločitve najka-
sneje 30. 10. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: refe-
rence svetovalcev s področja poznavanja
bančnega poslovanja, reference svetoval-
cev s področja poznavanja regulative in
nadzora bančnega poslovanja, cena sve-
tovanja.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije ponudniki lahko
dobijo do izteka razpisnega roka na Banki
Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana, pri Saši
Rubin, faks 01/47-19-727 ali Gordani Ilc
Križaj, faks 01/47-19-727.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: 13. 6. 2003.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Banka Slovenije

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

naročila za blago po omejenem
postopku

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

Št. 1/2003 Ob-101591
1. Naročnik: Osnovna šola Pohorskega

odreda Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kopališka ulica 1,

2310 Slovenska Bistrica; tel. 02/80-50-380;
faks 02/80-50-379.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN – 1.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Pohor-
skega odreda Slovenska Bistrica in podruž-
nična šola na Zgornji Ložnici.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko konkurira na nasled-
nje sklope:

A) mleko in mlečni izdelki,
B) meso in mesni izdelki,
C) perutnina in izdelki,
D) ribe in konzervirane ribe,
E) jajca,
F) paštete,
G) olja, margarine in maščobni izdelki,
H) sveža zelenjava in sadje,
I) zamrznjena in konzervirana sadje in

zelenjava,
J) sadni sokovi, nektarji in sirupi ter sa-

dne rezine,
K) žita, mlevski izdelki in testenine,
L) zamrznjeni izdelki iz testa,
M) kruh in pekovsko pecivo,
N) slaščičarski izdelki, keksi in torte,
O) ostalo prehrambeno blago,
P) sladoled,
R) jabolka.

Ponudniki lahko konkurirajo za en sklop,
več sklopov ali vse sklope.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2006.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Osnovna šola Po-
horskega odreda, Kopališka 1, 2310 Slo-
venska Bistrica – tajništvo, kontaktna ose-
ba: Marija Gošnjak, tel. 02/80-50-380.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
6. 10. 2003 med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.500 SIT na podračun št.
01313 – 6030679804.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 9. 10. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Pohorskega odre-
da, Kopališka 1, 2310 Slovenska Bistrica.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

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

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 14. 11. 2003 do
10. ure, odločitev o izbiri ponudnikov do
26. 11. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudnikova cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba za dajanje informa-
cij v zvezi z razpisom: Marija Jug – vodja
prehrane.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 9. 2003.

Osnovna šola Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica

Št. 47/03 Ob-101717
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

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

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravila.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004, razdeljeno
na tri obdobja po 4 mesece.

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

tacijo dodatne informacije: Splošna bol-
nišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor. Dvig
razpisne dokumentacije: osebno pri skupi-
ni za javna naročila (zgradba oskrbe in
vzdrževanja) ali po pošti ob predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne do-
kumentacije, faks 02/331-15-33. Dodat-
ne informacije: Monika Lepoša, univ. dipl.
ek., tel. 02/321-25-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko,
na podračun EZR št. 01100-6030278185,
s pripisom za razpisno dokumentacijo zdra-
vila.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 10. 10. 2003, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-
pina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v
II. fazi bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost
ponudbe nad 30,000.000 SIT.

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

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:

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;

3. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni bila izdana pravnomočna so-
dna odločba za kaznivo dejanje, ki je po-
vezano z njegovim poslovanjem, ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero mu je prepovedano opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega javnega na-
ročila;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata:

4.1 pristojni davčni urad in
4.2 carinska uprava;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni

na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-

ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje za opravljanje pro-
meta z zdravili, veljavno do konca leta
2004;
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6. da je predložil BON-2 ali potrdilo ban-
ke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za prijavitelje, ki ne predložijo obraz-
ca BON-1); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
prijav;

Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
prijavitelj:

– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva se-
stavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2
enako 0, ali

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

7. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;

8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika;

9. da nudi 60-dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

10. da bo dostava ddp Splošna
bolnišnica Maribor – razloženo;

11. da bo dobavni rok največ 2 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenega
blaga.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 27. 11. 2003,
odločitev o sprejemu 12. 12. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena posamezne vrste blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa:
116,000.000 SIT z DDV. Prijava na posa-
mezno vrsto blaga. Oddaja naročila po
3. točki 19. člena ZJN-1. Naročnik bo
usposobljenost priznal do 31. 12. 2004.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 9. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

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

Ob-101725
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5,

8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks
07/348-11-31.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevozi učen-

podjetniki, ki so registrirani za opravljanje
razpisane dejavnosti. V primeru, da ponud-
bo predloži skupina izvajalcev, je potrebno
predložiti osnutek pravnega akta o skupni
izvedbi naročila.

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok.

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

16. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predviden datum, do katerega bodo mo-
rali kandidati predložiti ponudbe: 10. 11.
2003, predviden datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 18. 11. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnika ter
zahtevana organizacija prevozov se šteje-
jo kot pogoj. Merilo za izbor najugodnej-
šega ponudnika pa je najnižja ponudbe-
na cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve v obja-
vo: 8. 9. 2003.

Občina Trebnje

cev v osnovne šole v Občini Trebnje za
šolska leta 2003/2004, 2004/2005 in
2005/2006 za naslednje osnovne šo-
le: OŠ Veliki Gaber, OŠ Dr. Pavla Lu-
načka Šentrupert, OŠ Trebnje, OŠ Mir-
na skupaj z OŠPP Mirna in OŠ Mokro-
nog (storitve kopenskega transporta po
prilogi 1A ZJN-1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddajanje prijave po sklopih ni predvi-
deno. Ponudniki oddajo celovito ponudbo
za vse osnovne šole oziroma relacije, nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Treb-
nje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvidoma od
1. 12. 2003 do junija 2006 oziroma za
navedeno obdobje vse dneve po šolskem
koledarju 2003/2004, 2004/2005 in
2005/2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sprejemna pi-
sarna Občine Trebnje, dodatne informacije
oziroma pojasnila se lahko zahtevajo le pi-
sno, kolikor jih naročnik prejme do 26. 9.
2003.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
javnega razpisa do 6. 10. 2003 do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 5.000 SIT z vir-
manskim nalogom ali položnico na tran-
sakcijski račun Občine Trebnje št.
01000-0100016104, pri Banki Slovenije, s
pripisom razpisna dokumentacija – šolski
prevozi.

9. (a) Datum in ura, do kdaj se spreje-
ma prijave: do 6. 10. 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje. Prijave morajo biti oddane v
zaprtih ovojnicah in označene z oznako: “Ne
odpiraj, javni razpis – prijava za šolske pre-
voze“. Ovojnica mora biti zapečatena ali za-
prta tako, da je na odpiranju možno preveri-
ti, ali je zaprta tako, kot je bila predana. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja prijav:
javno odpiranje prijav bo dne 6. 10. 2003
ob 12. uri v veliki sejni sobi, Goliev trg 5,
Trebnje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: da,
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti javnega naročila, ki bo veljavna še
30 dni po roku določenem za izdajo obve-
stila o oddaji javnega naročila najugodnej-
šemu ponudniku.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo opravljene storitve plačeval me-
sečno, skladno s predpisi o izvrševanju
proračuna.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lah-
ko predložijo pravne osebe ali samostojni

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Ob-101537
1. Naročnik: Osnovna šola borcev za se-

verno mejo.
2. Naslov naročnika: Ulica borcev za se-

verno mejo 16, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 11. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago in živila po sku-
pinah:

1. mleko in mlečni izdelki (okvirna
vrednost 5,000.000 SIT),

2. meso, mesni izdelki in ribe (okvirna
vrednost 20,000.000 SIT),

3. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki
(okvirna vrednost 7,500.000 SIT),
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4. skupina: 11.464,54 SIT, 612.803 SIT;
5. skupina: 1,922.110,30 SIT, 497.323,10

SIT;
6. skupina: 5,477.231,50 SIT, 383.760

SIT;
7. skupina: 4,447.703,86 SIT,

1,161.518,43 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.
Osnovna šola borcev

za severno mejo
Maribor

Ob-101545
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

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

3. Datum izbire: 30. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: menjava 9,500.000 l neosvinčene-
ga motornega bencina super (NMB 95),
Skladišče naftnih derivatov Sermin.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponderirana izbir-
na cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol Slovenska
energetska družba d.d., Dunajska 50,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
59 z dne 5. 7. 2002, Ob-73306.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Zavod Republike Slovenije za
obvezne

rezerve nafte in njenih derivatov

Ob-101547
1. Naročnik: Zavod Republike Sloveni-

je za obvezne rezerve nafte in njenih deri-
vatov.

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

3. Datum izbire: 30. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: menjava 15,500.000 l neosvinčene-
ga motornega bencina super (NMB 95),
Sermin.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponderirana izbirna
cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol Slovenska ener-
getska družba d.d., Dunajska 50, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
59 z dne 5. 7. 2002, Ob-73306.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Zavod Republike Slovenije za
obvezne

rezerve nafte in njenih derivatov

Ob-101549
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106, Ljub-
ljana, tel. 01/589-73-80, 01/534-66-75.

3. Datum izbire: 30. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava 13,000.000 l neosvinčene-
ga motornega bencina super (NMB 95),
Skladišče naftnih derivatov Sermin.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Agip Slovenija d.o.o.,
Trg Republike 3, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
59 z dne 5. 7. 2002, Ob-73306.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Zavod Republike Slovenije za
obvezne

rezerve nafte in njenih derivatov

Ob-101550
1. Naročnik: Zavod Republike Sloveni-

je za obvezne rezerve nafte in njenih deri-
vatov.

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava 18,000.000 l neosvin-
čenega motornega bencina super
(NMB 95).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek se zaključi brez
izbire najugodnejšega ponudnika iz razlo-
ga, ker naročnik ni prejel nobene ponudbe.

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

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

4. razni prehrambeni izdelki (okvirna vre-
dnost 4,500.000 SIT),

5. žito, mlevski izdelki in testenine (okvir-
na vrednost 2,500.000 SIT),

6. sveže sadje in zelenjava (okvirna vre-
dnost 5,500.000 SIT),

7. zamrznjena in konzervirana hrana
(okvirna vrednost 2,500.000 SIT).

Kraj dobave: Ulica borcev za severno
mejo, Maribor

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena 80%, plačilni
rok 20%. Izbrani ponudniki iz posameznih
skupin so dosegli najvišjo oceno glede na
ponujeno ceno in plačilni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: prehrambeno blago in
živila po skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana;
– Mlekarna Celeia d.o.o., Petrovče;
2. meso, mesni izdelki in ribe:
– Mesarstvo Igor Bračič s.p., Maribor;
– Mesarija Stevan Babič, s.p., Maribor;
– Mesarstvo Nikl Kristijan s.p., Maribor;
– Perutnina Ptuj d.d., Ptuj;
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš
3. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki:
– PPS Ptujske pekarne in slaščičarne

d.o.o., Ptuj;
– Kruh-pecivo d.d., Maribor;
– Agro-Styria d.o.o., Pesnica pri Mari-

boru;
4. razni prehrambeni izdelki:
– Era-Petlja d.o.o., Ptuj;
– Kolinska d.d., Ljubljana;
– Matik d.o.o., Ljubljana;
– Fructal d.d., Ajdovščina;
– Osem d.o.o., Grosuplje;
5. žito, mlevski izdelki in testenine:
– Era-Petlja d.o.o., Ptuj;
– Žito d.d., Ljubljana;
– Kolinska d.d., Ljubljana;
6. sveže sadje in zelenjava:
– Pitus d.o.o., Zgornja Kungota;
– Gramis d.o.o., Murska Sobota;
– Pliberšek Silvo;
7. zamrznjena in konzervirana hrana:
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš;
– Žito d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost (po skupinah):
1. 3,312.121,25 SIT, 4,043.886,60 SIT;
2. 15,935.100 SIT, 18,677.000 SIT,

17,248.500 SIT, 8,512.684,80 SIT,
931.001,59 SIT;

3. 5,081.948 SIT, 4,824.650 SIT,
3,759.600 SIT;

4. 4,415.452,90 SIT, 11.464,54 SIT,
612.803 SIT, 744.400 SIT, 833.400 SIT;

5. 1,397.968 SIT, 1,372.230 SIT,
497.323,10 SIT;

6. 3,594.930,50 SIT, 3,619.900 SIT,
383.760 SIT;

7. 1,200.000 SIT, 2,161.040 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

izdal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 33.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (po skupinah):
1. skupina: 4,312.494,20 SIT,

3,312.121,25 SIT;
2. skupina: 21,516.188 SIT, 931.001,59

SIT;
3. skupina: 6,252.200 SIT, 4,824.650

SIT;
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9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 59 z dne 5. 7. 2002, Ob-73306.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Zavod Republike Slovenije za
obvezne

rezerve nafte in njenih derivatov

Št. 404-08-100/2003-11 Ob-101553
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: nakup programske opreme, stroj-
ne opreme za skeniranje in vzpostavi-
tev podsistema za upravljanje z doku-
mentacijo, Kardeljeva ploščad 25, Ljub-
ljana.

5. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Infotehna d.o.o., Glav-
ni trg 20, 8000 Novo mesto.

6. Pogodbene vrednosti; 21,838.502
SIT.

7. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave; iz-
polnjevanje zahtev in pogojev naročnika.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 9. 2003.
Ministrstvo za obrambo

Št. 46/03 Ob-101555
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava računalniške opreme-C.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
1. ponudbena cena s plačilnimi pogoji

do 70 točk,
2. tehnološka ustreznost računalniške

opreme do 30 točk;
naročilo je bilo oddano kandidatu, ki je

prejel največje število točk po zgoraj nave-
denih merilih.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Perftech d.o.o., Pot
na Lisice 4, 4260 Bled.

7. Pogodbena vrednost: 11,331.900
SIT (brez DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 11,331.900 SIT in 10,446.140 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 43 z dne 17. 5. 2002,
Ob-68913.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 462-02/136-8/2003 Ob-101556
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-00.

3. Datum izbire: 21. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: 2 strežnika Bull Escala z
operacijskim sistemom AIC5.X Cluster
with CX 200, dvoprocesorska licenca
Oracle Database Enterprise Edition
9.2.0.1, 75 uporabniških licenc BEA
Tuxedo 8.1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d.,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana–Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 102,753.692,16
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javno naročilo je bilo oddano v skla-
du z 2. točko prvega odstavka 20. člena
ZJN-1 po postopku s pogajanji brez pred-
hodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Carinska uprava Republike
Slovenije

Št. 09-09/03 Ob-101587
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: dializni material; 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. Medinova, d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana,

2. Lek, d.d., Področje medicinski pripo-
močki, Verovškova 57, 1526 Ljubljana,

3. Sind Ljubljana, d.o.o., Freyerjeva 32b,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Medinova:
4,255.040 SIT, Lek: 21,228.000 SIT; Sind
Ljubljana: 703.500 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 7.
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: Ur. l. RS,
RS, št. 68 z dne 17. 8. 2001, Ob-53714.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 9. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 26/2003-1 Ob-101598
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup elektromateriala, žarnic in si-
jalk; sklop A: elektromaterial; sklop B:
žarnice in sijalke.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomska cena – 94 točk,
popust na cenik blaga, ki ni zajet v obrazcu
predračuna – 6 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana; sklop B: Rona trgovina
d.o.o., Kranj.

7. Pogodbena vrednost: sklop A:
22,830.000 SIT (brez DDV); sklop B:
3,550.000 SIT (brez DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 7 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: skupna cena iz ponudbenega pre-
dračuna: sklop A: 12,283.088,16 SIT,
6,077.092,80 SIT; sklop B: 2,505.298,20
SIT, 1,120.786,20 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 9. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod

Št. 6/2003 Ob-101599
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik-KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, tel. 04/25-69-444.
3. Datum izbire: 18. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: medicinska oprema za oddelek za
endoskopijo dihal in prebavil.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbrani ponudniki so dosegli
najvišje skupno število točk za posamezni
sklop, pri čemer je naročnik uporabil objav-
ljena merila za ceno, čas garancije, čas do-
bave, ceno servisne ure.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Olympus d.o.o., Baz-
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nikova ulica 2, 1000 Ljubljana (video bron-
hoskop – 2 kom, Exera video procesor
CV-160 – 2 kom, Exera xenon vir svetlobe
CLV-160 – 1 kom, ksenonski izvor svetlobe
CLV S40 – 1 kom, UZ sonda
UM-BS20-26R – 1 kom, monitor OEV-203
20“ z kabli – 2 kom, video gastroskop
GIF-Q145 – 1 kom) v skupni vrednosti
27,293.139,08 SIT z vključenim DDV.

AMS Meding d.o.o., Ljubljanska cesta
6A, 3230 Šentjur (merilec vitalnih funkcij
PROPAQ CS 242 – 1 kom) v vrednosti
1,546.920 SIT z vključenim DDV.

DRAEGER Slovenija d.o.o., Nadgoriška
cesta 19, 1231 Ljubljana – Črnuče (rigidni
bronhoskop Karl Storz – 2 kom) v vrednosti
745.985,96 SIT z vključenim DDV.

7. Pogodbena vrednost: skupna pogod-
bena vrednost za celotno opremo znaša
29,586.045,04 SIT z vključenim DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: video bronhoskop 17,331.072 SIT,
9,151.818,40 SIT, video procesor
13,276.200 SIT, 7,257.128,06 SIT, ksenon-
ski izvor svetlobe 4,257.922,24 SIT,
4,033.821,06 SIT, UZ sonda 1,456.293,40
SIT, 1,379.646,38 SIT, monitor za medicin-
sko uporabo 2,286.900 SIT, 1,772.929,88
SIT, video bronhoskop 8,250.264 SIT,
3,644.536,12 SIT, merilec vitalnih funkcij
2,026.584 SIT, 1,546.920 SIT, bronhoskop
rigidni 745.985,96 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: 3. 9. 2003.

Bolnišnica Golnik-KOPA

Št. 46-09/03 Ob-101605
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica

5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 22. 5. 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. Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov
Učakar 102, 1000 Ljubljana,

2. Gopharm, d.d. Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica,

3. Medine, d.o.o., Erjavčeva 30, 3000
Celje,

4. Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170,
1000 Ljubljana.

7 Pogodbena vrednost: Cardio Medi-
cal: 11,418.000 SIT; Gopharm: 2,155.461
SIT; Medine: 91.646,94 SIT; Thomy F. E.:
1,250.000 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
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 18 z dne 21. 2. 2003, Ob-88506.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 16/03 Ob-101606
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

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

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: medicinski potrošni material;
dobava: Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

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

1. Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana,

2. AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska ce-
sta 6A, 3230 Šentjur,

3. Apollonia, d.o.o., Zaloška 155, 1000
Ljubljana,

4. Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana,

5. Sind Ljubljana, d.o.o., Freyerjeva
32b, 1000 Ljubljana,

6. Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170,
1000 Ljubljana,

7. PFM-S, d.o.o., Kolodvorska cesta 2,
4000 Kranj,

8. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,

9. Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizan-
ska cesta 109, 6210 Sežana,

10. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o.,
Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

11. Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica
6, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: Interpart:
5,249.714,36 SIT; AMS Meding:
972.559,20 SIT; Apollonia: 856.821,42
SIT; Hibiskus: 365.124,84 SIT; Sind Ljub-
ljana: 423.466,48 SIT; Thomy F. E.:
729.878 SIT; PFM-S: 414.729,14 SIT; Ke-
mofarmacija: 4,366.041,78 SIT; Auremia-
na: 1,410.659,03; Iris Mednarodna trgovi-
na: 84.693,60 SIT; Farmadent:
171.058,93 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79475.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Splošna bolnišnica
Maribor

Ob-101618
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja.
3. Datum izbire: 8. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga: dobava in

montaža šolske opreme učilnic, kabine-
tov, garderob, zbornice in kuhinje ter
opreme za vrtec v podružnični šoli Dolič
in OŠ Mislinja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila:

– cena: 80 točk,
– potrjene reference: 20 točk.
Izbrani ponudnik je dosegel največje šte-

vilo točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: UMT d.o.o., Kolodvorska
20a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,672.856 SIT.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 16,672.865 SIT, 17,453.304 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omenjenega postopka: /
13. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 2. 9. 2003.
Občina Mislinja

Št. 1 Ob-101620
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Janeza

Mencingerja Bohinjska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Savska 10, 4260

Bohinjska Bistrica, tel. 04/577-00-00, faks
04/574-74-31.

3. Datum izbire: 3. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe šol-
ske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola dr.
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica,
Savska 10, 4260 Bohinjska Bistrica in Eno-
ta Vrtec Bohinj, Mencingerjeva ulica 4,
4260 Bohinjska Bistrica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 50 točk, celovi-
tost ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji
– plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugo-
dnosti 10 točk in reference 10 točk.

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

1. GKZ Srednja vas, z.o.o., Srednja vas
73, Srednja vas v Bohinju, za dobavo gove-
jega in telečjega mesa,

2. JEM – Jeseniške mesnine, d.d.,
Spodnji plavž 14, 4270 Jesenice, za doba-
vo svinjskega mesa,

3. JEM – Jeseniške mesnine, d.d.,
Spodnji plavž 14, 4270 Jesenice, za doba-
vo mesnih izdelkov,

4. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj, za dobavo perutninskega mesa
in izdelkov iz perutninskega mesa,

5. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče, za dobavo mleka in mleč-
nih izdelkov,

6. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce, za dobavo kruha,
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7. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce, za dobavo pekovskega peciva
in keksov,

8. za dobavo slaščičarskih izdelkov in
čokolade ni bilo ponudbe, zato bomo po-
nudnike poiskali po postopku za javna na-
ročila malih vrednosti,

9. PIK AS,d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a,
4290 Tržič, za dobavo svežega sadja,

10. PIK AS,d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a,
4290 Tržič, za dobavo sveže zelenjave,

11. Mercator Gorenjska, d.d., Kidri-
čeva 54, 4220 Škofja Loka, za dobavo
testenin,

12. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
54, 4220 Škofja Loka, za dobavo konzervi-
ranega sadja, sadnih sirupov in sokov,

13. PIK AS,d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a,
4290 Tržič, za dobavo jajc,

14. PIK AS, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a,
4290 Tržič, za dobavo zamrznjenih pre-
hrambenih izdelkov,

15. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
54, 4220 Škofja Loka, za dobavo raznega
prehrambenega blaga.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

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

9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpi-
sano vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo predhodnega razpisa.

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

Osnovna šola dr. Janeza
Mencingerja

Bohinjska Bistrica

Št. 3371 Ob-101623
1. Naročnik: Javne naprave, javno po-

djetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Teharska cesta

49, 3000 Celje; tel. 03/425-64-00, faks
03/425-64-12.

3. Datum izbire: 29. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava dveh delovnih vozil za zbira-
nje in prevoz odpadkov, kraj dobave –
Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ustreznost tehničnim zahte-
vam, cena, dobavni rok, plačilni pogoji, ga-
rancija.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC-Intercar d.o.o.,
Ptujska c. 132, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: za 1. sklop
(delovno vozilo z volumnim kesona 16 m3

in medosno razdaljo do 3900 mm) je
28,080.000 SIT, za 2. sklop (delovno vo-
zilo z volumnom kesona 3260 mm in me-
dosno razdaljo do 3260 mm) je
20,880.000 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: za 1. sklop: 28,788.000 SIT,

27,600.000 SIT, za 2. sklop: 23,924.400
SIT, 20,880.000 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: 2. 9. 2003.

Javne naprave, javno podjetje d.o.o

Št. 17123-06-403-13/2003 Ob-101624
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 29. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: predmet javnega razpisa je izdelava
in dobava delov policijskih uniform, in
sicer:

– sklop 1: srajce,
– sklop 2: čevlji nizki,
– sklop 3: čevlji polvisoki,
– sklop 4: čevlji terenski,
– sklop 5: uniforma delovna – kombi-

nezon,
– sklop 6: jopič veterni,
– sklop 7: uniforma delovna,
– sklop 8: puloverji,
– sklop 9: kombinezon negorljivi,
– sklop 10: vreča spalna,
– sklop 11: vetrovka s podlogo,
– sklop 12: anorak dežni,
– sklop 13: hlače dežne SE,
– sklop 14: anorak dežni z napisom,
– sklop 15: bunda modra,
– sklop 16: hlače dežne,
– sklop 17: kapa s ščitnikom – modra,
– sklop 18: kombinezon za motorista,
– sklop 19: plašč dežni,
– sklop 20: vetrovka s podlogo za pro-

metnika – odsevna,
– sklop 21: suknjič slovesen enoredni,
– sklop 22: vezeni emblemi in našitki,
– sklop 23: tkani emblemi in našitki.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje za-

deve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis je prispelo
triindvajset pravočasnih ponudb. Naročnik
je izbral najugodnejšo ponudbo, kot je na-
vedeno v 6. točki te objave, in sicer ponud-
bo, ki je ustrezala merilu: cena.

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

– za sklop 21: Kroj d.d., Tržaška 118,
1000 Ljubljana,

– za sklope 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 22 in
23 javni razpis ni uspel.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost za sklop 21 je 16,401.600 SIT z
DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: za sklop 21: 17,789.820 SIT z
DDV, 16,401.600 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem list RS, št. 31 z dne 28. 3. 2003,
Ob-90980.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 16-18 z dne 21. 2.
2003, Ob-88491.

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

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-101628
1. Naročnik: Osnovna šola T. Okrogarja

Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: 1410 Zagorje ob

Savi, Šolska 1, tel. 03/56-60-200, telefaks
03/56-60-207, e-mail: info@o-tozagor-
je.tb.edus.si.

3. Datum izbire: 7. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni izdelki za obdobje do
dne 30. 6. 2006, Zagorje ob Savi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, kvaliteta izdelkov, po-
sebne ugodnosti, dosedanje reference,
plačilni roki. Izbrani so bili ponudniki, ki so
zagotavljali nižjo ceno ob zagotovljeni kva-
liteti.

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

I. skupina – mleko in mlečni izdelki ter
margarina, vrednost 2,600.000 SIT: Ljub-
ljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Agroind,
d.d., Vipava, Mlekarna Celeia, d.o.o., Pet-
rovče,

II. skupina – sveže meso in perutnina ter
jajca, vrednost 2,000.000 SIT: Jurmes Tr-
govina, d.o.o., Šentjur, Litijska mesarija,
d.d., Šmartno pri Litiji,

III. skupina: mesni izdelki, vrednost
3,000.000 SIT: Jurmes Trgovina, d.o.o.,
Šentjur, Litijska mesarija, d.d., Šmartno pri
Litiji, Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini,

IV. skupina – ribe, vrednost 200.000
SIT: Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče, Bru-
mec – Ručigaj, d.o.o., Mengeš, Mercator,
d.d., Ljubljana,

V. sveža zelenjava in sadje, vrednost
1,100.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana,
Era, d.d., Velenje,

VI. skupina – sadni sokovi in sirupi, vre-
dnost 2,000.000 SIT: Nektar & Natura,
d.o.o., Ljubljana, Mercator, d.d., Ljubljana,
Vele, d.d., Domžale, Era, d.d., Velenje,
Fructal, d.d., Ajdovščina,

VII. skupina – zamrznjeni izdelki in živila,
vrednost 400.000 SIT: Žito, d.d., Ljubljana,
Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče, Brumec
– Ručigaj, d.o.o., Mengeš, Mercator, d.d.,
Ljubljana,

VIII. skupina – kruh in pekovsko pecivo,
vrednost 6,000.000 SIT: Žito, d.d., Ljublja-
na, Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče, Don
Don, d.o.o., Metlika,

IX. skupina – ostalo prehrambeno bla-
go, vrednost 1,200.000 SIT: Vele, d.d.,
Domžale, Mercator, d.d., Ljubljana, Era,
d.d., Velenje.

7. Pogodbena vrednost: v zneskih iz
6. točke po posameznih sklopih.

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

9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. skupina – mleko in mlečni izdelki:

3,311.018,90 SIT, 1,704.567,70 SIT,
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II. skupina – sveže meso in perutnina ter
jajca: 1,495.062,10 SIT, 1,478.435 SIT,

III. skupina – mesni izdelki: 1,474.612,80
SIT, 1,156.957 SIT,

IV. skupina – ribe: 170.847,30 SIT,
132.153 SIT,

V. skupina – sveža zelenjava in sadje:
1,007.531 SIT, 906.580 SIT,

VI. skupina – sadni sokovi in sirupi:
7,229.400,40 SIT, 3,529.818 SIT,

VII. skupina – zamrznjeni izdelki in živila:
213.660,60 SIT, 190.755 SIT,

VIII. skupina – kruh in pekovsko pecivo:
5,733.080 SIT, 5,449.218,51 SIT,

IX. skupina – ostalo prehrambeno bla-
go: 1,618.189,72 SIT, 1,420.237,88 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: 3. 9. 2003.

Osnovna šola T. Okrogarja
Zagorje ob Savi

Št. 1/2003 Ob-101629
1. Naročnik: Dom starejših občanov Čr-

nomelj.
2. Naslov naročnika: Ul. 21. oktobra

19c, 8340 Črnomelj.
3. Datum izbire: 17. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava prehrambenega
blaga po skupinah:

– sveže meso,
– mesni izdelki,
– perutnina in perutninski izdelki,
– ribe,
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in peciva,
– sveže in suho sadje,
– sveža zelenjava,
– konzervirano sadje,
– konzervirana zelenjava,
– zamrznjena zelenjava,
– testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– jajca,
– paštete,
– splošno prehrambeno blago 1,
– splošno prehrambeno blago 2,
– pijače.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sveže meso: KZ Krka z.o.o, Šentjer-

nejska cesta 6, Novo mesto,
– mesni izdelki: Pomurka – trgovina

d.o.o, Pomurska 11, Murska sobota,
– perutnina in perutninski izdelki: Perut-

nina Ptuj d.d., Potrčeva c. 9, Ptuj,
– ribe: 1 ponudba, zato ni bilo mogoče

izbrati najugodnejše,
– mleko in mlečni izdelki: 1 ponudba,

zato ni bilo mogoče izbrati najugodnejše,
– kruh in peciva: Pekarna – Blatnik

d.o.o., Predstruge 64, Videm Dobrepolje,
– sveže in suho sadje: KZ Krka z.o.o,

Šentjernejska cesta 6, Novo mesto,
– sveža zelenjava: KZ Krka z.o.o, Šen-

tjernejska cesta 6, Novo mesto,

– konzervirano sadje: KZ Krka z.o.o,
Šentjernejska cesta 6, Novo mesto,

– konzervirana zelenjava: Mercator –
Dolenjska d.d., Livada 8, Novo mesto,

– zamrznjena zelenjava: Brumec – Ru-
čigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš,

– testenine: Pekarna Pečjak d.o.o., Do-
lenjska cesta 442, Škofljica,

– zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna Pe-
čjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica,

– jajca: KZ Krka z.o.o, Šentjernejska ce-
sta 6, Novo mesto,

– paštete: Mercator – Dolenjska d.d.,
Livada 8, Novo mesto,

– splošno prehrambeno blago 1: 1 po-
nudba, zato ni bilo mogoče izbrati najugo-
dnejše,

– splošno prehrambeno blago 2: Mer-
cator – Dolenjska d.d., Livada 8, Novo me-
sto,

– pijače: Mercator – Dolenjska d.d., Li-
vada 8, Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: vrednosti z
DDV:

– sveže meso: 12,694.793 SIT,
– mesni izdelki: 4,080.847 SIT
– perutnina in perutninski izdelki:

5,488.738 SIT,
– kruh in peciva: 4,526.144 SIT,
– sveže in suho sadje: 3,348.860 SIT,
– sveža zelenjava: 4,096.417 SIT,
– konzervirano sadje: 1,553.413 SIT,
– konzervirana zelenjava: 1,290.906

SIT,
– zamrznjena zelenjava: 697.275 SIT,
– testenine: 329.894 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 1,426.188

SIT,
– jajca: 371.070 SIT,
– paštete: 1,438.600 SIT,
– splošno prehrambeno blago 2:

3,847.776 SIT,
– pijače: 3,035.818 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: vrednosti z DDV:
– sveže meso: 12,974.388 SIT,

12,694.793 SIT,
– mesni izdelki: 5,015.865 SIT,

4,080.847 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki:

6,509.400 SIT, 5,488.738 SIT,
– kruh in peciva: 5,614.480 SIT,

4,526.144 SIT,
– sveže in suho sadje: 4,986.117 SIT,

3,348.860 SIT,
– sveža zelenjava: 6,470.723 SIT,

4,096.417 SIT,
– konzervirano sadje: 2,340.887 SIT,

1,553.413 SIT,
– konzervirana zelenjava: 1,766.380

SIT, 1,290.906 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 931.092 SIT,

697.275 SIT,
– testenine: 452.400 SIT, 329.894 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 1,689.330

SIT, 1,426.188 SIT,
– jajca: 430.200 SIT, 371.070 SIT,
– paštete: 1,531.000 SIT, 1,438.600

SIT,
– splošno prehrambeno blago 2:

4,180.943 SIT, 3,847.776 SIT,

– pijače: 3,626.494 SIT, 3,035.818
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: 3. 9. 2003.

Dom starejših občanov Črnomelj

Št. 404-01-115/2003 Ob-101632
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Datum izbire: 11. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: laboratorijska računalniška oprema
za fiziko, kemijo in biologijo za srednje
šole na različnih lokacijah v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, garancija, dobavni
rok, uprabniška programska oprema v slo-
venskem jeziku.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mikro + Polo d.o.o.,
Lackova 78, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 79,430.209,20
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 91,353.156 SIT in 73,607.508 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 9. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in

šport

Št. 404-01-126/2003 Ob-101666
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Datum izbire: 21. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava, vgradnja in priklop opreme
za Dvojezično osnovno šolo v Dobrovni-
ku (brez telovadnice).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Atlas oprema d.o.o.,
Samova 12a, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 38,978.478
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 38,978.478 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: postopek oddaje naročila se je za-
ključil s pogajanji brez predhodne objave
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po 3. točki prvega odstavka 20. člena
ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 363-7/03 Ob-101671
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.

3. Datum izbire: 11. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: šolska oprema za Osnovno šolo Pod-
zemelj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 90%,
– reference: 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Lesing d.o.o., Reška
cesta 15, 1350 Kočevje.

7. Pogodbena vrednost: 27,500.952
SIT

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

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

be: 34,774.320 SIT, 27,500.952 SIT
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 78 z dne 6. 9.
2002, Ob-76849.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Občina Metlika

Št. 363-8/03 Ob-101672
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.

3. Datum izbire: 11. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: oprema kuhinje za Osnovno šolo
Podzemelj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 90%,
– reference: 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Saksida d.o.o., Na
produ 28, 2354 Bresternica/MB.

7. Pogodbena vrednost: 11,790.914
SIT.

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

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

be: 17,919.390 SIT, 11,790.914 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 78 z dne 6. 9.
2002, Ob-76849.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Občina Metlika

Št. 363-9/03 Ob-101673
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.

3. Datum izbire: 11. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: oprema telovadnice za Osnovno šo-
lo Podzemelj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 90%,
– reference: 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Elan Inventa, d.o.o.,
Begunje 1, 4275 Begunje.

7. Pogodbena vrednost: 49,635.679,29
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 59,862.120 SIT, 49,635.679,29 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 78 z dne 6. 9.
2002, Ob-76849.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Občina Metlika

Št. 47/2798/2003 Ob-101688
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-41, tel.
01/474-24-42.

3. Datum izbire: 18. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: dobava rezervnega materiala
za DV in RTP ELESa – material Daleko-
voda.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
oddaje naročila brez predhodne objave
(3. točka 110. člena ZJN-1).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dalen d.o.o., Šlandro-
va 10, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,024.392,19
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 9. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Št. 47/2658/2003 Ob-101689
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

3. Datum izbire: 31. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava spončnega materiala in VN
opreme za rekonstrukcijo 110 kV stika-
lišča RTP Kidričevo:

– sklop A: dobava obešalnega ter spon-
čnega materiala in Al cevi,

– sklop B: dobava daljnovodnih vrvi,
– sklop C: dobava odklopnikov,
– sklop D: dobava ločilk,
– sklop E: dobava merilnih transforma-

torjev.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: sklop A: skupna ponudbena
cena 75%, rezultati merjenjenja radiointer-
ferenčnih motenj 15%, pozitivne reference
proizvajalca 5%, rok dobave 5%; sklop B:
skupna ponudbena cena 90%, pozitivne re-
ference proizvajalca 5, rok dobave 5%;
sklopi C, D in E: skupna ponudbena cena
60%, Tehnični razpisni pogoji 10%, kompa-
tibilnost opreme z obstoječo v RTP Kidriče-
vo 20%, usposobljenost vzdrževalnega
osebja za vzdrževanje ponujene opreme in
prisotnost pooblaščenega serviserja v Slo-
veniji 5%, pozitivne reference proizvajalca
za dobavo ponujene opreme v objektih na-
ročnika 5%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Kosič d.o.o.,
sklop B: /, sklop C: Elektrotehna ELEX
d.o.o., sklop D: C&G d.o.o., sklop E: Mer-
kur d.d.

7. Pogodbena vrednost: sklop A:
44,149.639,20 SIT z DDV, sklop B: /, sklop
C: 64,967.040 SIT z DDV, sklop D:
51,904.785 SIT z DDV, sklop E:
48,852.504 SIT z DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: sklop A: 46,071.924 SIT,
44,149.639,20 SIT; sklop B: za sklop B
smo prejeli samo eno ponudbo, zato razpis
za ta sklop ni uspel; sklop C: 68,208.180
SIT, 64,967.040 SIT; sklop D: 51,904.785
SIT, 50,824.992 SIT, sklop E: 48,852.504
SIT, 48,360.000 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: 5. 9. 2003.

Elektro-Slovenija d.o.o.

Št. 2326-1/2003 Ob-101695
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

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

dnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/28-11-301, e-pošta: komunala@ko-
munala-kranj.si.

3. Datum izbire: 25. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava nadgradnje za odvoz mokrih
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in polmokrih bioloških odpadkov, monti-
rane na šasiji MAN 182885 LLC (medo-
sna razdalja 3900 mm, teža 5.305 kg).

Kraj dobave: Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: tehnične zmogljivosti 48, ce-
na 25, rok dobave 5, garancija 12, plačilni
pogoji 10; izbran je bil ponudnik, ki je po
opravljenem točkovanju in ponderiranju
zbral največ točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo nadgradnje
za odvoz mokrih in polmokrih bioloških od-
padkov, montirane na šasiji MAN 182885
LLC (medosna razdalja 3900 mm, teža
5.305 kg) je bil izbran EXPRUM podjetje za
razvoj in prodajo komunalne opreme,
d.o.o., Mala ulica 8, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: nadgradnje za
odvoz mokrih in polmokrih bioloških od-
padkov, montirane na šasiji MAN 182885
LLC (medosna razdalja 3900 mm, teža
5.305 kg): 14,060.000 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: nadgradnja za odvoz mokrih in pol-
mokrih bioloških odpadkov, montirane na
šasiji MAN 182885 LLC: 14,199.000 SIT,
14,060.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pis: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 9. 2003.

Komunala Kranj, Javno podjetje,
d.o.o.

Št. 17123-03-403-29/2003 Ob-101708
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, po po-
oblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve.

2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.

3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je dobava elek-
tronskih merilnikov alkohola v izdihanem
zraku (etilometrov) z dodatno opremo in
priborom ter izvedba servisno-tehnične-
ga in uporabniškega šolanja.

Kraj dobave: Tehnično skladišče naroč-
nika, Vodovodna 93a, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis so prispele tri
pravočasne ponudbe. Naročnik je pri anali-
zi ponudb ugotovil, da ena ponudba ne
ustreza vsem zahtevam iz razpisne doku-
mentacije, zato je bila izločena. Ostali po-
nudbi sta pravilni in primerni. Naročnik je
izbral ugodnejšo ponudbo, kot je navedeno
v 6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je
ustrezala merilu: cena in garancijski rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Timtrade d.o.o., Obir-
ska 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 31,725.360,02 SIT z DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 32,520.000 SIT z DDV,
31,725.360,02 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 31 z dne 28. 3. 2003,
Ob-90970 in v Uradnem listu RS, št. 33 z
dne 4. 4. 2003, Ob-91394.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 9. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 220-9/03 Ob-101774
1. Naročnik: Uprava RS za civilno letal-

stvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,

1000 Ljubljana, faks 01/43-16-035, e-poš-
ta: urszp@caa-rs.si.

3. Datum izbire: 26. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: širitev sistema VCS (Voice Commu-
nication System), Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek oddaje javnega na-

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. 266-67/2003 Ob-101542
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 5. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno obrt-
niških in inštalacijskih del do kote 0 na
mednarodnem mejnem prehodu Gru-
škovje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena ob upošteva-
nju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
1.977,190.408,26 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 2.287,176.289,94 SIT,
1.977,190.408,26 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

ročila s pogajanji brez predhodne objave na
podlagi 2. točke prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1 po predhodni pridobitvi mnenja
Urada za javna naročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Frequentis Nachrichten-
technik G.m.b.H., Wolfganggasse 58-60,
A-1120 Wien, Avstrija.

7. Pogodbena vrednost: 112.050,47
EUR.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo je bilo oddano v postopku s
pogajanji brez predhodne objave na podla-
gi 2. točke prvega odstavka 20. člena
ZJN-1 po predhodni pridobitvi mnenja Ura-
da za javna naročila.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 9. 2003.

Uprava RS za civilno letalstvo

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 40-41 z dne 5. 5.
2003.

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

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 266-50/2003 Ob-101544
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izvedba gradbeno obrtniških
in inštalacijskih del do kote 0 na medna-
rodnem mejnem prehodu Jelšane.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena ob upošteva-
nju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska c.
56, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1.566,736.488,64 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 1.861,458.456,55 SIT –
1.566,736.488,64 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. 42 z dne 9. 5.
2003.

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

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
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Št. 352-05-007/2003 Ob-101589
1. Naročnik: Občina Ruše.
2. Naslov naročnika: Trg vstaje 11,

2342 Ruše, tel. 02/671-93-30, faks
02/671-93-36.

3. Datum izbire: 21. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
mešanega sistema na območju Vrtne
ulice v Rušah, II. faza.

Kraj izvedbe: Vrtna ulica, Ruše.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– najnižja končna cena – 80%,
– reference ponudnika – 20%.
Izbran ponudnik je dosegel največje šte-

vilo točk, glede na opredeljena merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova ulica 30, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 20,930.333,88
SIT (z vključenim DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 28,752.298,80 (z DDV),
17,221.245,60 SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Občina Ruše

Št. 411-01-17/03 Ob-101596
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča

5, 1430 Hrastnik.
3. Datum izbire: 15. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: priprava stavbnega zem-
ljišča za gradnjo v območju OIC PUP6
pri železniški postaji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok izvedbe del, rok
plačila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GD d.o.o. Hrastnik, Dol-
ska cesta 9, 1430 Hrastnik.

7. Pogodbena vrednost: 55,684.404,84
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 56,834.737,73 SIT, 49,581.743,32 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: 3. 9. 2003.
Občina Hrastnik

Št. 64-5/2003 Ob-101731
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvobodit-

ve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, tel.
02/729-13-10.

3. Datum izbire: 11. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbeno, obrtniška in
instalacijska dela, 2230 Lenart v Slov. go-
ricah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna končna
cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Lipa Proizvodno trgovska
zadruga z.o.o., Kraigherjeva 19/a, 2230
Lenart v Slovenskih goricah.

7. Pogodbena vrednost: 38,560.318,80
SIT.

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

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

be: 43,998.140,76 SIT, 38,560.318,80
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: 5. 9. 2003.

Občina Lenart

Št. 352-133/03 7 10 Ob-101610
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270

Ormož, tel. 02/74-15-327.
3. Datum izbire: 6. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
dela naselja Grabe.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, referen-
ce, finančna usposobljenost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunalno podjetje
Ormož d.o.o., Hardek 21/c, Ormož.

7. Pogodbena vrednost: 27,682.758
SIT.

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

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

be: 45,913.994,30 SIT, 27,682.758 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: 3. 9. 2003.
Občina Ormož

Št. 351-349/03 7 10 Ob-101694
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270

Ormož, tel. 02/74-15-327.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija Osnovne šole
Podgorci II. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, referen-
ce, finančna usposobljenost.

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: 0.
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: 5. 9. 2003.
Občina Ormož

Št. 40305/01-13/03 Ob-101609
1. Naročnik: Občina Kranjska Gora.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 1a,

4280 Kranjska Gora.
3. Datum izbire: 4. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Koroške
ceste v Kranjski Gori.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba, ki se je določila na osnovi meril:
cena 70 točk, garancijska doba 10 točk in
krajši rok od zahtevanega 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj,
d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 66,699.604
SIT vključno z 20% DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: najvišja ponudba z 20% DDV je zna-
šala 72,479.462,55 SIT, najnižja pa z 20%
DDV 66,699.604 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: 3. 9. 2003.

Občina Kranjska Gora

Št. 26810-24/2003 16-2002 Ob-101612
1. Naročnik: Javna agencija za železni-

ški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,

2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.

3. Datum izbire: 7. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izdelava PGD/PZI rekon-
strukcija in obnova poslopja za potrebe
Javne agencije za železniški promet Re-
publike Slovenije v Mariboru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeništvo Božičnik
s.p., Opekarniška cesta 1, Celje.

7. Pogodbena vrednost: 165,597.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 174,736.824,60 SIT, 165,597.000 SIT.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 89 / 12. 9. 2003 / Stran 5361

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.

Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Ob-101615
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja.
3. Datum izbire: 1. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: posodobitev odsekov lo-
kalnih cest.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila:

– ponudbena cena: 60 točk,
– rok izvedbe: 10 točk,
– reference na podobnih delih v zadnjih

5 letih: 10 točk,
– garancijska doba: 10 točk,
– finančna usposobljenost: 5 točk,
– tehnična opremljenost: 5 točk.
Izbrani ponudnik je dosegel največje šte-

vilo točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
– sklop A: Gradnje IGEM d.o.o., Celj-

ska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec,
– sklop B: Gradnje IGEM d.o.o., Celj-

ska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec,
– sklop C: Cestno podjetje Maribor d.d.,

Iztokova ulica 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 9,000.000 SIT,
– sklop B: 26,000.000 SIT,
– sklop C: 5,420.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop A: 25,187.130,72 SIT,

22,304.606,19 SIT,
– sklop B: 44,000.971 SIT,

41,416.973,26 SIT,
– sklop C: 6,423.102 SIT, 5,420.700 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Občina Mislinja

Ob-101616
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja.
3. Datum izbire: 27. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: vzdrževanje gozdnih
cest na območju Občine Mislinja v letih
2003 in 2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila:

– cena: 75 točk,
– potrjene reference: 25 točk.
Izbrani ponudnik je dosegel največje šte-

vilo točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
– zimsko vzdrževanje cest: Gozdarska

zadruga Slovenj Gradec, Celjska cesta 7,
Slovenj Gradec;

– letno vzdrževanje gozdnih cest: Grad-
nje IGEM, Celjska cesta 7, Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost:
– zimsko vzdrževanje: 4,742.400 SIT;
– letno vzdrževanje: 17,330.788 SIT.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– zimsko vzdrževanje: 5,791.200 SIT in

4,742.400 SIT;
– letno vzdrževanje: 18,417.180 SIT in

17,330.788 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omenjenega postopka: /
13. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 2. 9. 2003.
Občina Mislinja

Ob-101617
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja.
3. Datum izbire: 22. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in dozi-
dava Osnovne šole Dolič.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: merila za dodelitev javnega na-
ročila:

– cena: 50 točk,
– rok izvedbe: 15 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk,
– potrjene reference: 10 točk,
– garancijska doba: 5 točk.
Izbrani ponudnik je dosegel največje šte-

vilo točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Vegrad d.d., Prešernova 9/a,
3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 161,021.057,60
SIT

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

192,897.673,20 SIT, 164,655.594,71 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omenjenega postopka: /
13. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 5. 2003.
Občina Mislinja

Št. 95/03 Ob-101658
1. Naročnik: Občina Juršinci.
2. Naslov naročnika: Juršinci 3/b,

2256 Juršinci, tel. 02/758-21-41.

3. Datum izbire: 18. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih del gra-

denj in kraj izvedbe: izgradnja fekalne
kanalizacije v naselju Juršinci, kanal
1,0, odsek ČN – RJ 27.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 23,898.703,97
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 39,481.038 SIT, 23,898.703,97
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Občina Juršinci

Št. 1119 Ob-101669
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224

Gorenja vas, faks 04/51-59-399, brane.la-
hajnar@rudnik-zv.si, tel. 04/51-59-300.

3. Datum izbire: 8. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gra-

denj ter kraj izvedbe: ureditev površin-
ske odvodnje zalednih voda jalovišča
Boršt.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena razpisanih del: 80%,
– reference ponudnika za področje raz-

pisanih del: 20%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko po-
djetje Kranj d.d., Ulica Mirka Vadnova 5,
4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 96,856.528,70
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 179,944.158,20 SIT, 96,856.528,70
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: 5. 9. 2003.

Rudnik Žirovski vrh d.o.o.

Št. 08/2003 Ob-101692
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, v imenu
Mestne občine Celje.

2. Naslov naročnika: Vodovod – kana-
lizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
Celje, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-360.

3. Datum izbire: 6. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: priključitev kanala v Po-
povičevi ulici na RZ – 10.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Nivo, gradnje in ekologija
d.d., Lava 11, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 49,892.284,54
z DDV.

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

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

nudbe: 52,999.196,40 SIT, 47,941.584
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis po odprtem postopku.

12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije, če je
bil objavljen: odprti postopek Uradni list
RS, št. 65 z dne 4. 7. 2003, Ob-97137.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.

Št. 110-1/03 Ob-101713
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, tel. 300-99-59 in faks
01/300-99-37.

3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: protihrupna zaščita na
AC Bič–Korenitka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjeva-
nju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: J.V. SCT d.d. Ljubljana,
Slovenska 56, Ljubljana + Primorje d.d.,
Vipavska 3, Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
369,973.559,52 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 378,000.621,98 SIT, 369,973.559,52
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 31 z dne 28. 3. 2003; Ob-90847.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-87307.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

DARS d.d.

Št. 403-01-24/2003 Ob-101727
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj

Gradec, tel. 02/881-21-11.
3. Datum izbire: 26. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: prenova športne hale
Slovenj Gradec – faza 1-3.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, kvaliteta, garancijski
roki. Na osnovi kriterijev je najugodnejša
ponudba izbranega izvajalca.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradnje Igem d.o.o., Slo-
venj Gradec.

7. Pogodbena vrednost:
193,625.649,43 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 206,538.731 SIT, 193,625.649
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: 5. 9. 2003.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 02/2003 Ob-101736
1. Naročnik: Občina Dobrna.
2. Naslov naročnika: Dobrna 19, 3204

Dobrna.
3. Datum izbire: 25. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev cest v Obči-
ni Dobrna 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je kot merilo za
izbor uporabil najnižjo ceno, kar je razvidno
iz razpisne dokumentacije. Ponudbena ce-
na izbranega ponudnika ustreza razpisanim
kriterijem.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: VOC d.d., Vzdrževanje in
obnova cest, Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 23,872.082,18
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 9. 2003.
Občina Dobrna

Št.  35003-1/2002 (1019) Ob-101767
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Občina Lenart, Trg

osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah.

3. Datum izbire: 28. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: razširitev in preplastitev
LC 203-182 Sp. Voličina-Selce (križišče
za Dolge njive).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena upoštevajoč
vse popuste.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 49,155.838,20
SIT.

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

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

nudbe: 68,637.540 SIT; 49,155.838,20
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: javni razpis objavljen v Uradnem listu RS,
št. 61-62 z dne 27. 6. 2003, Ob-96701.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 9. 2003.

Občina Lenart

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. 30008-1/03-03 Ob-101539
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 17,

2366 Muta, tel. 02/876-12-55, faks
02/876-11-14, obcina.muta@muta.si.

3. Datum izbire: 20. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje šol-

skih prevozov na območju Občine Muta
za obdobje od 1. 9. 2003 do 31. 8.
2004, z možnostjo podaljšanja za eno
leto vendar skupno največ 5 let.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 50% (50 točk) cena, 25%
(25 točk) izkušnje pri prevozu otrok na do-
ločenih relacijah, 15% (15 točk) reference
in 10% (10 točk) druge ugodnosti. Izbran je
bil ponudnik, ki je dosegel največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Koratur d.d., Perzonali
48, 2391 Prevalje in Avtoprevozništvo Jože
Topler s.p., Pohorska 28a, 2367 Vuzenica.

7. Pogodbena vrednost: 46.992
SIT/dan pouka in 33.060 SIT/dan pouka.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: najvišja ponudba za kombibus 330
SIT/km, najnižja 220 SIT/km, najvišja po-
nudba za kombi 190 SIT/km, najnižja 180
SIT/km.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 9. 2003.

Občina Muta
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Št. 266-100/2003 Ob-101546
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 13. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje in-

ženiringa po PHARE in gradbenega nad-
zora po ZGO-1 na MMP Gruškovje in
MMP Jelšane.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 1. ponudbena cena – do
100 točk, 2. reference ponudnika – do 35
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: 1. sklop – Mednarodni
mejni prehod Gruškovje: DDC svetovanje
inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljub-
ljana; 2. sklop – Mednarodni mejni prehod
Jelšane: DDC svetovanje inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: ocenjene po-
godbene vrednosti: 1. sklop – varnostno
receptorska služba poslovnega objekta Lan-
gusova – faza II – Tržaška 21:
15,638.515,20 SIT; 2. sklop – varnostno
receptorska služba poslovnega objekta Tr-
žaška 19a: 4,584.652,80 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1. sklop: 84,075.000 SIT,
43,807.500 SIT; 2. sklop: 81,120.000 SIT,
40,326.000 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: 2. 9. 2003.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Ob-101551
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

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

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: skladišče-

nje 15.000 m3 naftnih derivatov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Instalacija, Skladiščenje
in pretovarjanje naftnih derivatov d.o.o., Ser-
min 10a, Koper.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: postopek s

pogajanji.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /

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

Zavod Republike Slovenije za
obvezne

rezerve nafte in njenih derivatov

Št. 527 Ob-101590
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

zerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/58-97-347.

3. Datum izbire: 11. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

strokovnega nadzora (1A/12) rekon-
strukcije in razširitve rezervoarskega
prostora v skladišču naftnih derivatov
Ortnek – II. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: ponudbena cena 65% in referen-
ce 35%. Izbran je ponudnik, ki je zbral najve-
čje število točk glede na predpisana merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IMT Ljubljana, Lepi pot
11, 1000 Ljubljana, s podizvajalcema Invop
d.o.o., Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana,
in III d.o.o., Ferrarska 12, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 30,289.699,20
SIT (v ceni je vštet 20% DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 62,706.240 SIT, 17,760.000 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 4. 9. 2003.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 404-08-95/2003-15 Ob-101592
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 24-26, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: nezgodno

zavarovanje oseb MORS od 1. 10. 2003
do 31. 12. 2004.

Zavarovane osebe so:
Skupina I.:
1.1. poklicni pripadniki SV in vojaki na

služenju vojaškega roka v SV za ves čas
trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2003 do
31. 12. 2004 – 15 mesecev – 24 ur na
dan), na usposabljanje oziroma v vojaško
službo vpoklicani pripadniki rezervne sesta-
ve SV v poveljstvih, enotah in zavodih v RS,
vključno s pripadniki rezervne sestave voja-
ške policije tako, da rezervni sestavi zava-
rovanje teče le v času, ko odidejo od doma
na obveznost (neposredno opravljanje voja-
ške službe, vojaške vaje, druga usposablja-
nja ipd.), med obveznostjo in do vrnitve do-
mov (skupaj 6000 oseb);

1.2. delavci v upravnem delu Ministrstva
za obrambo, ki zasedajo delovna mesta za
katera se šteje, da se na njih opravlja voja-
ška služba za čas razporeditve na tem de-
lovnem mestu za ves čas trajanja zavarova-
nja (od 1. 10. 2003 do 31. 12. 2004 –
15 mesecev – 24 ur na dan) (100 oseb);

1.3. potniki na zračnih plovilih v času
vožnje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plovi-
la in pri reševanju ob nesreči s plovilom
(100 oseb);

1.4. potniki na vodnih plovilih v času vož-
nje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plovila in
pri reševanju ob nesreči s plovilom (7 oseb);

1.5. pripadniki SV na stalnih dolžnostih v
tujini ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 10.
2003 do 31. 12. 2004 – 15 mesecev – 24
ur na dan) (45 oseb);

1.6. državljani, ki sodelujejo na uspo-
sabljanjih in vajah civilne obrambe v organi-
zaciji zavarovalca v času, ko odidejo od do-
ma na obveznost, med obveznostjo in do
vrnitve domov (10 oseb);

1.7. inšpektorji Inšpektorata RS za var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2003
do 31. 12. 2004 – 15 mesecev – 24 ur na
dan) (53 oseb);

1.8. pripadniki enotne kurirske službe,
organizirane pri izpostavah uprav za obram-
bo in delavci MORS, ki so s sklepom mi-
nistra določeni za prenos odločitev o izvaja-
nju ukrepov za pripravljenost in povelj za
izvajanje mobilizacije ter sklic glavnih izvr-
ševalcev ukrepov za pripravljenost MORS v
času opravljanja nalog, ko odidejo od doma
na obveznost, med obveznostjo in do vrni-
tve domov (20 oseb);

1.9. sodelavec, ki opravlja kurirske na-
loge v COU Poljče v času, ko odide od
doma na obveznost, med obveznostjo in do
vrnitve domov (1 oseba).

Skupina II.:
2.1. posadke na zračnih plovilih, kandi-

dati za pilote štipendite med selektivnim le-
tenjem in štipendisti piloti v času priprav na
vožnjo, med vožnjo s plovilom, pri vstopu in
izstopu iz plovila, pri nesreči s plovilom in
pri postopkih, povezanih z uporabo plovila
(skupaj 100 oseb);

2.2. posadke na vodnih plovilih v času
med vožnjo s plovilom, pri vstopu in izstopu
iz plovila, pri reševanju ob nesreči s plovi-
lom in pri postopkih, povezanih z uporabo
plovila (25 oseb);

2.3. demonterji min, pirotehniki in piro-
mehaniki, pripadniki enot za varstvo pred
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, delav-
ci, ki opravljajo delo kot skladiščniki in vzdr-
ževalci streliva MES in raket, izvajalci testi-
ranja streliva in orožja ter poveljniki pionir-
skih oddelkov, vodov in čet ter potapljači v
času, ko odidejo od doma na obveznost,
med obveznostjo in do vrnitve domov (sku-
paj 70 oseb);

2.4. pripadniki SV, ki so registrirani člani
športnih organizacij v športnih panogah, v
razredu povečane nevarnosti, inštruktorji
gorske šole in pripadniki SV, ki sodelujejo v
reševalnih akcijah s helikopterjem v času,
ko odidejo od doma na obveznost, med
obveznostjo in do vrnitve domov (skupaj
40 oseb);

2.5. vojaški diplomatski predstavniki in
administrativno tehnično osebje na delu v
tujini ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 10.
2003 do 31. 12. 2004 – 15 mesecev – 24
ur na dan) (20 oseb);

2.6. sodelavci za materialno tehnične za-
deve v Sektorju za civilno obrambo v času,
ko odidejo od doma na obveznost, med
obveznostjo in do vrnitve domov (2 osebi);
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2.7. vpoklicani pripadniki enot in služb Ci-
vilne zaščite in sil za zaščito, reševanje in po-
moč, osebe, ki prostovoljno sodelujejo v Ci-
vilni zaščiti, delavci Uprave RS za zaščito in
reševanje v času izvajanja delovne dolžnosti,
v času službenih potovanj doma in v tujini,
sodelovanja na vajah in drugih oblikah uspo-
sabljanja, udeleženci usposabljanj v Izobraže-
valnem centru za zaščito in reševanje RS,
udeleženci usposabljanj v programih, ki jih
organizira Uprava RS za zaščito in reševanje
oziroma Izobraževalni center za zaščito in re-
ševanje RS, zunanji predavatelji in inštruktorji
v Izobraževalnem centru za zaščito in reševa-
nje RS, vsi do tu navedeni pod to točko – 2.7.
– v času, ko odidejo od doma na obveznost,
med obveznostjo in do vrnitve domov, pove-
ljnik Civilne zaščite RS in člani Štaba Civilne
zaščite RS ter poveljniki in člani regijskih šta-
bov Civilne zaščite ves čas trajanja zavarova-
nja (od 1. 10. 2003 do 31. 12. 2004 – 15
mesecev – 24 ur na dan) (skupaj 600 oseb).

Skupina III.:
3.1. pripadniki SV v mirovnih operacijah,

ki so nameščeni na kriznem območju z ne-
pretrganimi ali ponavljajočimi spopadi, ozi-
roma pogostimi incidenti – po seznamu za-
varovatelja, za ves čas trajanja zavarovanja
(od 1. 10. 2003 do 31. 12. 2004 – 15 me-
secev – 24 ur na dan) (190 oseb).

Nezgodno zavarovanje oseb vključuje:
smrt zaradi nezgode, invalidnost, dnevno
odškodnino, smrt zaradi bolezni in stroške
zdravljenja.

Storitev po prilogi IA Zakona o javnih
naročilih, in sicer pod št. 6. finančne stori-
tve, a) zavarovalniške storitve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudniki, ki so izpolnili po-
goje za usposobljenost in sposobnost, so
bili ocenjeni na podlagi ocenjevalnega me-
rila: najnižja cena. Najnižja cena pomeni,
da je edino merilo le najnižja cena, ob izpol-
njevanju vseh zahtevanih pogojev, navede-
nih v razpisni dokumentaciji.

Strokovna komisija je pregledala in v
skladu z merilom iz objave javnega razpisa
in iz razpisne dokumentacije ocenila vse
pravočasne in pravilne ponudbe.

Strokovna komisija je na podlagi opravlje-
ne analize ponudb ugotovila, da je najugo-
dnejša ponudba v skupni vrednosti
68,261.125 SIT z vključenim davkom od pro-
meta zavarovalnih poslov, posredovana s
strani Zavarovalnice Maribor d.d., ki je imela
najnižjo ceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavarovalnica Maribor
d.d., Cankarjeva ulica 3, 2507 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 68,261.125 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 74,712.820,57 SIT, 68,261.125 SIT.
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: javno naročilo št. MORS
92/2003-ODP.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 9. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 344-04-01/2003 Ob-101593
1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica 1,

2367 Vuzenica, tel. 02/879-12-20, faks
02/879-12-21.

3. Datum izbire: 16. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

kategoriziranih občinskih cest na obmo-
čju Občine Vuzenica v letih od 2003 do
2005.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, doseda-
nje izkušnje, obseg izvedenih del v zadnjih
treh letih. Ponudnik je zbral največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Bauer Bernard s.p. Grad-
bena mehanizacija, nizke gradnje, Ob poto-
ku 8, 2360 Radlje ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost: 18,640.970
SIT.

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

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

be: 50,920.100 SIT, 18,640.970 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.
Občina Vuzenica

Št. 344-04-02/2003 Ob-101594
1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica 1,

2367 Vuzenica, tel. 02/879-12-20, faks
02/879-12-21.

3. Datum izbire: 9. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

gozdnih cest na območju Občine Vuze-
nica za obdobje od podpisa pogodbe
do 31. 5. 2005.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, doseda-
nje izkušnje, obseg izvedenih del v zadnjih
treh letih. Ponudnik je zbral največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradnje IGEM Slovenj
Gradec d.o.o., Celjska cesta 7, 2380 Slo-
venj Gradec.

7. Pogodbena vrednost: 13,296.343 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,540.966 SIT, 13,296.343 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.
Občina Vuzenica

Št. 01/03 Ob-101602
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,

1505 Ljubljana.

3. Datum izbire: 22. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje po-

slovnih in drugih prostorov s pogojem
prevzema delavk naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila objavljena v razpisni
dokumentaciji; izbrani ponudnik je dosegel
največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cleaning d.o.o., Zvonar-
ska 1, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 45,947.520 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7, pravilni 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 52,668.633,60 SIT, 45,947.520
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 9. 2003.

Banka Slovenije

Ob-101619
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja.
3. Datum izbire: 25. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

gradbenega nadzora nad rekonstrukci-
jo in dozidavo Osnovne šole Dolič.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila:

– cena: 80 točk,
– potrjene reference: 20 točk.
Izbrani ponudnik je dosegel največje šte-

vilo točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: Proplus projektiranje,
inženiring d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Ma-
ribor.

7. Pogodbena vrednost: 1,883.228
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 2,550.000 SIT, 1,883.228 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omenjenega postopka: /
13. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 5. 2003.
Občina Mislinja

Št. 040801/2003 Ob-101622
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kopru.
2. Naslov naročnika: Ferrarska 9,

Koper, tel. 05/668-33-33, faks
05/639-52-47.

3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: fizično varo-

vanje z receptorskimi deli sodnih objek-
tov za potrebe Okrožnega in Okrajnega
sodišča v Kopru ter Okrajnega sodišča
v Piranu.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena – do 80 točk,
– fiksnost cene po poteku prvega leta

veljavnosti pogodbe – do 15 točk,
– imetnik ISO certifikata – 5 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Varnost Koper d.o.o.,
Ferrarska ul. 10, Koper.

7. Pogodbena vrednost: 15,894.864 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,310.780 SIT, 15,894.864 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.
Okrožno sodišče v Kopru

Št. 81201/03 1660-11/03 Ob-101621
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

1502 Ljubljana, telefaks 01/25-14-584,
elektronski naslov: Mf.Razpisi@mf-rs.si.

3. Datum izbire: 3. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izgradnja

LAN omrežja na lokacijah MF v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: najnižje razmerje med ceno po-
nudbe in doseženimi točkami iz meril za te-
hnične lastnosti, sposobnost ponudnika, iz-
vedbeni rok in servisiranje za ponujeni sklop.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: a) Elcos d.o.o., Ljublja-
na, za sklop izgradnja pasivnega dela mre-
že; b) Nil Podatkovne komunikacije d.o.o.,
Ljubljana, za sklop dograditev mreže z ak-
tivno opremo.

7. Pogodbena vrednost: a) 11,067.120
SIT in b) 11,077.416 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: a) 18,971.957,20 SIT in 11,067.120
SIT, b) 14,345.640 SIT in 11,077.416 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.

Ministrstvo za finance

Št. 01-64-6/2003 Ob-101631
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

3, 1310 Ribnica, tel. 01/837-20-23, faks
01/836-10-91.

3. Datum izbire: 2. 7. 2003, postopek
s pogajanji zaključen 5. 8. 2003.

4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
dnevnih prevozov učencev v osnovne
šole na območju Občine Ribnica v šol-
skih letih 2003/2004, 2004/2005,
2005/2006 in 2006/2007.

Storitev se oddaja po sklopih - relacijah.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena za
sklope 5, 7, 9 in 10; za sklope 1, 2, 3, 4, 6
in 8 najnižja cena, dogovorjena v postopku
s pogajanji brez predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– Integral Stojna, avtobusni promet
d.o.o. Kočevje, Reška cesta 1, 1330 Ko-
čevje, za razpisane sklope pod 1., 2., 3. in
4. točko,

– Prevozništvo Iztok Pucer s.p., Lepov-
če 22, 1310 Ribnica, za razpisan sklop pod
5. točko,

– Point Stane Krajec s.p., Zapuže 2,
1310 Ribnica, za razpisane sklope pod 6.,
7., 8. in 9. točko,

– Reta d.o.o., Žlebikč 38, 1310 Ribni-
ca, za razpisan sklop pod 10. točko.

7. Pogodbena vrednost: za šol. leto
2003/2004: 1. sklop 67.500 SIT na dan,
2. sklop 25.500 SIT na dan, 3. sklop
19.500 SIT na dan, 4. sklop 7.500 SIT na
dan, 5. sklop 24.738 SIT na dan, 6. sklop
8.430 SIT na dan, 7. sklop 4.340 SIT na
dan, 8. sklop 22.785 SIT na dan, 9. sklop
8.430 SIT na dan, 10. sklop 16.926 SIT na
dan.

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

9. Število prejetih ponudb: za 1. sklop
1, za 2. sklop 1, za 3. sklop 1, za 4. sklop 1,
za 5. sklop 2, za 6. sklop 1, za 7. sklop 2, za
8. sklop 1, za 9. sklop 2, za 10. sklop 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 1. sklop: 76.500 SIT na dan, 67.500
SIT na dan; 2. sklop: 25.500 SIT na dan,
25.500 SIT na dan; 3. sklop: 25.500 SIT
na dan, 19.500 SIT na dan; 4. sklop: 8.500
SIT na dan, 7.500 SIT na dan; 5. sklop:
25.356,45 SIT na dan, 24. 738 SIT na
dan; 6. sklop: 8.680 SIT na dan, 8.430 SIT
na dan; 7. sklop: 4.774 SIT na dan, 4.340
SIT na dan; 8. sklop: 24.955 SIT na dan,
22.785 SIT na dan; 9. sklop: 10.850 SIT
na dan, 8.430 SIT na dan; 10. sklop:
18.445 SIT na dan, 16.926 SIT na dan.

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.

Občina Ribnica

Št. 351-05-22/2003 Ob-101684
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: 26. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije za poslovni kom-
pleks A3, A4 in A5 BO 2/3 Bežigrajski
dvor (IDP, PGD, PZI).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena – 100 točk; reference
– 35 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: JV Projekt-Investbiro; Pro-
jekt d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 273,600.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 270,840.000 SIT in 284,400.000
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: 5. 9. 2003.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 47/2857/2003 Ob-101687
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

3. Datum izbire: 9. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne, investicijske in tehnične doku-
mentacije za rekonstrukcijo stikališča
RTP 110/35/20/10 kV Koper.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(62%), s strani naročnika potrjene referen-
ce ponudnika (10%), zagotavljanje kvalitete
(10%), reference kadrov (8%), rok izvedbe
(10%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IBE d.d., Hajdrihova 4,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 52,711.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 9,252.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 59,760.000 SIT; 52,711.800 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: 5. 9. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Št. 354-11-17/2002 Ob-101711
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za oko-

lje, prostor in energijo, Dunajska cesta 48,
Sl – 1000 Ljubljana; tel. 01/478-74-00,
faks 01/478-74-22.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne in investicijske dokumentacije za
odlagališče nevarnih odpadkov Metava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek javnega razpisa je
razveljavljen, ker naročnik ni pridobil dveh
samostojnih pravilnih ponudb in v skladu s
76. členom ZJN-1 naročila ne more oddati.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 9. 2003.
Ministrstvo za okolje, prostor in

energijo

Št. 110-1/03 Ob-101714
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

je 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, tel. 300-99-59 in faks
01/300-99-37.

3. Datum izbire: 24. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektov PGD in PZR za predora Barnica
in Tabor na HC Razdrto–Podnanos (Re-
bernice).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjeva-
nju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: J.V. ELEA IC projekti-
ranje, consulting in propaganda d.o.o., Du-
najska c. 21, 1000 Ljubljana + IC Interdi-
sciplinare Consulenten Ziviltechnicer
Ges.m.b.H., Keiserstrasse 45, A-1070 Du-
naj, Avstrija + Hopferwieser Consult Elec-
trical Consulting Engineerung Ziviltechni-
cer Ges.m.b.H., Santnergasse 61, A-5020
Salzburg, Avstrija.

7. Pogodbena vrednost: 23,664.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 58,516.992 SIT, 23,664.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: prvi javni razpis je bil objavljen dne
29. 3. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 24 z dne 7. 3. 2003,
Ob-89692.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2003.

DARS d.d.

Št. 64000-04/2003-1 Ob-101742
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Sveta Ana 17,

2233 Sveta Ana, tel. 02/729-58-80, tele-
faks 02/729-58-85.

3. Datum izbire: 22. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: opravlja-

nje dnevnih prevozov šolskih otrok
v Osnovno šolo Sveta Ana v šolskem
letu 2003/2004, 2004/2005 in
2005/2006.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Certus Avtobusni promet
d.d., Linhartova ul. 22, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 41.436 SIT na
dan. V ceno je vključen DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 43.747,20 SIT na dan, 41.436 SIT
na dan. V ceno je vključen DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2003.

Občina Sveta Ana

Št. 263/2003 Ob-101825
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Bogomir-

ja Magajne Divača.
2. Naslov naročnika: Ul. dr. Bogomi-

ra Magajne 4, 6215 Divača, tel.
05/763-30-80.

3. Datum izbire: 19. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava

in dostava prehrane za potrebe Os-
novne šole dr. Bogomirja Magajne Di-
vača za obdobje od 1. 9. 2003 do
31. 8. 2006.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev: naročnik bo izbral ekonomsko naj-
ugodnejšo ponudbo na podlagi naslednjih
meril:

– cena obrokov: do 30 točk,
– izkušnje ponudnika na segmentu šol-

ske prehrane v Sloveniji: do 20 točk,
– strokovna priporočila (reference): do

20 točk,
– višina pavšala za uporabo prostorov in

opreme: do 20 točk,
– živilski tehnologi: do 5 točk,
– raznolikost ponudbe (jedilnikov): do

100 točk,
– skupaj: 100 točk.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko

doseže ponudnik, je 100.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Sodexho d.o.o., Prehra-
na in storitve, Železna cesta 16, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 40,000.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: oddaja po 20. členu ZJN.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 9. 2003.
Osnovna šola

dr. Bogomirja Magajne Divača

Št. 260/2003 Ob-101826
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Bogomir-

ja Magajne Divača.
2. Naslov naročnika: Ul. dr. Bogomi-

ra Magajne 4, 6215 Divača, tel.
05/763-30-80.

3. Datum izbire: 20. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz

osnovnošolskih otrok v Občini Divača v
šolskem letu 2003/2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Avrigo Družba za avtobu-
sni promet in turizem d.d. Nova Gorica, Ki-
dričeva 20, 5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: oddaja po 20. členu ZJN.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 9. 2003.
Osnovna šola

dr. Bogomirja Magajne Divača

Št. 663-05-261/03-39 Ob-101827
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 25. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: razvoj (do-

graditev) in vzdrževanje informacijske-
ga sistema Centrov za socialno delo
ter izvajanje centralnih obdelav po Za-
konu o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih ter po Uredbi o merilih za dolo-
čanje oprostitev plačil socialno-varstvenih
storitev.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: reference ponudnika na po-
dročju javnega sektorja, reference ponud-
nika pri izdelavi poslovnih informacijskih si-
stemov, kakovost splošnega opravljanja sto-
ritev s področja predmeta javnega razpisa,
kakovost opravljanja razpisanih storitev, ce-
na izračunana po algoritmu v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Comland d.o.o., Kotni-
kova 30, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 94,374.807,16
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik bo podiz-
vajalcu SRC.SI, sistemske integracije,
d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana, oddal
36,61% in podizvajalcu Pris Inženiring,
d.o.o., Dunajska 129, oddal 5,9% delež
razvoja informacijskega sistema.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 221,970.000 SIT, 94,374.807,16 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 9. 9. 2003.
Ministrstvo za delo, družino in

socialne zadeve
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Javni razpisi

Ob-101607
Objava predhodnega razpisa za

gradbena dela
Čistilna naprava Celje – nadgradnja

primarnega kanalizacijskega sistema
Slovenija

1. Številka objave
2. Postopek: javni razpis brez omejitev.
3. Program: ISPA.
4. Financiranje:

2000/SI/16/P/PE/001/3.
5. Naročnik: Mestna občina Celje, Trg celj-

skih knezov 9, 3000 Celje
6. Opis projekta
Za celovito zbiranje odpadnih voda in za

obratovanje bodoče centralne čistilne napra-
ve s polno kapaciteto je na celotnem območ-
ju Mestne občine Celje potrebna nadgradnja
obstoječega kanalizacijskega sistema z do-
datnimi primarnimi kanali in pripadajočimi ob-
jekti.

Izvajalec bo moral: izdelati projektno do-
kumentacijo PGD in PZI, pridobiti gradbeno
dovoljenje, izvesti gradbena dela ter opraviti
primopredajo objektov.

7. Število in nazivi posameznih sklopov: 1
sklop: čistilna naprava Celje – nadgradnja pri-
marnega kanalizacijskega sistema št.
2000/SI/16/P/PE/001/3.

8. Predviden datum objave: oktober 2003.
9. Druge informacije: /
10. Pravna osnova: ISPA: Council Regula-

tion (EC) št. 1267/1999 z dne 21. 6. 1999
za vzpostavitev instrumentov strukturne politi-
ke v predpristopnem obdobju.

Mestna občina Celje

Ob-101608
Works Contract Forecast

WWTP celje – Upgrading the Primary
Collectors
Slovenia

1. Publication reference
2. Procedure: Local Open Tender.
3. Programme: ISPA.
4. Financing: 2000/SI/16/P/PE/001/3.
5. Contracting Authority: City Municipality

of Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
6. Description of the contract
In order to organize the collection and tre-

atment of waste waters upon the entire terri-
tory of the City Municipality of Celje, as well
as to provide the most rational operation of
the future WWTP with its full capacity load, it
is necessary to connect all urban areas at the
territory of the Municipality to the primary sew-
age network by the construction of the additi-
onal primary collectors, retention tanks and
pumping stations.

The Contractor shall carry out the follow-
ing tasks: preparation of Building Permit De-
sign, preparation of Detailed Design, acquisi-
tion of Building Permit, construction and com-
missioning of the facilities.

7. Indicative number and titles of lots:
Single Lot: WWTP Celje – Upgrading
the Primary Collectors No.
2000/SI/16/P/PE/001/3.

8. Scheduled publication date: October
2003.

9. Other information: /

10. Legal basis: ISPA: Council Regulation
(EC) No 1267/1999 of 21st June 1999 esta-
blishing an Instrument for Structural Policies
for Pre-Accession.

City Municipality of Celje

Št. 35205-18/2002-7 Ob-101823
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega

sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Komisijo Evropskih skupnosti o uresničeva-
nju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS,
št. 56/93), v zvezi z 2. členom Zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter 117. in
118. členom Pravil in postopkov Evropske uni-
je za izvedbo javnih razpisov, Občina Sežana
objavlja

javni razpis za gradbena dela
Naslov: kanalizacija Novo naselje,

Sežana
Lokacija: Sežana, Obalno–Kraška regija,

Slovenija
1. Številka objave
2. Postopek: razpis brez omejitev.
3. Program: Phare CBC Programme ECO

ADRIA 2001 – Ecological Improvement of
the Primorska region.

4. Financiranje: Phare SI
0108.01.01. 0008.

5. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana.

Pogodba
6. Opis projekta
Investitor namerava za potrebe čiščenja

sanitarnih odplak naselja Sežana urediti kana-
lizacijo in s tem priključitev 370 prebivalcev
na obstoječo čistilno napravo v Sežani.

Dela vključujejo zemeljska in gradbena de-
la.

7. Število in nazivi posameznih sklopov:
predmet razpisa je en sklop: Kanalizacija No-
vo naselje, Sežana

Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu

lahko enakopravno sodelujejo fizične in prav-
ne osebe (posamezno ali na osnovi skupnega
nastopa – joint venture/konzorcij) iz držav čla-
nic Evropske Unije in držav in območij, ki jih
pokriva in/ali določa Predpis ali posebna do-
ločila, ki se uporabljajo za PHARE program, iz
katerega bo pogodba financirana ter Turčije,
Malte in Cipra. Vse blago, ki bo dobavljeno v
okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.

9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo
predložiti izjavo, da niso v enem od postop-
kov ali stanj, navedenem v Odstavku 2.3 Pri-
ročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji (na
voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/ten-
der/gestion/index_en.htm.

10. Število ponudb: ponudniki (vključno s
povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelu-
jejo na osnovi skupnega nastopa – joint ven-
ture/konzorcij in podizvajalci) lahko predložijo
samo eno ponudbo za razpisana dela. Delne
ponudbe za razpisana dela se ne bodo upoš-
tevale. Ponudbe za variantne rešitve niso spre-
jemljive.

11. Garancija za resnost ponudbe: ponud-
niki morajo skupaj s ponudbo predložiti ga-
rancijo za resnost ponudbe v znesku, ki pre-
sega 2% ponudbene cene vključno z davki, v
EUR z rokom veljavnosti najmanj 120 dni od
datuma odpiranja ponudb. Garancija za re-
snost ponudbe bo neuspešnemu ponudni-
ku(om) vrnjena po zaključku postopka javne-
ga razpisa in uspešnemu ponudniku po pod-

pisu pogodbe s strani vseh pogodbenih par-
tnerjev.

12. Garancija za dobro izvedbo del: uspe-
šni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe
predložiti garancijo za dobro izvedbo del v
višini 10% pogodbene vrednosti, v EUR. Ga-
rancija mora biti predložena v 28 dneh od
dneva, ko ponudnik prejeme od naročnika
podpisano pogodbo v podpis. V primeru, ko
izbrani ponudnik ne predloži take garancije v
predpisanem roku, bo pogodba nična. Pri-
pravljena je lahko nova pogodba in poslana v
podpis drugemu najugodnejšemu ponudniku.

13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča

Informativni sestanek in ogled kraja grad-
bišča bo na dan, ki je določen v razpisni do-
kumentaciji na naslovu Občina Sežana, Parti-
zanska cesta 4, Sežana.

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 12 mesecev po
izdaji Obvestila o uvedbi v delo.

Merila za ugotavljanje sposobnosti po-
nudnikov in izbor najugodnejše ponudbe

16. Merila za ugotavljanje sposobnosti po-
nudnikov

Ponudbe lahko predložijo samo družbe in
posamezniki, ki zadoščajo naslednjim mini-
malnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa jih
presegajo:

– posamezni ponudnik mora biti sposo-
ben opraviti najmanj 70% pogodbenih del z
lastnimi sredstvi; v primeru skupnega nastopa
(joint venture/konzorcij) mora biti vodilni par-
tner sposoben opraviti vsaj 50% pogodbenih
del;

– posamezni povprečni letni promet grad-
benih del v letih 2000, 2001 in 2002 mora
znašati najmanj EUR 1.800,000.00;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je bil
ponudnik glavni izvajalec in ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;

– dostop do kreditne linije v višini najmanj
EUR 190,000.00.

17. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be: komisija za ocenjevanje ponudb bo izbra-
la ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala ad-
ministrativnim in tehničnim kriterijem in bo ime-
la najnižjo ceno.

Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na

naslednjem naslovu: Projekt d.d. Nova Gori-
ca, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, ob pre-
dložitvi dokazila o vplačilu stroškov za: razpi-
sno dokumentacijo v višini 300,00 EUR na
račun: banka Abanka Vipa d.d., Nova Gori-
ca, št. računa S.W.I.F.T. ABANSI.2X
05100-8010757486 (za tuje ponudnike) ali
v SIT na transakcijski račun
04750-0000-349833, banka Nova KBM
d.d., področje Nova Gorica (za domače po-
nudnike), s pripisom “Za razpisno dokumen-
tacijo »Kanalizacija Novo naselje Sežana«”.
Za vplačila v SIT je veljaven menjalni tečaj
Banke Slovenije na dan te objave razpisa.
Stroški dokumentacije ne vključujejo stro-
škov dostave. Ponudbe morajo biti predlože-
ne na način in v obliki, kot je predpisano v
navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni do-
kumentaciji.
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Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetoval-
nemu inženirju – Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, kontaktna
oseba: Irena Pavliha, faks No +386 5 30 24
493 (z navedbo Številke objave iz točke 1) v
roku najkasneje 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v točki 19. Naročnik
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov
v roku najkasneje 11 dni pred rokom za odda-
jo ponudb.

19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje

do 11. 11. 2003 do 10. ure po lokalnem ča-
su, na naslednji naslov: Občina Sežana, Parti-
zanska cesta 4, 6210 Sežana, odgovorna
oseba Majda Valentinčič, tel. +386 (0)5
73-10-109, faks +386 (0)5 73-10-123, e-ma-
il: majda.valentincic@sezana.si.

Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.

20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, istega dne ob 11. uri na istem naslo-
vu.

21. Pravna osnova: regulativa Sveta (EEC)
št. 3906/89 z dne 18. 12. 1989 o finančni
pomoči določenim državam Srednje in Vzho-
dne Evrope, z amandmaji.

Občina Sežana

Št. 35205-18/2002-7 Ob-101824
In accordance with the Regulation on rati-

fication of Framework Agreement between the
Government of Republic of Slovenia and Eu-
ropean Commission on implementation of me-
asures on financial, technical and other forms
of co-operation (OG RS 56/93), referring to
Public Procurement Law, Article 2 (OG RS
39/00) and according to Articles 117 118 of
the European Union Regulations and Proce-
dures of Public Tender Performed the Mu-
nicipality of Sežana announces

Works Procurement Notice
for

Title: Sewage System for Novo naselje,
Sežana

Location: Sežana, Obalno – Kraška
region, Slovenija

1. Publication reference
2. Procedure: Local open tender proce-

dure.
3. Programme: Phare CBC Programme

ECO ADRIA 2001 – Ecological Improvement
of the Primorska region.

4. Financing: Phare SI 0108.01.01. 0008.
5. Contracting authority: Municipality of

Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Contract specification
6. Contract description: the Investor in-

tends for the needs of cleaning of the waste
water effluents in the settlement of Sežana to
construct sewerage system to enable the con-
nection of 370 residents to the existing waste
water treatment plant in Sežana. The works
shall include earth, construction and assem-
bling worksWorks shall include earth works
and construction works.

7. Number and titles of lots: One lot:
»Sewage System for Novo naselje, Sežana«.

Conditions of Participation
8. Eligibility and rule of origin: Participati-

on is open on equal terms to all natural and
legal persons (participating either individually
or in grouping – joint venture/consortium of
tenderers) of the Member States and the co-
untries and territories of the regions covered
and/or authorized by the Regulation or the

specific instruments applicable to the PHARE
programme under which the contract is finan-
ced 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 Inter-
net address: http://europa.eu.int/comm/eu-
ropeaid/tender/gestion/index_en.htm).

10. Number of tenders: Tenderers (inclu-
ding firms within the same legal group, other
members of the same joint venture/consorti-
um, and subcontractors) may submit only of-
fers for the whole of the Works. Partial Ten-
ders for the Works will not be considered.
Tenders for a variant solution are not accepta-
ble.

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 signatu-
re of the contract by all parties.

12. Performance guarantee: The succes-
sful tenderer will be requested to provide a
performance guarantee of 10% of the con-
tract value in EUR when countersigning the
contract. This must be delivered within 28
days after receipt by the tenderer of the con-
tract signed by the Contracting Authority. If
the selected tenderer fails to provide such a
guarantee within this period, the contract will
be void and a new contract may be drawn up
and sent to the tenderer which has submitted
the next lowest, compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit:
An information meeting and site visit for pro-
spective Tenderers will be organised at the
date defined in the Tender Documents at the
premises of the Municipality of Sežana, Parti-
zanska cesta 4, Sežana. Participation to the
information meeting and site visit is recom-
mended, but not compulsory.

14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline
for submission of tenders.

15. Maximum delivery period: The Works
must be completed within 12 months after
the issue of the Notice to Commence.

Selection and Award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by com-

panies and natural persons meeting the mini-
mum qualifying criteria including, but not limi-
ted 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/Con-
sortium the leading partner shall have the abil-
ity to carry out at least 50% of the contract
works;

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 2000, 2001
and 2002 should exceed EUR
1.800,000.00;

– successful experience as a prime Con-
tractor in construction of at least 4 projects of
the similar nature and complexity comparable
to the tendered works during last 3 years;

– access to credit line which should ex-
ceed EUR 190,000.00.

17. Award criteria: the Evaluation Commit-
tee shall select the Tenderer whose Tender
has been determined to meet the administra-
tive 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, bank account S.W.I.F.T.
ABANSI.2X 05100-8010757486 (for foreign
Tenderers) or in SIT to the bank NOVA KBM
d.d., Nova Gorica, BANK ACCOUNT
No.04750-0000-349833 (for local tende-
rers), with the notice “For tender dossier
“Sewage System for Novo naselje Sežana””.
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. The tender
dossier is also available for inspection at the
premises of the Consulting Engineer Projekt
d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova
Gorica, contact person: Irena Pavliha. Ten-
ders must be submitted using the standard
tender form included in the tender dossier,
whose format and instructions must be strictly
observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer Projekt d.d. Nova Gori-
ca, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, fax No
+386 5 30 24 493 (mentioning the Publicati-
on reference shown in item 1) at least 21
days before the deadline for submission of
tenders given in item 19. The Contracting Au-
thority must reply to all tenderers’ question at
least 11 days before the deadline for submis-
sion of tenders.

19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the la-

test on 11th November 2003 at 10:00 hrs
local time to the following address: Municipal-
ity of Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Se-
žana, Responsible person: Mrs. Majda Valen-
tinčič, tel. +386 (0)5 73-10-109, fax +386
(0)5 73-10-123, E-mail: majda.valentin-
cic@sezana.si.

Any tender received after this deadline will
not be considered.

20. Tender opening session: Tenders will
be opened on the same day, at the same
address at 11:00 hrs local time.

21. Legal basis: PHARE: Council Regula-
tion (EEC) No 3906/89 of 18 December
1989 on Economic aid to Certain Countries
of Central and Eastern Europe, with amen-
dments.

Municipality of Sežana

Ob-101858

Javni razpis za gradbena dela izboljšanje
življenjskega prostora Kanalizacija

Pince, Pince Marof in Benica Slovenija

1. Številka objave:
2. Postopek: javni razpis brez omejitev.
3. Program: PHARE.
4. Financiranje: SI 0109.02.
5. Naročnik: Občina Lendava, Trg ljudske

pravice 5, SI – 9220 Lendava, Slovenija.
Pogodba
6. Opis projekta: predmet razpisa je iz-

gradnja kanalizacije v vaseh Pince, Pince Ma-
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rof in Benica v Občini Lendava v dolžini ca. 6
km in 4 črpališč.

7. Število in nazivi posameznih sklopov:
1 sklop: izboljšanje življenjskega prostora

Kanalizacija Pince, Pince Marof in Benica Št.
SI 0109.02

Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu

lahko enakopravno sodelujejo fizične in prav-
ne osebe (posamezno ali na podlagi skupne-
ga nastopa – joint venture/konzorcij) iz držav
članic Evropske unije in držav iz območij, ki
jih pokriva PHARE program, iz katerega je
pogodba financirana ter Cipra, Malte in Turči-
je. Vse blago, ki bo dobavljeno v okviru po-
godbe, mora izvirati iz teh držav.

9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo
predložiti izjavo, da niso v enem od postopku
ali stanj navedenem v odstavku 2.3 Priročni-
ka za pogodbe z zunanjimi partnerji (na voljo
na naslednjem spletnem naslovu: http://eu-
ropa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).

10. Število ponudb: ponudniki (vključno s
povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelu-
jejo na podlagi skupnega nastopa – joint ven-
ture/konzorcij in podizvajalci) lahko predložijo
samo eno ponudbo za razpisana dela. Delne
ponudbe za razpisana dela ali variantne reši-
tve se ne bodo upoštevale.

11. Garancija za resnost ponudbe: ponud-
niki morajo skupaj s ponudbo predložiti ga-
rancijo za resnost ponudbe v znesku, ki pre-
sega 2% ponudbene cene brez davkov, v
EUR. Garancija za resnost ponudbe mora ve-
ljati 120 dni od dne odpiranja ponudb. Garan-
cija za resnost ponudbe bo neuspešnim po-
nudnikom vrnjena po zaključku postopka jav-
nega razpisa in uspešnemu(im) ponudni-
ku(om) po podpisu pogodbe s strani vseh
pogodbenih partnerjev.

12. Garancija za dobro izvedbo del: uspe-
šni ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe
predložiti garancijo za dobro izvedbo del v
višini 10% pogodbene vrednosti, v EUR. Ga-
rancija mora biti predložena v 30 dneh od
dneva, ko ponudnik prejme od naročnika pod-
pisano pogodbo v podpis. V primeru, če iz-
brani ponudnik ne predloži take garancije v
predpisanem roku, bo pogodba nična. Pri-
pravljena je lahko nova pogodba in poslana v
podpis drugemu najugodnejšemu, ustrezne-
mu ponudniku.

13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike bo or-
ganiziran informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča na dan, določen v razpisni doku-
mentaciji, 30. 9. 2003, ob 11. uri po lokal-
nem času, na naslovu: Občina Lendava, Trg
ljudske pravice 5, SI – 9220 Lendava, Slove-
nija. Sodelovanje na informativnem sestanku
in ogledu kraja gradbišča je priporočeno, če-
prav ni obvezno.

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 10 mesecev po
izdaji Pisma o uvedbi v delo.

Merila za ugotavljanje sposobnosti po-
nudnikov in izbor najugodnejše ponudbe

16. Merila za ugotavljanje sposobnosti po-
nudnikov: ponudbe lahko predložijo samo
družbe in posamezniki, ki zadoščajo nasled-
njim minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lah-
ko pa jih presegajo:

– ponudnik mora biti sposoben izvesti naj-
manj 70% razpisanih del, če nastopa samo-
stojno ali 50% del, če je vodilni partner v
ponudbenem konzorciju,

– posamezni letni promet gradbenih del v
letih 2000, 2001 in 2002 mora presegati
2.500.000,00 EUR,

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je bil
ponudnik glavni izvajalec in ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
gradbena dela, ki so po naravi in zapletenosti
primerljiva z razpisanimi deli, so gradbena de-
la na področju ravnanja z odpadnimi vodami,

– dostop do posojila v višini najmanj
400.000,00 EUR.

17. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be: komisija za ocenjevanje ponudb bo izbra-
la ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala ad-
ministrativnim in tehničnim kriterijem in bo ime-
la najnižjo ceno.

Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije:

razpisna dokumentacija je na voljo na nasled-
njem naslovu: SL CONSULT d.o.o., Tržaška
cesta 118, 1000 Ljubljana, ob predložitvi do-
kazila o vplačilu stroškov za razpisno doku-
mentacijo v višini 600,00 EUR na račun: SL
CONSULT d.o.o., Ljubljana, št. računa
33000–6617471620 pri HYPO ALPE –
ADRIA – BANK d.d., Ljubljana SWIFT CODE:
KLHBSI22 (za tuje ponudnike) ali v SIT na
račun SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, št. ra-
čuna 33000-6617471620 pri HYPO ALPE –
ADRIA – BANK d.d., Ljubljana (za domače
ponudnike), s pripisom “Za razpisno doku-
mentacijo IMPROVEMENT OF JOINT LIFE
SPACE, SEWAGE SYSTEM PINCE, PINCE
MAROF AND BENICA”. Za vplačila v SIT je
veljaven prodajni menjalni tečaj Banke Slove-
nije na dan objave razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije. Stroški dokumentacije
ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe mo-
rajo biti predložene na način in v obliki, kot je
predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v
razpisni dokumentaciji.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetoval-
nemu inženirju SL CONSULT d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, faks št.: +386
1 241 90 92 (z navedbo številke objave iz
točke 1) v roku najkasneje 21 dni pred rokom
za oddajo ponudb, ki je določen v točki 19.
Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja
ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred
rokom za oddajo ponudb.

19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe mo-
rajo biti oddane najkasneje do 12. 11. 2003
do 11. ure po lokalnem času, na naslednji
naslov: Občina Lendava, Trg ljudske pravice
5, SI – 9220 Lendava, Slovenija.

Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.

20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, dne 12. 11. 2003 ob 12. uri po
lokalnem času, na naslednjem naslovu: Obči-
na Lendava, Trg ljudske pravice 5, SI – 9220
Lendava, Slovenija.

21. Pravna osnova: PHARE: Council Re-
gulation (EC) št. 3906/89 z dne 18. 12. 1989
o gospodarski pomoči določenim državam
centralne in vzhodne Evrope, z dopolnitvami.

Občina Lendava

Ob-101859
Works Procurement Notice Improvement

of Joint Life Space Sewage system
Pince, Pince Marof and Benica Slovenia

1. Publication reference
2. Procedure: Open Local Tender.
3. Programme: PHARE.

4. Financing: SI 0109.02.
5. Contracting authority: Municipality of

Lendava, Trg ljudske pravice 5, SI – 9220
Lendava, Slovenia.

Contract specification
6. Contract description
Sewage system Pince, Pince Marof and

Benica consist of construction of app. 6 km
of sewer and 4 pumping sites.

7. Number and titles of lots: Single lot:
Improvement of Joint Life Space Sewage sys-
tem Pince, Pince Marof and Benica No SI
0109.02.

Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Participati-

on is open on equal terms to all natural and
legal persons (participating either individually
or in grouping – Joint Venture/Consortium of
Tenderers) of the Member States and the co-
untries and territories of the regions covered
by PHARE Programme under which the con-
tract is financed, as well as Cyprus, Malta and
Turkey. 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 Inter-
net address: http://europa.eu.int/comm/eu-
ropeaid/index_en.htm).

10. Number of tenders: tenderers (inclu-
ding firms within the same legal group, other
members of the same joint venture/consorti-
um, and subcontractors) may submit only of-
fers for the whole of the Works. Partial Ten-
ders for the Works or variant solutions will not
be considered.

11. Tender guarantee: tenderers must pro-
vide a tender guarantee in an amount of not
less than 2% of tender price excluding taxes
in EUR when submitting their tender. The Ten-
der Bond shall have validity of not less than
120 days from the date of opening the Ten-
ders. This guarantee will be released to un-
successful tenderers once the tender proce-
dure has been completed and to the succes-
sful tenderer (s) upon signature of the con-
tract by all parties.

12. Performance guarantee: the succes-
sful tenderer will be requested to provide a
performance guarantee of 10% of the con-
tract value in EUR when countersigning the
contract. This must be delivered within 30
days after receipt by the tenderer of the con-
tract signed by the Contracting Authority. If
the selected tenderer fails to provide such a
guarantee within this period, the contract will
be void and a new contract may be drawn up
and sent to the tenderer which has submitted
the next lowest, compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit:
an information meeting and site visit for pro-
spective Tenderers will be held by the Con-
tracting Authority and the Consulting Engine-
er, on 30. 9. 2003, at 11:00 hrs local time, at
the premises of Municipality of Lendava, Trg
ljudske pravice 5, SI – 9220 Lendava. Parti-
cipation to the information meeting and site
visit is recommended, but not compulsory.

14. Tender validity: tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline
for submission of tenders.

15. Maximum delivery period: the Works
must be completed within 10 months after
the issue of the Letter of Commencement.

Selection and Award Criteria
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16. Selection criteria: tenders should be
submitted only by companies and natural per-
sons meeting the minimum qualifying criteria
including, but not limited to:

· a sole tenderer shall have the ability to
carry out at least 70% of the contract works
by his own means; in case of a Joint Ventu-
re/Consortium the leading partner shall have
the ability to carry out at least 50% of the
contract works,

· each individual annual turnover in con-
struction works for the years 2000, 2001
and 2002 should exceed EUR 2,500.000,

· successful experience as a prime con-
tractor in construction of at least 4 projects of
the same nature and complexity comparable
to the tendered works during last 3 years;
construction project of similar nature and com-
plexity means project in the wastewater ma-
nagement field,

· access to credit line which should ex-
ceed EUR 400.000.

17. Award criteria
The Evaluation Committee shall select the

Tenderer whose Tender has been determi-
ned to meet the administrative and technical
criteria, and has the lowest price.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier: the

tender dossier is available from the following
address: SL CONSULT d.o.o., Tržaška cesta
118, 1000 Ljubljana, against the proof that a
non-refundable tender fee of EUR 600.00,
which excludes courier delivery, has been
credited to the SL CONSULT d.o.o., Ljublja-
na, HYPO ALPE – ADRIA – BANK d.d., Ljub-
ljana, account No 33000–6617471620 with
SWIFT CODE: KLHBSI22 (for foreign Tende-
rers) or in SIT to the SL CONSULT d.o.o.,
Ljubljana, HYPO ALPE – ADRIA – BANK d.d.,
Ljubljana, account No 33000–6617471620
(for local Tenderers), with the notice “For ten-
der dossier IMPROVEMENT OF JOINT LIFE
SPACE, SEWAGE SYSTEM PINCE, PINCE
MAROF AND BENICA”. For the payments the
selling exchange rate issued by the Bank of
Slovenia on the day of the announcement in
the Official Gazette of the Republic of Slove-
nia is relevant. The tender dossier is also ava-
ilable for inspection at the premises of the
Consulting Engineer SL CONSULT d.o.o., Tr-
žaška cesta 118, 1000 Ljubljana. Tenders
must be submitted using the standard tender
form included in the tender dossier, whose
format and instructions must be strictly obser-
ved.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer SL CONSULT d.o.o., Tr-
žaška cesta 118, 1000 Ljubljana, fax No
+386 1 241 90 92 (mentioning the Publicati-
on reference shown in item 1) at least 21
days before the deadline for submission of
tenders given in item 19. The Contracting Au-
thority must reply to all tenderers’ question at
least 11 days before the deadline for submis-
sion of tenders.

19. Deadline for submission of tenders:
the tenders must be delivered at the latest on
12. 11. 2003 at 11:00 hrs local time to the
following address: Municipality of Lendava,
Trg ljudske pravice 5, SI – 9220 Lendava,
Slovenia.

Any tender received after this deadline will
not be considered.

20. Tender opening session: the tenders
will be opened in public session on 12. 11.

2003 at 12:00 hrs local time on the follow-
ing address: Komunala Municipality of Len-
dava, Trg ljudske pravice 5, SI – 9220 Len-
dava, Slovenia.

21. Legal basis: PHARE: Council Regu-
lation (EC) No 3906/89 of 18 December
1989 on economic aid to certain countries
of Central and Eastern Europe, with amen-
dments.

Municipality of Lendava

Št. 604-04-32/2003 Ob-101634
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.

l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 56/02), Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2002/03 (Ur. l. RS, št. 103/01,
111/01, 30/02, 64/02, 67/02 in 118/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 47/03 in 67/03) in 32. člena Zakona o
izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96)
objavlja Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana

javni razpis
za dodelitev državnih sredstev za
jezikovno izobraževanje odraslih v

šolskem letu 2002/2003
I. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je dodelitev držav-

nih sredstev za subvencioniranje stroškov
izpita iz:

a) slovenščine za tujce na osnovni, sred-
nji in visoki ravni pri Filozofski Fakulteti Uni-
verze v Ljubljani;

b) tujega jezika za odrasle na osnovni
in višji ravni pri Državnem izpitnem Cen-
tru.

II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki

se dodeljujejo na podlagi tega javnega raz-
pisa, je 39,000.000 SIT.

Izbrani kandidati bodo sredstva po tem
razpisu prejeli najkasneje do 31. 12. 2003.

III. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
a) za dodelitev državnih sredstev za

uspešno opravljen izpit iz slovenščine za
tujce kandidati, ki so v šolskem letu
2002/2003 uspešno opravili izpit na osnov-
ni, srednji ali visoki ravni na Centru za slo-
venščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fa-
kultete Univerze v Ljubljani;

b) za dodelitev državnih sredstev za uspe-
šno opravljen izpit iz angleščine, nemščine,
italijanščine ali francoščine za odrasle kandi-
dati, ki so v šolskem letu 2002/2003 uspe-
šno opravili izpit na osnovni ali višji ravni na
Državnem izpitnem centru.

IV. Kriteriji za izbiro
Prednostni kriterij za izbiro kandidatov

za pridobitev državnih sredstev po tem raz-
pisu je, da je kandidat financiral izpit iz la-
stnih sredstev.

III. Način in rok prijave
Prijave na predpisanem obrazcu z vso

potrebno dokumentacijo kandidati pošljejo
priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.

Prijave morajo biti poslane v zaprti ovoj-
nici z označenim imenom in naslovom poši-
ljatelja ter vidno označbo »Ne odpiraj - Vlo-
ga za dodelitev državnih sredstev za jezi-
kovno izobraževanje odraslih 2002/2003«
na prednji strani ovojnice. Prijavi mora biti
priloženo:

1. potrdilo Filozofske fakultete o oprav-
ljenem izpitu iz slovenskega jezika in/ali po-
trdilo Državnega izpitnega centra o oprav-
ljenem izpitu iz tujega jezika;

2. potrdilo o plačilu stroškov izpita iz la-
stnih sredstev;

3. fotokopija bančnega računa, na kate-
rega želi kandidat prejeti sredstva.

Rok za oddajo prijav je 3. oktober 2003.
Iz nadaljnjega postopka bodo izločene vse
prijave, ki ne bodo pravilno opremljene in
oddane na predpisanem obrazcu.

Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.

V. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o
izidu razpisa

Postopek izbire bo vodila strokovna ko-
misija. O dodelitvi sredstev po tem razpisu
bo s sklepom odločil minister za šolstvo,
znanost in šport, ki bo odločal tudi o more-
bitnih pritožbah na ta sklep.

V skladu s tretjim odstavkom 178. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije odpiranje vlog ne
bo javno.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno,
najkasneje v roku 30 dni po preteku roka
za prijavo.

IV. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko kandida-

ti dobijo na pisno zahtevo oziroma osebno v
tajništvu Sektorja za izobraževanje odraslih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Tru-
barjeva 3 v Ljubljani, v delovnem času pri
Marini Horvat. Dostopna je tudi na spletnih
straneh http://www.mszs.si/slo/aktual-
no/javni_razpis.asp?ID=2596.

V. Informacije
Vse informacije so na voljo v Sektorju za

izobraževanje odraslih pri Bojanu Koželju
na tel. 01/244-11-34.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 511-6/2003 Ob-101773
Na podlagi Uredbe o izvajanju srednjee-

vropskega Sporazuma o prosti trgovini
(CEFTA) ter začasni uporabi dodatnega Pro-
tokola št. 11 k CEFTA in dodatnega Proto-
kola št. 12 k CEFTA (Uradni list RS,
št. 113/02, 23/03) ter na podlagi 10. čle-
na Uredbe o načinu delitve količin blaga v
okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 115/02 in 11/03), objavlja Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

razpis
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se

deli po metodi komisijske delitve v
skladu z Uredbo o izvajanju

srednjeevropskega Sporazuma o prosti
trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi

dodatnega Protokola št. 11 k CEFTA in
dodatnega Protokola št. 12 k CEFTA

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrs-
tvo) objavlja v skladu s prilogo 41 Uredbe o
izvajanju srednjeevropskega Sporazuma o
prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi
dodatnega Protokola št. 11 k CEFTA in do-
datnega Protokola št. 12 k CEFTA (Uradni
list RS, št. 113/02 in 23/03) in na podlagi
10. člena Uredbe o načinu delitve količin
blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 115/02 in 11/03) naslednje količine bla-
ga, ki se razdelijo po metodi komisijske de-
litve v okviru carinskih kvot:
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Tarifna Poimenovanje Količina (t) Obdobje (rok)
oznaka (1) uvoza (2)

1001 Pšenica in soržica
1001 90 – Drugo 3.250
1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice 250

(1) Kjer je navedena razpisana količina
le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne
oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne pod-
številke v okviru navedene tarifne oznake.

(2) Pri količinah, pri katerih obdobje uvo-
za ni navedeno, velja rok uvoza 31. 12.
2003.

Na razpis za dodelitev količin pšenice in
pšenične moke v okviru carinskih kvot se
lahko prijavi mlevsko predelovalna organi-
zacija, ki je odkupila pšenico letine 2003,
pridelano v Republiki Sloveniji.

Vlagatelj vloži zahtevek za dodelitev do-
ločene količine blaga v okviru posamezne
carinske kvote v roku 15 dni po objavi tega
razpisa.

K zahtevku mora vlagatelj tudi predložiti:
– izdane račune s strani prodajalca, iz

katerih je razvidna količina in cena odku-
pljene pšenice letine 2003,

– prejemnico fakturiranega blaga ali
skladiščnico (potrdilo o skladiščenju).

Zahtevki se vlagajo pri Agenciji Republi-
ke Slovenije za kmetijske trge in razvoj po-
deželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija). Zahtevek se
posreduje na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz
priloge 3 Uredbe o načinu delitve količin
blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 115/02 in 11/03).

Po končani razdelitvi izda Agencija vla-
gatelju odločbo o dodeljeni količini blaga.

Zahtevek za dodelitev določene količine bla-
ga v okviru posamezne carinske kvote mo-
ra biti kolkovan z upravnimi kolki v višini
4.250 SIT.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 513-8/2003 Ob-101777
Na podlagi Uredbe o določitvi carinskih

kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu
o carinah in trgovini (GATT) (Uradni list RS,
št. 113/02) in na podlagi 10. člena Uredbe
o načinu delitve količin blaga v okviru carin-
skih kvot (Uradni list RS, št. 115/02) objav-
lja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

razpis
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se

deli po metodi komisijske delitve blaga
v okviru carinskih kvot v skladu z

Uredbo o določitvi carinskih kvot za
leto 2003 po splošnem sporazumu o

carinah in trgovini (GATT)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrs-
tvo), objavlja v skladu s prilogo 3 Uredbe o
določitvi carinskih kvot za leto 2003 po
splošnem sporazumu o carinah in trgovini
(GATT) (Uradni list RS, št. 113/02) nasled-
nje količine blaga, ki se razdelijo po siste-
mu komisijske delitve carinskih kvot:

Tarifna Poimenovanje Količina (t) Obdobje (rok)
oznaka uvoza
1001 Pšenica in soržica
1001 90 – Drugo:

– - druga pira, navadna pšenica in soržica
1001 90 99 – - – drugo 40.000 do 31. 12. 2003
1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na

podlagi pšenice 6.000 do 31. 12. 2003
– Pšenična moka:

1101 00 11 – - iz trde pšenice (Triticum durum)
1101 00 15 – - iz navadne pšenice ali pirjevice

(1) Kjer je navedena razpisana količina
le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne
oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne pod-
številke v okviru navedene tarifne oznake.

Na razpis za dodelitev količin pšenice in
pšenične moke v okviru carinskih kvot se
lahko prijavi mlevsko predelovalna organi-
zacija, ki je odkupila pšenico letine 2003,
pridelano v Republiki Sloveniji.

Vlagatelj vloži zahtevek za dodelitev do-
ločene količine blaga v okviru posamezne
carinske kvote v roku 15 dni po objavi tega
razpisa.

K zahtevku mora vlagatelj tudi predložiti:
– izdane račune s strani prodajalca iz

katerih je razvidna količina in cena odku-
pljene pšenice letine 2003,

– prejemnico fakturiranega blaga ali
skladiščnico (potrdilo o skladiščenju).

Zahtevki se vlagajo pri Agenciji Republi-
ke Slovenije za kmetijske trge in razvoj po-

deželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija). Zahtevek se
posreduje na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz
priloge 3 Uredbe o načinu delitve količine
blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 115/02).

Po končani razdelitvi izda agencija vla-
gatelju odločbo o dodeljeni količini blaga.
Zahtevek za dodelitev določene količine bla-
ga v okviru posamezne carinske kvote mo-
ra biti kolkovan z upravnimi kolki v višini
4.250 SIT.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 64-16/2003 Ob-101548
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju

štipendij in drugih oblik denarne pomoči
Ustanove – Fundacije akademskega slikar-
ja Karla Pečka (Ur. l. RS, št. 82/99) objav-
lja

javni razpis
za dodeljevanje štipendij za dodiplomski

študij v študijskem letu 2003-2004
Ustanova – Fundacija akademskega sli-

karja Karla Pečka razpisuje štipendije za do-
diplomski študij s področja humanistike (sli-
karstvo, kiparstvo, glasba, muzealstvo, umet-
nostna zgodovina...).

Na razpis se lahko prijavijo državljani Re-
publike Slovenije s stalnim prebivališčem na
območju koroške regije, ki izpolnjujejo spo-
daj navedene pogoje.

Kandidati lahko kandidirajo za štipendijo
za dodiplomski študij, če imajo status redne-
ga študenta oziroma v primeru višjih letnikov
najmanjšo povprečno oceno osem in izpol-
njujejo merila izrazite nadarjenosti za intelek-
tualna in umetniška dela, kar dokazujejo z
dosedaj doseženimi prizanji in priporočili usta-
nov iz področja, za katerega konkurirajo.

Ustanova – Fundacija akademskega sli-
karja Karla Pečka bo podelila dve štipendiji.
Kandidatu je lahko štipendija dodeljena za re-
dni dodiplomski študij največ za 4 leta in 6
mesecev.

Prijava za štipendijo za dodiplomski študij
mora vsebovati:

a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraže-
vanja, iz katerega naj bo razviden program in
smer izobraževanja, ter izobrazbena stopnja,
dokazilo o študijskem uspehu zadnjega letni-
ka izobraževanja odnosno potrdilo o opravlje-
ni maturi;

b) potrdilo o državljanstvu Republike Slo-
venije;

c) življenjepis;
d) potrdilo o stalnem prebivališču;
e) vlogo za uveljavitev štipendije;
f) potrdila o dosedanjih udejstvovanjih in

dosežkih kandidata, pismena priporočila usta-
nov in organizacij ali priporočila profesorjev,
ki kandidata in njegovo akademsko delo do-
bro poznata.

Komisija bo pri oceni prijav smiselno upoš-
tevala naslednja merila:

– oceno opravljene mature oziroma zad-
njega letnika visokošolskega študija
2002-2003;

– priporočila ustanov in organizacij;
– prednostno področje študija tudi glede

na kadrovske potrebe koroških ustanov.
Prijave s celotno dokumentacijo kandidati

pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Usta-
nova – Fundacija akademskega slikarja Karla
Pečka, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
do 5. 10. 2003.

Dodatne informacije dobite na
tel. 02/88-121-19, vsak delovni dan med 9.
in 10. uro. Razpis traja do 5. 10. 2003. Vlo-
ge, ki ne bodo v skladu z zahtevanimi pogoji
in navodili ter ne bodo pravočasne, se bo
štelo, da niso bile vložene. Kandidati bodo
obveščeni o izboru v roku 1 meseca po pote-
ku razpisnega roka.

Fundacija
akademskega slikarja Karla Pečka

Ob-101613
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove-

nije, Miklošičeva 24, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
I. Predmet prodaje
Naprodaj so naslednje nepremičnine:
1. poslovni prostori v Litiji, Ponoviška c. 3,

1270 Litija, v skupni izmeri 63,29 m2, parc.
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št. 1347/26 k. o. ZK vl. 650 k.o. Hotič do
30/100, izklicna cena 13,312.377,82 SIT;

2. nedokončana poslovna stavba v izmeri
568 m2, dvorišče v izmeri 690 m2, na parcel-
ni številki 49.S, vložna št. 104 k.o. Kremen-
ca, travnik v izmeri 3925 m2 in gozd v izmeri
1300 m2 , parcelna št. 6/2 vložna št. 104 k.o.
Kremenca – Cajnarje, Kremenca 14, Cerkni-
ca, izklicna cena 73,809.750 SIT;

3. poslovni prostor v Ljubljani, Lepod-
vorska 23 v skupni zmeri 24,57 m2, vl.
št. 402 parc. št. 1178/1 k.o. Spodnja Ši-
ška; izklicna cena 3,523.617,10 SIT;

4. garaža v Ljubljani, Lepodvorska ulica
23, v izmeri 14,40 m2, vl. št. 402 parc.
št. 1178/1 k.o. Spodnja Šiška; izklicna ce-
na 1,300.000 SIT;

5. samske sobe v Ljubljani, Fabianijeva
13, VII., nad. na parc. št. 1612 k.o. Beži-
grad, podvložek 2946:

5.1. soba št. 15 v izmeri 10,99 m2; iz-
klicna cena 2,039.957,33 SIT,

5.2. soba št. 2 v izmeri 10,99 m2; izklic-
na cena 2,039.957,33 SIT,

5.3. soba št. 3 v izmeri 12,62 m2; izklic-
na cena 2,342.504,10 SIT,

5.4. soba št. 4 v izmeri 11,81 m2; izklic-
na cena 2.192.153,20 SIT,

6. funkcionalno zemljišče, Lepodvorska
23, vrt v izmeri v izmeri 307 m2, parc.
št. 1179 vl. št. 402 k.o. Sp. Šiška.;

Opomba: zaradi vzdrževanja in upravlja-
nja transformatorja na parc. št. 1180 je usta-
novljena služnost dostopa in vzdrževanja v
korist Elektro Ljubljana, Slovenska c. 56,
Ljubljana, dokler ne bo za transformator in
njegovo funkcijo odmerjena nova parcela z
dostopom iz Lepodvorske ulice; izklicna ce-
na 1,190.000 SIT;

7. dve počitniški stanovanji št. 42105/I.
in 42205/II. z opremo, v Červar – Porat,
Park Maestral 7, Republika Hrvatska, v
izmeri 23,31 m2 7.1 42105/I, izklicna ce-
na 4,763.905 SIT, 7.2. 42205/ II, izklicna
cena 4,763.905 SIT.

II. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po posamez-

nih nepremičninah, pri prodaji pod zap. šte-
vilko 5 – samske sobe imajo ponudniki, ki
bodo posredovali ponudbo za vse 4 sobe,
prednost.

Počitniški stanovanji bosta izpraznjeni
1. 9. 2003.

Nepremičnine se prodajajo po sistemu
videno-kupljeno.

Izklicne cene ne vsebujejo nobenih dav-
ščin. Davek na nepremičnine plača izbrani
ponudnik.

Vse dajatve in stroške v zvezi s preno-
som lastništva plača kupec.

Nepremičnine so proste vseh bremen.
Nepremičnine preidejo v last kupca, ko

je v celoti plačana kupnina.
III. Pogoji za udeležbo na razpisu
Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo

domače pravne in fizične osebe ob pogo-
ju, da ob ponudbi vplačajo varščino, ki je
določena od 1 do 7. Ponudniki za stano-
vanja v Červarju so fizične osebe, ki ima-
jo poleg slovenskega državljanstva tudi hr-
vaško državljanstvo, ali fizične osebe sa-
mo s hrvaškim državljanstvom, ter pravne
osebe, registrirane na območju Republi-
ke Hrvaške, s tem, da velja enaka varšči-
na.

Pisna ponudba mora vsebovati naziv po-
nudnika in njegov točen naslov, ponujeno
ceno in plačilne pogoje. Ponudbo mora
podpisati odgovorna oseba.

Kolikor bo prodajalec prejel več enakih
ponudb, bo imel prednost ponudnik z ugo-
dnejšimi plačilnimi pogoji.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. potrdilo o državljanstvu (fizične ose-

be) oziroma overjen izpisek iz sodnega re-
gistra (pravne osebe);

2. potrdilo o plačilu varščine, potrjeno s
strani banke;

3. ponudniki fizične osebe za nakup
poč. stanovanj v Červarju morajo predložiti
tudi »Domovnico«, pravne osebe registrira-
ne v Republiki Hrvaški pa izpisek iz sodne-
ga registra in pooblastilo za zastopanje prav-
ne osebe;

4. prispele ponudbe bo pregledala po-
sebna komisija za oceno ponudb in izbrala
najugodnejšega ponudnika;

5. pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo iz-
polnjevale vse razpisne pogoje.

Ponudniki plačajo varščino za nakup ne-
premičnin:

– v tolarski valuti na transakcijski račun
01100-6030274014 sklic na številko 00
2500,

– v tuji valuti na račun pri Probanki Ljub-
ljana: PROBSI2X 200270463301-2762.

Za počitniški stanovanji pa na transakcij-
ski račun PRO BANKA: PROBSI 2 X
200270463301-2762.

Pod 1. točko: Litija – 300.000 SIT.
Pod 2. točko: Cajnerje – 500.000 SIT.
Pod 3. točko: Lepodvorska – 300.000

SIT.
Pod 4. točko: garaža – 100.000 SIT.
Pod 5. točko: sobe za vsako sobo –

200.000 SIT.
Pod 6. točko: zemljišče Lepodvorska –

190.000 SIT.
Pod 7. točko: poč.stan. 42105/I –

450.000 SIT.
Poč. stan. 42205/II – 450.000 SIT.
Ponudniku, ki ne bo izbran, bo varščina

vrnjena v roku 3 dni po izboru najugodnej-
šega ponudnika, brez obresti.

IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 10. 10.

2003.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo

odločeno v 15 dneh od odpiranja ponudb.
3. Ponudniki bodo o izboru najugodnejše-

ga ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
4. Izbrani ponudnik mora skleniti pogod-

bo v 8 dneh po prejetju obvestila za nepre-
mičnine od 1 do 6, pod zap. št. 7 pa v 30
dneh po izpraznitvi stanovanj.

Izbrani ponudnik mora kupnino za ne-
premičnine plačati najkasneje v 30 dneh po
sklenitvi pogodbe.

5. Če kupec ne bo sklenil pogodbe ali
plačal kupnine v roku, se šteje, da odstopa
od nakupa, morebiti že sklenjena kupopro-
dajna pogodba se šteje za razdrto.

6. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najugodnejšim ponudnikom, če po-
nudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih pogojev.

7. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo
upoštevane.

8. Ponudbe brez vplačane varščine se
štejejo kot neveljavne.

9. Ponudbe z dokazili ponudniki pošlje-
jo v zaprtih ovojnicah na naslov ZZZS Ob-
močna enota Ljubljana, Miklošičeva 24
1000 Ljubljana, s pripisom »Ponudba za
nakup nepremičnin«.

Vse ostale informacije v zvezi s prodajo
in ogledom nepremičnin so ponudnikom na
voljo pri vodji razpisa Tanji Jelen,
tel. 01/30-77-382.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 313-00-10/2003 Ob-101540
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju

sredstev iz občinskega proračuna za po-
speševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 86/03) in
Odloka o proračunu Občine Črnomelj (Ur.
l. RS, št. 35/03) Občina Črnomelj objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev za

subvencioniranje obresti iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja

malega gospodarstva v Občini
Črnomelj za leto 2003

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so sredstva občinske-

ga proračuna v skupni višini 3,000.000 SIT,
namenjena za subvencioniranje obresti na-
menskih posojil, z namenom pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Čr-
nomelj, za leto 2003, ki se namenjajo za:

– nakup zemljišč za poslovne prostore;
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo

poslovnih prostorov;
– nakup opreme za opravljanje dejavno-

sti,
– nakup opreme, ki je povezana z uvaja-

njem sodobnih tehnologij v enote malega
gospodarstva;

– odpiranje novih delovnih mest.
2. Pogoji za pridobitev sredstev
Subvencioniranje obresti namenskih

bančnih posojil je namenjeno tistim upravi-
čencem, ki bodo na ta način pridobljena
sredstva vložili v razvoj in razširitev poslova-
nja oziroma dejavnosti.

Subvencije se prednostno odobrijo pro-
silcem, ki poleg ostalih pogojev, v največji
meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:

– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo
nova delovna mesta v proizvodnih in stori-
tvenih dejavnostih v Občini Črnomelj;

– da je naložba usmerjena v doseganje
višje kvalitete proizvodov in storitev ter za-
gotavljajo okolju prijaznejši proizvodni pro-
ces;

– zagotavljajo boljšo oskrbo in kvalitet-
nejše storitve občanom;

– da z izvedbo projekta pomembno vpli-
vajo na razoj občine.

Sedež obratovalnice oziroma podjetja,
poslovnih prostoro oziroma mesto investici-
je prosilca mora biti na območju Občine
Črnomelj. Intenzivnost pomoči ne sme pre-
segati 55% upravičenih stroškov.

3. Upravičenci in upravičeni stroški
Za sredstva lahko zaprosijo naslednji

prosilci:
– samostojni podjetniki posamezniki,
– podjetja v zasebni ali mešani lasti z do

50 zaposlenimi,
– občani, ki so pri pristojnem državnem

upravnem organu vložili zahtevo za izdajo
uporabnega dovoljenja za opravljanje de-
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javnosti, oziroma na na pristojnem sodišču
predlog za vpis v sodni register in priložili
vse predpisane dokumente za ustanovitev
gospodarske družbe. Izvajanje subvencio-
niranja se prične po predložitvi izdanega us-
treznega dovoljenja.

Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
majhna podjetja iz 3. člena Uredbe o name-
nih in pogojih za dodeljevanje državnih po-
moči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih po-
moči (Ur. l. RS, št. 38/03). Pri podjetnikih
posameznikih se ti pogoji smiselno uporab-
ljajo.

Do sredstev niso upravičena podjetja v
težavh in sektorji kmetijstva in ribištva.

Subvencije se dodeljujejo za naslednje
vrste upravičenih stroškov:

– stroški materialnih investicij, kot so
stroški nakupa zemljišč za poslovne prosto-
re, stroški nakupa, graditve, prenove oziro-
ma adaptacije poslovnih prostorov, stroški
nakupa opreme za opravljanje dejavnosti in
stroški nakupa opreme, ki je povezana z
uvajanjem sodobnih tehnologij v enote ma-
lega gospodarstva;

– stroški nematerialnih investicij z name-
nom odpiranja novih delovnih mest

4. Višina subvencije
Prosilec lahko zaprosi za subvencijo

obresti za posojila, ki jih odobrijo pritojne
bančne institucije in ustrezajo namenom iz
pravilnika, z rokom vračanja največ 5 let.

Iz sredstev občinskega proračuna se
subvencionira obresti za leto 2003 v višini
do 6-odstotnih točk, odvisno od vlog in viši-
ne razpisanih sredstev.

5. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. Izpolnjen prijavni obrazec, ki je se-

stavni del razpisne dokumentacije z nasled-
njimi izpolnjenimi in podpisanimi izjavami:
izjavo o strinjanju z danimi pogoji, izjavo o
zagotavljanju lastnih sredstev v skladu z ra-
pisnimi pogoji, izjavo o prejeti višini državne
pomoči iz drugih javnih virov.

2. Dokazilo o registraciji dejavnosti, ki
ne sme biti starejše od 30 dni (za gospo-
darske družbe izpisek iz sodnega registra,
za samostojne podjetnike priglasitveni list
oziroma fotokopijo obrtnega dovoljenja, za
fizične osebe potrdio o stalnem bivališču) in
odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje dejavnosti, kolikor je
ta potrebna;

3. S strani posojilodajalca overjeno foto-
kopijo ali original pogodbe o odobrenem
namenskem posojilu, amortizacijki načrt za
tekoče leto, ter drugi dokumenti, ki izkazu-
jejo upravičene stroške (kupoprodajno po-
godbo, predračune, račune, če gre za na-
kup zemljišč, prostorov ali opreme; gradbe-
no dovoljenje ali dokazilo o priglasitvi del,
če gre za gradnjo ali adaptacijo poslovnih
prostorov; fotokopije obrazcev prijav delav-
cev v zavarovanje, če gre za odpiranje no-
vih delovanih mest);

4. Kratek opis namena najema posojila,
če le ta ni razviden iz pogodbe o odobre-
nem posojilu.

5. Kopije dokazil ali potrdilo posojiloda-
jalca o že plačanih obrestih v letu 2003;

6. Dokazilo o poravnanih davkih in pri-
spevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni in
finančni izkazi o poslovanju.

6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog je 10. oktober 2003.
Vloge je potrebno poslati ali oddati na

naslednji naslov: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj.

Vloge morajo biti v zaprti kuverti in ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za malo gospodarstvo” ter
opremljene z imenom in naslovom valagate-
lja vloge.

Vlagatelji so dolžni za vsako posojilo po-
sredovati samostojno vlogo, razen v prime-
ru, da je vlagatelj vloge pridobil dva ali več
posojil za isti namen od različnih posojilo-
dajalcev.

7. Obravnava vlog in obvešanje o izidu
razpisa

Odpiranje vlog bo najpozneje v roku 15
dni od zaključka razpisa. Odpiranje ni jav-
no.

Vloge bo obravnavala in pripravila pred-
loge dodelitve sredstev tri članska komisija,
ki jo imenuje župan. Vse prispele vloge bo-
do ocenjene na osnovi pravočasno oddane
in popolne vloge. Nepravočasno prispele
vloge bodo zavržene, neutemeljeni pa zavr-
njene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku osmih dneh od odpiranja vlog pisno
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je
pet dni od dneva vročenega obvestila. Ne-
popolne vloge, ki jih predlagatelj v navede-
nem roku ne dopolni, se zavržejo. Izplačilo
odobrenih sredstev se izvrši po določilih
sklenjene pogodbe med upravičencem in
občino. Vlagatelji bodo o izidu razpisa pi-
smeno obveščeni s sklepom župana v roku
30 dni po izteku razpisnega roka. Sklep o
odobritvi subvencije je dokončen.

Po odobritvi subvencije sklene vsak
upravičenec pogodbo z Občino Črnomelj,
v kateri so določene vse medsebojne pravi-
ce in odgovornosti pogodbenih strank.

Namensko uporabo sredstev iz posojil-
ne pogodbe preverja za to pristojni odbor
za gospodarstvo.

8. Informacije
Predpisana razpisna dokumetacija je na

voljo od dneva objave razpisa v sprejemni
pisarni Občine Črnomelj. Vse potrebne in-
formacije v zvezi z javnim razpisom lahko
dobite na Občini Črnomelj, na Oddelku za
gospodarstvo in kmetijstvo (kontaktni ose-
bi: Greta Auguštin, Samer Khalil;
tel. 07/306-11-00).

Občina Črnomelj

Št. 40305-1/03 Ob-101733
Na podlagi druge alinee 38. člena Sta-

tuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS, št. 34/99)
in 6. poglavja Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/00)
Občina Dobrovnik objavlja naslednji

javni razpis
1. Neposredni uporabnik, poštni naslov:

Občina Dobrovnik–Dobronak Község, Do-
brovnik–Dobronak 297.

2. Predmet javnega razpisa: subvencio-
niranje realne obrestne mere in sofinancira-
nje predinvesticijske dokumentacije za po-
speševanje razvoja kmetijstva in pospeše-
vanje razvoja malega gospodarstva v Obči-
ni Dobrovnik.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe s sedežem oziroma stalnim
bivališčem v Občini Dobrovnik.

A) Subvencioniranje realne obrestne
mere:

– maksimalna višina subvencioniranja kre-
dita za posamezni projekt znaša do 200.000
SIT,

– občina bo subvencionirala realne obre-
stne mere do višine 4 odstotnih točk, ki za-
pade v plačilo v letu 2003 – v poštev pridejo
investicije, izvedene v letu 2002 in 2003.

B) Sofinanciranje predinvesticijske doku-
mentacije:

– dokončana I. faza investicije najkasne-
je do 10. 11. 2002 – maksimalni znesek
sofinanciranja za posameznega investitorja
znaša 200.000 SIT,

– v poštev pridejo investicije izvedene v
letu 2002 in 2003.

Prednost pri dodeljevanju bodo imeli pro-
silci, katerih projekti izpolnjujejo večino od
naslednjih kriterijev:

– sovpadanje projekta z občinskimi raz-
vojnimi programi,

– multiplikativni vpliv projekta na razvoj
občine,

– rizičnost projekta,
– dobra boniteta.
3. Okvirna višina sredstev: 1,000.000 SIT.
4. Rok za prijavo: na razpis se je možno

prijaviti do porabe sredstev oziroma najka-
sneje do 10. 11. 2003.

5. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno dostaviti ali poslati na sedež ob-
čine: Občina Dobrovnik, Dobronak Község,
Dobrovnik-Dobronak 297, 9223 Dobrovnik.

Popolne vloge, prispele do desetega v
mesecu, bodo obravnavane do konca teko-
čega meseca.

6. Odpiranje vlog – vsak tretji ponedeljek
v mesecu.

7. Prosilci bodo obveščeni najpozneje v
roku 30 dni od odpiranja vlog.

8. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu občine vsak ura-
dni dan od 8. do 12. ure. Dodatne informa-
cije dobite na sedežu občine in
tel. 02/577-68-80.

Občina Dobrovnik

Javne dražbe

Št. 900-3/011617 Ob-101683
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih

financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), 39. člena Ured-
be o pridobivanju, razpolaganju in upravlja-
nju s stvarnim premoženjem države in ob-
čin (Uradni list RS, št. 12/03), Odloka o
ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarje-
nje s stavbnimi zemljišči (MUV, št. 31/97,
13/98, 13/01) in 5. člena Statuta Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zem-
ljišči Javno podjetje za gospodarjenje s stav-
bnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7,
2000 Maribor za Mestno občino Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, raz-
pisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje so:
A) Zemljišče parc. št. 271/26, travnik, v

izmeri 321 m2, prip. vl. št. 819, k.o. Zgor-
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ke Slovenije in osebni dokument. Poobla-
ščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti notarsko overjeno pi-
sno pooblastilo.

Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvi-
šjo ceno.

Dražba je končana, ko voditelj dražbe tri-
krat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati do-
kler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.

Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina vrne v osmih dneh
po končani javni dražbi.

3. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v prostorih Javnega po-

djetja za gospodarjenje s stavbnimi zemlji-
šči d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Mari-
bor, v četrtek, 2. 10. 2003 ob 9. uri.

4. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-

dajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
zaključku javne dražbe. Kupec mora porav-
nati kupnino v 8 dneh po podpisu pogod-
be. Če dražitelj po svoji krivdi ne podpiše
pogodbe v postavljenem roku, se šteje, da
je odstopil od nakupa, varščina pa zapade
prodajalcu.

Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.

5. Plačilo stroškov
Kupec se obveže plačati kupnino, 20%

DDV, stroške Javnega podjetja za gospo-
darjenje s stavbnimi zemljišči v zvezi s pri-
pravo pogodbe.

Kupec je dodatno dolžan plačati komu-
nalni prispevek za zemljišče:

– parcela A: komunalni prispevek v višini
468.660 SIT,

– parcela B: komunalni prispevek v viši-
ni 35,818.069 SIT,

– parcela C: komunalni prispevek v viši-
ni 643.625 SIT,

– parcela D: komunalni prispevek v viši-
ni 1,735.968 SIT,

– parcela E: komunalni prispevek v viši-
ni 1,335.758 SIT,

– parcela F: komunalni prispevek v višini
539.748 SIT.

Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 02/22-01-423 ali 02/22-01-554.

Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.,

Maribor za Mestno občino Maribor

Ob-101768
Mestna Občina Maribor, Mestna uprava,

Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v skladu s
sklepom Mestnega sveta mestne občine
Maribor z dne 16. 6. 2003, Zakonom o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 70/01, 30/02 in 56/02) in Ured-
bo o pridobivanju, razpolaganju in upravlja-
nju s stvarnim premoženjem države in ob-
čin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javne draž-
be: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

II. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje:

1. poslovni prostor v kleti objekta Parti-
zanska 28 – 30, Maribor (zaseden) v izmeri
77,06 m2, parc. št. 1151, vl. št. 874 k. o.
Maribor – grad.

Izklicna cena je 12,400.000 SIT;
3. poslovni prostor v pritličnem delu ob-

jekta Mlinska 22, Maribor (prazen) v izmeri
84,83 m2, parc. št. 1789/5, vl. št. 1310
k.o. Koroška vrata.

Izklicna cena je 19,300.000 SIT;
4. poslovni prostor – skladišče v drugi

kleti objekta Glavni trg 17/b, Maribor (pra-
zen) v izmeri 547,53 m2, parc. št. 1741/2,
vl. št. E – 26, B/67 k. o. Maribor – grad.

Izklicna cena je 79.173,74 SIT/m2. Mož-
na je prodaja po delih;

6. poslovni prostor v pritličnem delu ob-
jekta Šentiljska 23, Maribor (zaseden) v
izmeri 21,43 m2, parc. št. 402/22, vl.
št. 120 k. o. Krčevina.

Izklicna cena je 2,650.000 SIT;
7. poslovni prostor v pritličju objekta Vra-

zova 40, Maribor (zaseden) v izmeri
19,81 m2, prip. podvložek št. 2928/1 k. o.
Pobrežje.

Izklicna cena je 3,200.000 SIT;
8. poslovni prostor v II. nadstropju ob-

jekta Glavni trg 3, Maribor (zaseden) v izmeri
122,59 m2, parc. št. 1985, vl. št. 373 k.o.
Maribor grad.

Izklicna cena je 22,600.000 SIT;
9. poslovni prostor v pritličnem delu ob-

jekta Slovenska ulica 16, Maribor (zaseden)
v izmeri 32,52 m2, parc. št. 1288/1, vl.
št. 751 k. o. Maribor – grad.

Izklicna cena je 5,650.000 SIT;
10. poslovni prostor v pritličnem delu ob-

jekta Slovenska ulica 16, Maribor (zaseden)
v izmeri 32,56 m2, parc. št. 1288/1, vl.
št. 751 k. o. Maribor – grad.

Izklicna cena je 5,650.000 SIT;
11. poslovni prostor v pritličnem in klet-

nem delu objekta Koroška cesta 105, Mari-
bor (zaseden) v skupni izmeri 94,33 m2,
parc. št. 1793/3, vl. št. E 12, B/9 k. o.
Koroška vrata.

Izklicna cena je 16,500.000 SIT.
12. poslovni prostor v pritličnem in klet-

nem delu objekta Koroška cesta 105a, Ma-
ribor (zaseden) v skupni izmeri 56,61 m2,
parc. št. 1793/3, vl. št. E 12, B/33 k. o.
Koroška vrata

Izklicna cena je 10,400.000 SIT;
Vse nepremičnine razen pod 4. točko so

zasedene z najemnikom za nedoločen čas.
III. Znesek višanja
Znesek višanja za vse poslovne prostore

je 50.000 SIT.
Pri enaki ponudbi je najnižji znesek viša-

nja 10.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet

dražbe
Prodajna pogodba mora biti sklenjena v

roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prej-

šnjega stavka ne sklene pogodbe, se šteje,
da je odstopil od nakupa.

V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od

sklenitve prodajne pogodbe na transkacij-
ski račun Mestne občine Maribor
št. 01270-0100008403 – Urad Slovenska
Bistrica.

nje Radvanje, kjer je vpisana lastninska pra-
vica na Mestno občino Maribor.

Zemljišče leži ob križišču Lackove ceste
in Pohorske ulice, ob poslovni zgradbi po-
djetja Poloplus d.o.o.

Izklicna cena je 2,106.966,96 SIT, kar
znaša 6.563,76 SIT/m2.

B) Zemljišče parc. št. 726/3, travnik, v
izmeri 130 m2, prip. vl. št. 1119 in zemljišče
parc. št. 730, v izmeri 3937 m2, prip. vl.
št. 1057, obe k.o. Tezno, kjer je vpisana
lastninska pravica na Mestno občino Mari-
bor.

Zemljišči ležita ob Zagrebški cesti. Pred-
videna je širitev centralne pekarne Kruh –
pecivo Tezno.

Izklicna cena je 31,458.245 SIT, kar
znaša 7.735 SIT/m2.

C) Zemljišče parc. št. 1185/4, v izmeri
475 m2, prip. vl. št. 696, k.o. Zg. Radva-
nje, kjer je vpisana lastninska pravica na
Mestno občino Maribor.

Zemljišče je v naravi brežina in leži ob
Lackovi cesti na levi strani.

Izklicna cena je 2,158.875 SIT, kar zna-
ša 4.545 SIT/m2.

D) Zemljišče parc. št. 2114/2, v izmeri
676 m2, prip. vl. št. 1428, k.o. Tezno, kjer
je vpisana lastninska pravica na Mestno ob-
čino Maribor.

Zemljišče leži na koncu Mirne ulice na
Teznu. Zemljišče je samostojna gradbena
parcela, predvidena za stanovanjsko grad-
njo.

Izklicna cena je 5,545.904 SIT, kar zna-
ša 8.204 SIT/m2.

E) Zemljišče parc. št. 106/5, v izmeri
578 m2, prip. vl. št. 67, k.o. Košaki, kjer je
vpisana lastninska pravica na Mestno obči-
no Maribor.

Zemljišče je samostojna gradbena par-
cela in leži ob ulici Na prehodu.

Izklicna cena je 3,183.624 SIT, kar zna-
ša 5.508 SIT/m2.

F) Zemljišče parc. št. 541/1, travnik, v
izmeri 198 m2, prip. vl. št. 844, k.o. Lim-
buš, kjer je vpisana lastninska pravica na
Mestno občino Maribor.

Zemljišče ni samostojna gradbena par-
cela in leži ob križišču Lackove ceste in
ulice Pod klancem.

Izklicna cena je 1,487.312,64 SIT, kar
znaša 7,511,68 SIT/m2.

2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna. Dražbo vodi

predsednik Komisije za izvedbo in nadzor
prodaje stavbnih zemljišč (v nadaljevanju:
voditelj dražbe).

Znesek vsakega višanja na dražbi je po
100.000 SIT.

Vsak dražitelj mora vplačati pred začet-
kom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cena na transakcijski račun Javnega podje-
tja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o., 04515-0000651184, odprt pri
NKBM d.d.

Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pred začetkom javne draž-
be morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše
od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti
fotokopijo potrdila o državljanstvu Republi-
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Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogod-
be. Če kupec ne poravna kupnine na dolo-
čen način v določenem roku se šteje pro-
dajna pogodba za razdrto. Prenos lastnin-
ske pravice se opravi po plačilu celotne
kupnine.

VI. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v prostorih Zavoda za

prostorsko načrtovanje – pritličje, Grajska
ulica 7, Maribor, dne 30. 9. 2003 ob 9.

 
uri.

VII. Višina kavcije
Dražitelji morajo najmanj 3 dni pred pri-

četkom dražbe plačati kavcijo v višini 10%
izklicne cene na transakcijski račun Mestne
občine Maribor – št.: 01270-0100008403
- Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »pla-
čilo kavcije za javno dražbo nepremičnin«
in oznako točke pod katero se nahaja po-
slovni prostor.

VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje kav-
cije

Plačana kavcija se uspelemu dražitelju
(kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dra-
žiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku
10 dni od dneva dražbe.

Če kupec ne sklene prodajne pogodbe
ali ne plača kupnine, organizator zadrži nje-
govo kavcijo.

IX. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na dražbi lahko sodelujejo pravne ose-

be, ki imajo sedež na območju RS in fizične
osebe, ki so državljani RS. Pravne osebe
morajo pred pričetkom dražbe predložiti še
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih dav-
kih in prispevkih, fizične osebe pa potrdilo
o državljanstvu in osebni dokument (na vpo-
gled).

Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu kavci-
je (original) in priložiti celotno številko raču-
na (št. banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.

Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.

X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine so naprodaj po načelu vi-

deno – kupljeno.
Davščine v izklicno ceno niso zajete in

jih plača kupec.
Kupec je dolžan plačati davek na pro-

met z nepremičninami, stroške overitve po-
godbe in stroške izvedbe javne dražbe.

Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s
prenosom lastninske pravice, vključno z no-
tarskimi stroški.

Kupci poslovnih prostorov (pod zapore-
dnimi številkami 9 in 10) v starem mestnem
jedru so obvezni v skladu s programom pre-
nove starega mestnega jedra sodelovati pri
prenovi stavbe, v kateri se nahaja poslovni
prostor, ki so ga kupili.

Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvi-
šjo ceno.

Dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspe-
šno ponovi isto najvišjo ponudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.

Komisija za izvedbo javne dražbe bo dra-
žbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobiva-

nju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03).

XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih

javne dražbe in natančnejše podatke o ne-
premičninah lahko interesenti dobijo na te-
lefon: 02/22-01-411. Za ogled nepremič-
nin se lahko interesenti predhodno najavijo
na telefon: 02/22-01-411.

XII. Ustavitev postopka
Pristojna komisija za vodenje in nadzor

postopka prodaje lahko s soglasjem župa-
na do sklenitve prodajne pogodbe posto-
pek javne dražbe ustavi.

Mestna občina Maribor

Ob-101709
Na podlagi sklepa župana Mestne obči-

ne Nova Gorica št. 465-01-99/2003 z dne
5. 9. 2003 in določil Uredbe o pridobiva-
nju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) objavljamo

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

A) Predmet javne dražbe:
1. Bivša OŠ na Banjšicah št. 68 (k.o.

Banjšice, parc. št. 255 poslovna stavba v
izmeri 362 m2, parc. št. 755/2 neplodno v
izmeri 470 m2 in parc. št. 755/4 travnik v
izmeri 135 m2). Izklicna cena je 15,129.600
SIT, najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.

2. Poslovni prostor v pritličju stavbe na
ulici IX. korpusa št. 29 v Solkanu (k.o. Sol-
kan, parc. št. 3254 stan. stavba v izmeri
112,17 m2 in parc. št. 3255 dvorišče v
izmeri 16 m2).

MO NG je solastnik do 1/2. Izklicna
cena za celoten prostor je 9,055.383 SIT,
najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.

3. Gospodarsko poslopje v Merljakih
št. 48 (k.o. Renče, parc. št. 359/1 stan.
stavba v izmeri 127 m2). Izklicna cena je
1,705.500 SIT, najnižji znesek višanja je
20.000 SIT.

4. Poslovni prostor v pritličju stavbe v
Solkanu, IX. korpus 100 – Trgovina Gore-
nje (k.o. Solkan, parc. št. 2682, stan. stav-
ba v izmeri 97,90 m2). Poslovni prostor je
oddan v najem. Izklicna cena je
14,461.100 SIT, najnižji znesek višanja je
100.000 SIT.

5. Poslovni prostor v Obrtnem domu,
Gradnikove brig. 6, Nova Gorica (k.o. No-
va Gorica, parc. št. 658/3 poslovni pro-
stor v izmeri 125,62 m2). Izklicna cena je
35,693.115 SIT, najnižji znesek višanja je
200.000 SIT. Poslovni prostor je oddan v
najem.

B) Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo dr-

žavljani Republike Slovenije ali pravne ose-
be s sedežem v Republiki Sloveniji. Zasto-
pniki pravnih oseb se morajo izkazati s
pooblastilom za zastopanje.

2. Nepremičnine se prodajajo po nače-
lu »videno – kupljeno«.

3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s preno-
som lastništva bremenijo kupca.

4. Interesenti morajo za pristop na dra-
žbo vplačati varščino v višini 10% od izklic-
ne cene do vključno 29. 9. 2003 na TRR
Mestne občine Nova Gorica

št. 01284-0100014022, sklic na št. 18
75833-7200005-2003.

5. Izbrani ponudnik mora skleniti po-
godbo najkasneje v 30 dneh od zaključka
javne dražbe in plačati kupnino v roku 8
dni od sklenitve pogodbe, pri čemer je
plačilo celotne kupnine bistvena sestavina
pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik
ne sklene pogodbe v roku, se mu vplača-
na varščina ne vrne.

6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh
brez obresti.

7. Vse informacije v zvezi z javno dra-
žbo lahko dobite v stavbi Mestne občine
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, No-
va Gorica (soba št. 13/I) ali na
tel. 05/33-50-125.

C) Javna dražba bo v ponedeljek, dne
29. 9. 2003 ob 13. uri v stekleni dvorani
stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 4652-150/2003 Ob-101724
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,

Koper, na podlagi Pravilnika o pogojih in po-
stopku za prodajo stanovanjskih hiš, stano-
vanj, pomožnih stanovanjskih prostorov in
drugih delov stavb (Uradne objave, 19/94),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem občin
(Uradni list RS, št. 12/03), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 47/99, 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 110/02) ter sklepa
Občinskega sveta Mestne občine Koper št.
K3603-21/98 z dne 10. 7. 2003 razpisuje

javno dražbo,
ki bo v torek, 30. 9. 2003, ob 10. uri, v

sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva
10 – pritličje, za prodajo naslednjih nepre-
mičnin, ki so v lasti Mestne občine Koper:

1. Nepremičnina, v naravi stanovanjska
hiša na naslovu: Koper, Vrtna 2, stoječa na
parc. št. 615 k.o. Koper, s pripadajočim
stavbiščem in dvoriščem v skupni izmeri
81 m2, za izklicno ceno 15,834.473 SIT.

2. Nepremičnina, v naravi dotrajana sta-
novanjska hiša na naslovu: Koper, Kumarje-
va 6, stoječa na parc. št. 535/1 k.o. Ko-
per, s pripadajočim stavbiščem in dvoriščem
v skupni izmeri 308 m2, za izklicno ceno
19,494.585 SIT.

3. Kare Levja – Gasilska, s parc. št. 415,
417, 418, 419 k.o. Koper, za izklicno ceno
106,053.605 SIT.

4. Nepremičnina, v naravi dotrajana sta-
novanjska hiša na naslovu: Koper, Tovarni-
ška 4, stoječa na parc. št. 1326 k.o. Ko-
per, s pripadajočim stavbiščem in dvoriščem
v skupni izmeri 149 m2, za izklicno ceno
27,321.795 SIT.

5. Nepremičnina, v naravi stanovanjska
hiša na naslovu: Koper, Kmečka 5, stoječa
na parc. št. 520 k.o. Koper, s pripadajočim
stavbiščem v skupni izmeri 102 m2, za iz-
klicno ceno 15,715.878 SIT.

6. Nepremičnina, v naravi stanovanjska hi-
ša na naslovu: Koper, Solinska 2, s koristno
površino 112,41 m2, stoječa na parc. št. 921
k.o. Koper, za izklicno ceno 18,410.332 SIT.

7. Nepremičnina, v naravi dotrajana sta-
novanjska hiša na naslovu: Elerji 23, stoje-
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ča na parc. št. 161 k.o. Hribi, s pripadajo-
čim stavbiščem in dvoriščem v skupni izme-
ri 292 m2, za izklicno ceno 5,641.551 SIT.

8. Nepremičnina, v naravi dotrajano go-
spodarsko poslopje na naslovu: Zgornje
Škofije b.š., stoječe na parc. št. 179 in
184/1 k.o. Škofije, s pripadajočim stavbi-
ščem v skupni izmeri 81 m2, za izklicno
ceno 1,794.611 SIT.

9. Nepremičnina, v naravi stanovanje v
dvostanovanjski stavbi v Hrvatinih 72, s ko-
ristno površino 30,40 m2, stoječa na parc.
št. 61/6, vl. št. 361 k.o. Hribi, s solastnin-
sko pravico na skupnih prostorih, delih in
napravah ter na stavbišču parcele, za izklic-
no ceno 2,259.348 SIT.

10. Nepremičnina, v naravi dotrajana sta-
novanjska stavba na naslovu: Šalara b.š., s
koristno površino 56,73 m2, stoječa na
parc. št. 3504/1, vl.št. 1326 k.o. Semede-
la, ki po podatkih iz zemljiške knjige obse-
ga hišo in dvorišče v skupni izmeri 69 m2,
za izklicno ceno 4,890.742 SIT.

Izklicne cene so izračunane na dan
31. 8. 2003.

Davek na promet nepremičnin in drugi
stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižni-
mi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna
kupec.

V sklopu kareja Levja – Gasilska (zapo-
redna 3. točka) se nahaja stanovanje v pri-
vatni lasti. Mestna občina Koper bo lastnici
zagotovila nadomestno stanovanje.

V pritličju nepremičnine pod 6. točko se
nahaja poslovni prostor z naslovom Tomaži-
čeva 2, ki ni predmet te prodaje.

Vknjižba nepremičnine pod 4., 6. in 9.
točko bo možna po izdelavi etažnega načr-
ta stavbe, katerega stroške izdelave plača
kupec.

Stanovanjska stavba pod 10. točko je
zasedena.

Najnižji znesek, za katerega dražitelj dvi-
ga ceno je 10.000 SIT.

Razpisni pogoji so naslednji
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni

dražbi, morajo pred začetkom dražbe vpla-
čati kavcijo v višini 10% od izklicne cene na
podračun Mestne občine Koper številka
01250-0100005794, voden pri Upravi RS
za javna plačila – urad Koper, z obveznim
sklicem na številko 200100-1 ter dokazilo
o vplačilu predložiti na javni dražbi.

Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
nakasneje v petnajstih dneh po javni dražbi.
Če pogodba ni sklenjena v tem roku, zapa-
de ostanek varščine po odbitku stroškov
postopka za izdelavo elaborata sodne ceni-
tve in ostalih stroškov, v korist lastnika.

Kupec mora plačati kupnino najpozneje
v petnajstih dneh po sklenitvi pogodbe na
podračun Mestne občine Koper, številka
01250-0100005794, voden pri Upravi RS
za javna plačila – urad Koper.

Zastopniki civilnih in pravnih oseb mora-
jo predložiti pravnoveljavno overjeno poob-
lastilo za zastopanje na javni dražbi.

Vplačana kavcija se kupcu vračuna v ku-
pnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje
v petnajstih dneh po izvedeni javni dražbi.

Prodaja se izvede po principu vide-
no-kupljeno in kupec nima pravice uveljav-
ljati z objekti in zemljiščem kasnejših rekla-
macij.

Kupec mora pri dražbi predložiti potrdilo
o državljanstvu Republike Slovenije in dav-
čno številko.

Pravne osebe morajo imeti sedež v Re-
publiki Sloveniji ter predložiti izpisek iz so-
dnega registra.

Vse informacije v zvezi z nepremičnina-
mi, ki se prodajajo, dobijo interesenti na
Uradu za nepremičnine Mestne občine Ko-
per, ali po telefonu 05/6646-285.

Mestna občina Koper

Razpisi delovnih
mest

Št. 122-44/2003 Ob-101538
Republika Slovenija, Upravna enota Tol-

min, Ulica padlih borcev 1/b, Tolmin, ob-
javlja prosto uradniško delovno mesto

svetovalec.
Javni uslužbenec bo naloge izvrševal v

nazivu svetovalec III. Delo na tem delovnem
mestu se lahko opravlja v nazivu svetovalec
I, svetovalec II in svetovalec III.

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba

upravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsoje-

na zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila
obsojena na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev,

– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje točke.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
splošnih in posebnih pogojev ter dodatnih
znanj naj pošljejo kandidati v roku 8 dni od
objave (rok za prijavo začne teči z dnem
objave) na naslov: Republika Slovenija,
Upravna enota Tolmin, Ulica padli borcev
1/b, 5220 Tolmin.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Izbrani javni uslužbenec bo opravljal de-

lo za nedoločen čas s polnim delovnim ča-
som in s 5-mesečnim poskusnim delom v
Oddelku za kmetijstvo in gospodarske de-
javnosti.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku
8 dni po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije na tel. 05/38-00-
800 (Hijacinta Leban ali Darja Urbančič).

Upravna enota Tolmin

Ob-101543
Osnovna šola Podčetrtek razpisuje za

šolsko leto 2003/2004 prosto delovno me-
sto

snažilke - snažilca za določen čas, s
polovičnim delovnim časom.

Začetek dela je 1. 10. 2003.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 108/02
in 34/03). Prijave in dokazila o izpolnjeva-

nju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi na
naslov OŠ Podčetrtek, Trška cesta 66,
3254 Podčetrtek.

Kandidate bomo obvestili o izboru v za-
konitem roku.

Osnovna šola Podčetrtek

Št. 108-4/2003 Ob-101595
Svet Centra za socialno delo Metlika na

podlagi 12. člena Statuta Centra za social-
no delo Metlika razpisuje delovno mesto

direktorja/ice Centra za socialno delo
Metlika.

Kandidati morajo poleg splošnih, z za-
konom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje pogoje, ki jih določa 56. člen
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS,
št. 54/92):

– višja ali visoka strokovna izobrazba so-
cialne, psihološke, pedagoške smeri in nje-
nih specialnih disciplin, upravne, pravne ali
sociološke smeri,

– opravljen strokovni izpit za delo na po-
dročju socialnega varstva,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Direktor/ica bo imenovan/a za štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Metlika, Naselje Borisa Kidriča 5a, 8330
Metlika, z oznako »za razpis«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od objave razpisa.

Svet Centra za socialno delo Metlika

Ob-101588
Obalni dom upokojencev Koper, Krožna

cesta 5, Koper, na temelju sklepa sveta zavo-
da dne 17. 7. 2003 razpisuje delovno mesto

direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z zako-

nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje:

– končna VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom in drugim
odstavkom 56. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92);

– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva;
– predložitev programa dela doma.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo

štirih let. Rok prijave je osem dni po objavi
razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni
o izbiri v tridesetih dneh po objavi razpisa.

Prijave z vsemi dokazili in programom
se pošlje na naslov zavoda z oznako »za
razpis«.

Obalni dom upokojencev Koper

Ob-101534
Svet Centra za socialno delo Idrija razpi-

suje na podlagi 33. in 34. člena Statuta
Centra za socialno delo Idrija

direktorja Centra za socialno delo
Idrija.

Kandidati morajo poleg splošnih, z za-
konom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– višja ali visoka izobrazba socialne, psi-
hološke, pedagoške smeri in njenih special-
nih disciplin, upravne, pravne ali sociološke
smeri,

– 5 let delovnih izkušenj na področju soci-
alnega varstva,
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– opravljen strokovni izpit s področja soci-
alnega varstva.

Mandat direktorja traja štiri leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Center za socialno delo Idri-
ja, Vojkova 2a, Idrija, z oznako »prijava na
razpis«.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh
od dneva objave razpisa.

Center za socialno delo Idrija

Št. 1663/2003 Ob-101557
Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Ru-

dnik, Ljubljana, Cesta na Bokalce 51, razpisu-
je na podlagi sklepa Sveta Doma z dne 3. 9.
2003 delovno mesto

direktorja.
Kandidat za direktorja mora poleg sploš-

nih pogojev, določenih z zakonom, izpolnje-
vati še naslednje:

– imeti mora končano VI. ali VII. stopnjo
strokovne izobrazbe v skladu z drugim od-
stavkom 56. in 69. členom Zakona o social-
nem varstvu,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na po-
dročju socialnega varstva,

– strokovni izpit za delo na področju soci-
alnega varstva.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo šti-
rih let, in sicer od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2007.

Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog raz-

pisna komisija ne bo upoštevala.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 15

dneh po odločitvi.
Prijave z dokazili o izpoljevanju pogojev

pošljite v zaprti kuverti na naslov: Dom starej-
ših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, 1125 Ljub-
ljana-Brdo, Cesta na Bokalce 51, s pripisom
»za razpisno komisijo«.

Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik

Št. 01/01-594/03 Ob-101601
V skladu z 58. členom Zakona o javnih

uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) Mini-
strstvo za promet, Uprava Republike Sloveni-
je za pomorstvo, objavlja javni natečaj za za-
sedbo uradniškega delovnega mesta

višji referent, ki se izvaja v nazivu višji
referent III.

Kandidat mora izpolnjevati splošne pogo-
je, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava in pogoje iz 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih in mora imeti:

– višjo strokovno izobrazbo pedagoške ali
druge družboslovne smeri,

– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Izpolnjevati pa mora še posebne pogoje:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumen-

tarnim gradivom,
– aktivno znanje italijanskega jezika in zna-

nje angleškega jezika,
– znanje uporabe osebnega računalnika.
Kraj opravljanja dela: Koper.
Kandidati morajo ob prijavi priložiti fotoko-

pijo potrdila o izobrazbi.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj

ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandi-
dati pošljejo na naslov: Ministrstvo za promet,
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Uk-
marjev trg 2, 6000 Koper.

Rok za vlaganje prijav je osem dni od dne-
va objave javnega natečaja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena po-
godba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in s trimesečnim poskusnim
delom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
15 dneh po izteku razpisa.

Informacije o izvedbi javnega natečaja bo
dajala Olga Planinšek, tel. 05/66-32-130.

Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo

Ob-101627
Dom starejših občanov Grosuplje, 1290

Grosuplje, Ob Grosupeljščici 28, razpisuje
delovno mesto

direktorja, za dobo štirih let.
Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati

splošne pogoje za sklenitev delovnega ra-
zmerja, določene z zakonom ter posebne po-
goje, določene v 56. in 69. členu Zakona o
socialnem varstvu.

Kandidati morajo prijavi predložiti program
dela Doma in dokazila o izpolnjevanju vseh z
razpisom zahtevanih pogojev.

Rok za prijavo na razpis je 8 dni po objavi
tega razpisa. Na kuverto s prijavo zapišite oz-
nako “za razpis delovnega mesta”. Prijavljeni
kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh
od objave razpisa.

Dom starejših občanov Grosuplje

Ob-101635
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje,

prostor in energijo, Geodetska uprava Repu-
blike Slovenije, k sodelovanju vabi javnega
uslužbenca

univerzitetnega diplomiranega ekono-
mista – pripravnika,

ki bo opravljal delo v Glavnem uradu Geo-
detske uprave RS, s sedežem v Ljubljani,
Zemljemerska ulica 12.

Pripravnik se bo usposabljal za uradniško
delovno mesto svetovalec za področje javnih
naročil, in sicer za sodelovanje pri izdelavi
dokumentacij v postopkih izvedbe javnih na-
ročil, izdelavo osnutkov sklepov o pričetku
postopka, o izbiri izvajalcev in sodelovanje pri
reševanju strokovnih vprašanj v zvezi z javnimi
naročili ter sodelovanje pri reševanju finan-
čnih zadev za celotno geodetsko upravo.

Uradniško delovno mesto se lahko oprav-
lja v nazivih svetovalec I, II, III.

Delovno razmerje bomo sklenili za dolo-
čen čas 10 mesecev, t.j. za čas opravljanja
pripravništva z možnostjo kasnejše sklenitve
delovnega razmerja za nedoločen čas.

Pisne prijave z življenjepisom in overjeno
fotokopijo diplome sprejema: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Kadrovska služ-
ba, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, 8
dni po objavi.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 8
dni po izvedenem izbirnem postopku.

Za informacije o izvedbi javnega natečaja
se obrnite na kontaktno osebo: Zdenka Po-
trč, tel. 01/478-49-16.

Geodetska uprava Republike
Slovenije

Ob-101729
V skladu z 58. členom Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Urad RS za makroekonomske analize in raz-
voj, Gregorčičeva 27, Ljubljana, javni natečaj
za:

1. sodelavca/sodelavko – svetovalec
– za področje zasebne potrošnje,

2. sodelavca/sodelavko – svetova-
lec – za področje ekonometrije in eko-
nomskega modeliranja

na Uradu za makroekonomske analize
in razvoj.

Splošni pogoji (za 1. in 2.):
– univerzitetna izobrazba ekonomske

smeri,
– poznavanje dela z osebnim računal-

nikom in splošnih programskih orodij,
– aktivno znanje angleškega in pasivno

znanje drugega svetovnega jezika.
Dodatni pogoji in znanja za 1.:
– poznavanje sistema nacionalnih raču-

nov (ESA 95),
– poznavanje metod prognoziranja.
Dodatni pogoji in znanja za 2.:
– poznavanje uporabnih kvantitativnih in

ekonometričnih metod,
– sposobnost izdelave modelov za ma-

kroekonomsko analizo in napovedovanje,
– poznavanje dela z ekonometričnimi

programi (Eviews, PcGive).
Poleg splošnih pogojev veljajo za kan-

didate tudi posebni pogoji 88. člena Zako-
na o javnih uslužbencih.

Možnost opravljanja pripravništva. Pre-
dnost bodo imeli kandidati s poznavanjem
področja dela.

Delovno razmerje bomo sklenili za ne-
določen čas, s polnim delovnim časom. S
pripravniki bomo sklenili delovno razmerje
za čas opravljanja pripravništva, z možnos-
tjo kasnejše sklenitve delovnega razmerja
za nedoločen čas.

Pisne ponudbe z življenjepisom in do-
kazilih o izobrazbi pošljite v 8 dneh po
objavi na naslov Urada.

Za splošne informacije lahko pokličete
na telefon 478-10-12 (Slavica Mencin).

Kandidate, ki se bodo uvrstili v ožji iz-
bor, bomo povabili na razgovor.

Urad RS za makroekonomske
analize in razvoj

Št. 121-32/2003-01-924 Ob-101735
V skladu z 58. členom Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrs-
tvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradni-
škega delovnega mesta

vodja oddelka za načrtovanje in ana-
liziranje davčnih prihodkov.

Delovno mesto se bo izvajalo v nazivu
podsekretar.

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba eko-

nomske, pravne ali druge ustrezne smeri
oziroma visoka strokovna izobrazba s spe-
cializacijo ekonomske ali druge ustrezne
smeri,

– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– znanje enega svetovnega jezika,
– 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 kandi-
dat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih ure-
jajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih.
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Z izbranim javnim uslužbencem bo skle-
njena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas, s 6-mesečnim poskusnim
delom.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju navede-
nih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj pošljite v 8 dneh
od objave na naslov, kjer se bo navedeno
delovno mesto tudi opravljalo: Davčna uprava
RS, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000 Ljub-
ljana.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije o izvedbi javnega na-
tečaja je mogoče dobiti pri Ani Štumberger,
tel. 01/478-27-34.

Davčna uprava RS

Št. 108/2003 Ob-101769
V skladu z 58. členom Zakona o javnih

uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), Re-
publika Slovenija, Upravna enota Hrastnik ob-
javlja javni natečaj za delovno mesto

pripravnik v Oddelku za upravne notra-
nje zadeve.

Kandidat mora izpolnjevati splošne pogo-
je, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava ter 88. člen Zakona o javnih uslužben-
cih in mora imeti:

– najmanj visoko strokovno izobrazbo
upravne smeri.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prija-
ve z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh
po objavi na naslov: Republika Slovenija,
Upravna enota Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5.

Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmer-
je za določen čas opravljanja pripravništva.
Delo bo opravljal v prostorih Upravne enote
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik.

Izbrani kandidat bo prejel upravno odloč-
bo o izboru, neizbrani kandidati pa bodo o
tem, da niso izbrani, pisno obveščeni v osmih
dneh po izdaji upravne odločbe.

Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 03/564-35-80 (Marija Štepec).

Upravna enota Hrastnik

Št. 110-16/03-2 Ob-101771
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000
Ljubljana, objavlja javni natečaj za delovni me-
sti

1. svetovalca (za področje denacionali-
zacije) v Oddelku za okolje in prostor ter pre-
moženjsko pravne zadeve izpostave Vič-Ru-
dnik, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec
III, II ali I.

Pogoji: najmanj visoka strokovna izobraz-
ba pravne ali upravne smeri, 8 mesecev de-
lovnih izkušenj, državni izpit iz javne uprave,
trimesečno poskusno delo;

2. pripravnika v Oddelku za promet Sek-
torja za upravne notranje zadeve.

Pogoj: srednja strokovna izobrazba uprav-
no administrativne, ekonomske ali  splošne
smeri.

Pisni vlogi mora kandidat priložiti nasled-
nja dokazila:

– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpi-

sek iz kazenske evidence, ki ni starejše od 3
mesecev,

– potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki
ni starejše od 3 mesecev,

– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (kolikor ga ima, sicer bo moral
izbrani kandidat izpit opraviti v roku enega leta
po sklenitvi delovnega razmerja) – samo kan-
didati za delovno mesto pod zap. št. 1.

Za delovno mesto svetovalca bodo imeli
prednost pri izbiri kandidati z delovnimi izkuš-
njami v državni upravi in opravljenim strokov-
nim izpitom skladno z Zakonom o pripravniš-
tvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju stro-
kovne izobrazbe delavcev v državni upravi in
pravosodju (Ur. l. SRS, št. 35/85 – p.b.).
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom
sklenjeno za nedoločen čas in s polnim de-
lovnim časom. Delo se opravlja na lokaciji Trg
mladinskih delovnih brigad 7 v Ljubljani. Do-
datne informacije lahko dobite na
tel. 01/306-37-57.

Z delovno mesto pripravnika bo delovno
razmerje sklenjeno za določen čas – 8 mese-
cev in s polnim delovnim časom. Delo se
opravlja na lokaciji Adamič Lundrovo nabrežje
2 v Ljubljani. Dodatne informacije lahko dobi-
te na tel. št. 01/306-30-74.

Pisne vloge z dokazili posredujte v 8 dneh
na naslov: Upravna enota Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. Kandi-
date bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po
opravljeni izbiri.

Upravna enota Ljubljana

Št. 110-01-2/2003 Ob-101785
V skladu z 58. členom in drugim odstav-

kom 70. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02) Služba Vlade RS
za zakonodajo objavlja javni natečaj za mesto

pripravnik v Sektorju za evropske zadeve
in mednarodno javno pravo, Oddelek za prav-
no redakcijo.

Kandidati morajo izpolnjevati splošne po-
goje, ki jih urejajo predpisi s področja delov-
nega prava ter 88. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih in mora imeti:

– univerzitetno izobrazbo pravne smeri.
Izpolnjevati mora še posebne pogoje:
– znanje tujega jezika,
– poznavanje programov na osebnem ra-

čunalniku.
Kandidati morajo prijavi priložiti diplomo o

uspešno zaključenem univerzitetnem študiju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati pošljejo na naslov: Služba Vlade
RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljub-
ljana.

Rok za vlaganje prijav je osem dni od dne-
va objave javnega natečaja.

Izbrani kandidat bo prejel odločbo o izbo-
ru, neizbrani kandidati pa bodo o tem, da niso
izbrani, pisno obveščeni v osmih dneh po
izdaji odločbe o izbiri.

Informacije o izvedbi javnega natečaja na
tel. 01/24-11-806.

Služba Vlade RS za zakonodajo

Št. 121-11/2003 Ob-101911
Na podlagi 56.člena in prvega odstavka

58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ura-
dni list RS, št. 56/02) direktor Kadrovske služ-
be Vlade Republike Slovenije objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta

sekretarja za področje upravljanja člo-
veških virov v upravi v Kadrovski služb
Vlade Republike Slovenije, ki se opravlja
v nazivu sekretar.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo pred-
pisi s področje delovnega prava morajo kan-
didati izpolnjevati še naslednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo dru-
žboslovne smeri ali visoko strokovno izobraz-
bo s specializacijo oziroma magisterijem ka-
drovske usmeritve;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih iz-
kušenj;

– imeti morajo opravljen strokovni izpit (dr-
žavni izpit iz javne uprave);

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni za-

radi kaznivega dejanja, ki se preganja po ura-
dni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na ne-
pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku za-
radi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje;

– obvladati morajo angleški jezik;
– znati morajo uporabljati programe na

osebnem računalniku.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati

priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je

razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem stro-

kovnem izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kazni-

vega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepo-
gojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje;

– fotokopijo dokazila o znanju angleškega
jezika;

– fotokopijo dokazila o opravljenem semi-
narju oziroma izobraževanju s področja poz-
navanja računalniških programov oziroma iz-
java prijavljenega kandidata o izpolnjevanju po-
goja z opisom poznavanja programov za delo
na osebnem računalniku.

Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na de-
lovnem mestu v nazivu sekretarja v prostorih
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije,
v Ljubljani, Gregorčičeva 25a.

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike
Slovenije, p.p. 2033, Erjavčeva 15, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dne te
objave. Kandidati bodo o izbiri pisno obve-
ščeni najkasneje v roku 60 dni od dne te
objave. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.

Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z iz-
branim kandidatom sklenjena pogodba o za-
poslitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega na-
tečaja je odgovorna mag. Judita Bagon, Ka-
drovska služba Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana,
tel. 01/478-16-74.

Kadrovska služba
Vlade Republike Slovenije
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Druge objave 
 

 
 
Št. 30/2003 Ob-101701 
Agencija RS za regionalni razvoj objavlja 

rezultate razpisa 
 

sklenjene pogodbe o dotacijah 
v mesecu avgustu 2003 

 
Finančni vir: Program Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Italija 2001,  

Skupni sklad za male projekte 
 
Pogodbe o dotacijah sklenjene po razpisu št. SL0108.02.01, objavljenem dne 5. 5. 2003 
 

Koristnik: 
Ime & lokacija 

Naziv projekta 
 

Lokacija projekta Trajanje 
projekta 

(mesecev)

Znesek 
dotacije 
(EUR) 

% celotne 
vrednosti 
projekta 

Pomorski muzej “Sergej 
Mašera”, Piran 

Izola - ulični muzej Slovenija: Slovenska Istra – 
mesta Piran, Izola in Koper 
Italija: mesto Oglej 

12 46.850,00 74,35% 

Cubist – Institute for creative 
studies, Solkan 

Hiša na meji Slovenija, Posočje-Beneška 
Slovenija 

12 36.843,00 67,94% 

Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, 
OE Piran 

Abitanti Slovenija: primorska regija, 
Občina Koper, vas Abitanti 
Italija: Furlanija-Julijska krajina,
Videmska pokrajina, Občina 
Grimacco, vas Topolove 

12 46.960,00 73,86% 

Razvojna agencija ROD, 
Ajdovščina 

Informacijsko 
izobraževalni center 
sito, tampo in digitalnih 
tiskarjev za tehnološki 
preboj primorske regije

Slovenija: Primorska, Goriška, 
Ajdovščina, Pokrajina 
Furlanija-Julijska krajina  

12 47.215,90 72,16% 

Regionalni razvojni center 
Koper 

Okoljski regionalni 
informacijski sistem - 
Oris 

Slovenija in Italija, Koper 12 49.840,00 72,40% 

Društvo pripadnikov 
italijanske narodne skupnosti 
– Italijanska unija, Koper 

Umetniki dveh manjšin Slovenija: Obalno-kraška 
statistična regija: Občine 
Koper, Piran in Nova Gorica 
Italija: Občini Trst in Gorica  

12 43.750,20 65,69% 

Bolnišnica Sežana Rehabilitacija pljučnih 
bolnikov v dveh 
različnih zdravstvenih 
sistemih 

Slovenija: Obalno-kraška regija
Sežana 
Italija: Furlanija-Julijska krajina,
Trst, Veneto, Noale 

12 47.000,00 70,50% 

Idrijsko-Cerkljanska razvojna 
agencija, Idrija 

Razvoj tržne znamke 
idrijska čipka 

Slovenija: Goriška statistična 
regija, pretežno Idrijsko-
Cerkljansko področje 
Italija: Furlanija-Julijska krajina,
Občina Gorica, mesto Gorica 

12 39.080,00 74,99% 

Javni zavod RTV Slovenija – 
Regionalni RTV Center 
Koper–Capodistria, Koper 

Dober dan, Evropa Italija: Furlanija-Julijska krajina,
Trst, Gorica 
Slovenija: Koper, Nova Gorica

12 47.550,00 43,24% 

Občina Piran Po poteh dediščine 
brez meja 

Slovenija: Južna Primorska; 
Piran, Koper in Izola 
Italija: regija FVG, občina 
Dolina 

12 39.000,00 75,00% 

Šent – Slovensko združenje 
za duševno zdravje – Enota 
Koper 

Čezmejno sodelovanje 
oseb s težavami v 
duševnem zdravju na 
področju kulture 

Slovenija: Primorska, Koper, 
Nova Gorica, Ajdovščina 
Italija: Furlanija Julijska krajina, 
Gorica, Trst 

12 36.862,00 75,00% 
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Zdravstveni dom Idrija Izpostavljenost 
anorganskemu in metil-
živemu srebru in 
prizadetosti DNA pri 
ženah v rodni dobi iz 
območja mesta Idrija in 
obalnega območja 
Furlanije-Benečije-
Julijske Krajine v Italiji 

Slovenija: Goriška regija, Idrija
Italija: Friuli-Venezia-Giulia, 
Udine, Trst 

12 37.500,00 75,01% 

Občina Izola Razvoj tržne znamke in 
področja tematskega 
turizma (kulturne in 
tehnološke dediščine, 
turističnega ribolova in 
turističnih pristanov) kot 
celovit sistem območja 
občin slovenske obale 
in občin južne Furlanije

Slovenija: Izola 
Italija: Furlanija Julijska krajina, 
Terzo d’Aquileia, Veneto 

12 39.700,00 37,84% 

Občina Miren–Kostanjevica, 
Miren 

Poti miru na Krasu Slovenija: Občina Miren-
Kostanjevica 
Italija: pokrajina Gorica, občina 
Savodnje ob Soči, občina 
Fogliano Redipuglia, občina 
Doberdob 

12 47.492,00 70,05% 

GZS Območna zbornica 
Severne Primorske, Nova 
Gorica 

Čezmejna ekonomska 
kooperacijska struktura 
ob vstopu Slovenije v 
EU 

Slovenija: statistična regija 
Severna Primorska 
Italija. Goriška pokrajina  

12 26.498,00 70,70% 

Sirarsko društvo Tolminc, 
Tolmin 

Usposobljena delovna 
sila - predpogoj za 
razvoj ter povezovanje 
turizma, kmetijstva in 
naravovarstva na 
planinah zgornjega 
Posočja 

Slovenija: območje Zgornjega 
Posočja: Občine Tolmin, 
Kobarid in Bovec 
Italija: območje Rezije 

12 34.030,00 74,00% 

Društvo paraplegikov Istre in 
Krasa, Piran 

Vključevanje 
funkcionalno oviranih v 
normalne življenske 
tokove 

Slovenija: občine Koper, Piran, 
Izola, Sežana in Komen, 
Goriško območje 
Italija: Furlanija Julijska krajina, 
Veneto 

12 49.327,00 72,09% 

Obalno društvo pedagoških 
delavcev, Koper 

Ustvarjalnost mladih - 
morje interesov 

Slovenija: Slovenska Istra, 
Ankaran 
Italija: Friuli Venezia Giulia; 
Goica, Trst 

12 50.000,00 75,00% 

Goriška knjižnica Franceta 
Bevka, Nova Gorica 

Postavitev filmske 
zbirke 

Slovenija: goriška regija, 
tolminska regija 
Italija: regija FJK, 
občina Videm 

12 42.240,00 72,69% 

Občina Sežana Porton - središče za 
obdelavo, oblikovanje
in ohranjanje kamna 

Slovenija: Južna Primorska, 
Sežana 
Italija, Trst, Nabrežina 

12 50.000,00 71,47% 

Ribiška družina Tolmin Jadranski lipan 
 

Slovenija: Tolmin 
Italija: 
Italija: Friuli Venezia Giulia 

12 43.720,00 67,49% 

Občina Komen Program razvoja 
turizma in posredno 
povezanih dejavnosti 
med Štanjelom (SI) in 
Devinom (I) 

Slovenija Italija: območje od 
Štanjela (SI) do Devina (I) 

12 33.691,90 66,30% 

 
Agencija RS za regionalni razvoj 
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Št. 30/2003 Ob-101702 

Grants Contracts Awarded 
During August 2003 

 
Financing Source: Phare Cross-Border Programme, 

Slovenia/Italy 2001, Small Projects Fund 
 
Grants awarded under Call for Proposals SL0108.02.01, published on 5th May 2003 
 

Beneficiary Action title 
 

Action location  Action 
duration 
(months)

Grant amount 
(EUR) 

Percentage
of total 
eligible 

action costs 
%  

Pomorski muzej “Sergej 
Mašera”, Piran 

Izola - street museum Slovenija: Slovenska 
Istra – mesta Piran, 
Izola in Koper 
Italija: mesto Oglej 

12 46.850,00 74,35% 

Cubist – Institute for 
creative studies, Solkan 

The border house Slovenija, Posočje-
Beneška Slovenija 

12 36.843,00 67,94% 

Zavod za varstvo 
kulturne dediščine 
Slovenije, OE Piran 

Abitanti village Slovenija: primorska 
regija, Občina Koper, vas 
Abitanti 
Italija: Furlanija-Julijska 
krajina, Videmska 
pokrajina, Občina 
Grimacco, vas Topolove 

12 46.960,00 73,86% 

Razvojna agencija ROD, 
Ajdovščina 

Information and 
Educational Center for 
Screen, pad and digital 
print for the Primorska 
Region technological 
breakthrough 

Slovenija: Primorska, 
Goriška, Ajdovščina, 
Pokrajina Furlanija-
Julijska krajina  

12 47.215,90 72,16% 

Regionalni razvojni 
center Koper 

Regional Environmental 
Information System - Oris 

Slovenija in Italija, Koper 12 49.840,00 72,40% 

Društvo pripadnikov 
italijanske narodne 
skupnosti – Italijanska 
unija, Koper 

Artists of two minorities Slovenija: Obalno-kraška 
statistična regija: Občine 
Koper, Piran in Nova 
Gorica 
Italija: Občini Trst in 
Gorica  

12 43.750,20 65,69% 

Bolnišnica Sežana Pulmonary patients' 
rehabilitation in two differen
health service systems 

Slovenija: Obalno-kraška 
regija, Sežana 
Italija: Furlanija-Julijska 
krajina, Trst, Veneto, 
Noale 

12 47.000,00 70,50% 

Idrijsko-Cerkljanska 
razvojna agencija, Idrija 

Development of the Idria 
Lace brand name 

Slovenija: Goriška 
statistična regija,  
pretežno Idrijsko-
Cerkljansko področje 
Italija: Furlanija-Julijska 
krajina, Občina Gorica, 
mesto Gorica 

12 39.080,00 74,99% 

Javni zavod RTV 
Slovenija – Regionalni 
RTV Center Koper–
Capodistria, Koper 

Good morning, Europe Italija: Furlanija-Julijska 
krajina, Trst, Gorica 
Slovenija: Koper,  
Nova Gorica 

12 47.550,00 43,24% 

Občina Piran Following the no-border 
heritage paths 

Slovenija: Južna 
Primorska; Piran, Koper 
in Izola 
Italija: regija FVG, občina 
Dolina 

12 39.000,00 75,00% 
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Šent – Slovensko 
združenje za duševno 
zdravje – Enota Koper 

Cross-border co-operation 
of persons with mental 
health difficulties in cultural 
field 

Slovenija: Primorska, 
Koper, Nova Gorica, 
Ajdovščina 
Italija: Furlanija Julijska 
krajina, Gorica, Trst 

12 36.862,00 75,00% 

Zdravstveni dom Idrija Inorganic and methyl-
mercury  exposure and 
potential DNA damage of 
women in fertile period in 
Idrija and in the coastal 
Friuli-Venezia-Giulia Region
in Italy 

Slovenija: Goriška regija, 
Idrija 
Italija: Friuli-Venezia-
Giulia, Udine, Trst 

12 37.500,00 75,01% 

Občina Izola Development of trade mark 
and thematic tourist area  
(cultural and technological 
heritage, tourist fishing and 
ports) as integral system  
of  the Slovene coast and 
the South Friuli 
communities 

Slovenija: Izola 
Italija: Furlanija Julijska 
krajina, Terzo d’Aquileia, 
Veneto 

12 39.700,00 37,84% 

Občina Miren–
Kostanjevica, Miren 

Paths of peace in the Karst Slovenija: Občina Miren-
Kostanjevica 
Italija: pokrajina Gorica, 
občina Savodnje ob Soči, 
občina Fogliano 
Redipuglia, občina 
Doberdob 

12 47.492,00 70,05% 

GZS Območna zbornica 
Severne Primorske, Nova
Gorica 

Cross-border economic 
cooperation structure upon 
Slovenia accession to EU 

Slovenija: statistična 
regija Severna Primorska
Italija. Goriška pokrajina 

12 26.498,00 70,70% 

Sirarsko društvo Tolminc, 
Tolmin 

Qualified manpower - a 
precondition for 
development and 
connection of tourism, 
farming and nature 
preservation on the Upper 
Posočje highlands 

Slovenija: območje 
Zgornjega Posočja: 
Občine Tolmin, Kobarid 
in Bovec 
Italija: območje Rezije 

12 34.030,00 74,00% 

Društvo paraplegikov 
Istre in Krasa, Piran 

Inclusion of functionally 
disabled people into 
normal living 

Slovenija: občine Koper, 
Piran, Izola, Sežana in 
Komen, Goriško območje
Italija: Furlanija Julijska 
krajina, Veneto 

12 49.327,00 72,09% 

Obalno društvo 
pedagoških delavcev, 
Koper 

Creativity of youngsters - a 
sea of interests 

Slovenija: Slovenska 
Istra, Ankaran 
Italija: Friuli Venezia 
Giulia; Goica, Trst 

12 50.000,00 75,00% 

Goriška knjižnica 
Franceta Bevka, Nova 
Gorica 

Cinema collection in  the 
library 

Slovenija: goriška regija, 
tolminska regija 
Italija: regija FJK, občina 
Videm 

12 42.240,00 72,69% 

Občina Sežana "Porton" - Centre for stone 
work, design and 
preservation 

Slovenija: Južna 
Primorska, Sežana 
Italija, Trst, Nabrežina 

12 50.000,00 71,47% 

Ribiška družina Tolmin Adriatic grayling Slovenija: Tolmin 
Italija: 
Italija: Friuli Venezia 
Giulia 

12 43.720,00 67,49% 

Občina Komen Development of tourism 
programme and indirect 
activities between Štanjel 
(SI) and Devin (I) 

Slovenija Italija: območje 
od Štanjela (SI) do  
Devina (I) 

12 33.691,90 66,30% 

 
Agencija RS za regionalni razvoj 
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Ob-101536
Podjetje Giron d.o.o. Ljubljana, Ob stu-

dencu 5, 1260 Ljubljana - Polje, razpisuje 1
kadrovsko štipendijo na srednji stopnji izobra-
ževanja – jezikoslovna gimnazija. Kandidati
morajo poleg prijave dostaviti še potrdilo o
šolanju in spričevalo o končani osnovni šoli.

Prijave in dokazila o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov podjetja.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Giron d.o.o. Ljubljana

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 20102-13/2003-221 Ob-101730
Republika Slovenija, Upravna enota Rad-

lje ob Dravi, izdaja na podlagi prvega od-
stavka 51. člena Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02), pooblastila načelnice
Upravne enote Radlje ob Dravi št.
031-2/97, z dne 15. 9. 1997, v zadevi spre-
membe priimka otroku Dagmar Teskač Urh,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:

1. Dušanu Teskaču, roj. 26. 6. 1963
Brezova gora, s prijavljenim stalnim prebi-
vališčem na Gosposvetski cesti 45, Mari-
bor, sedaj neznanega prebivališča, se po-
stavi začasni zastopnik zaradi upravnega po-
stopka spremembe priimka hčerki Dagmar
Teskač Urh.

2. Za začasnega zastopnika se postavi
Olga Potočnik delavka Upravne enote Rad-
lje ob Dravi.

3. Začasni zastopnik sodeluje samo v
postopku iz 1. točke tega sklepa in v deja-
njih za katera je postavljen ter ima v postop-
ku vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika.

4. Začasni zastopnik zastopa Dušana Te-
skača le toliko časa, dokler so podani raz-
logi za to oziroma dokler v postopku ne
nastopi stranka sama, njen pooblaščenec
ali zakoniti zastopnik.

Evidenca statutov
sindikatov

Popravek

Št. 026-2/03 Ob-101614
V odločbi št. 026-3/03 z dne 8. 8.

2003, ki jo je izdala Upravna enota Radlje
ob Dravi v zadevi SKEI EKOING Tovarna
Muta – hramba pravil sindikata, se popravi-
jo naslednje napake:

– v uvodu odločbe se besedilo »Pravil
za delovanje sindikata v zavodu centra za
socialno delo Radlje ob Dravi« nadomesti z

besedilom »Pravil za delovanje sindikata
podjetja SKEI EKOING Tovarna Muta«,

– v 1. točki izreka se naziv »EKOLING«
nadomesti z »EKOING«,

– v prvem odstavku obrazložitve se na-
ziv »EKOLING« nadomesti z »EKOING«.

Št. 028-5/2003-5 Ob-101630
Pravila Sindikata Zdravstva in social-

nega varstva Slovenije, Mladinskega kli-
matskega zdravilišča Rakitna, sprejeta
dne 5. 8. 2003, se hranijo v Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Vič Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 166 dne
1. 9. 2003.

Št. 025-2/2003 Ob-101670
1. Veljavna Pravila Sindikata KNG dru-

žbe Morer d.d., Izola, Cesta v Pregavor
5, ki so bila sprejeta na ustanovnem zboru
članov sindikata KNG v družbi Morer d.d.,
Izola dne 16. 9. 2002, se sprejme v hram-
bo pri Upravni enoti Izola.

2. Pravila so vpisana v evidenco te-
meljnih aktov sindikatov pod zap. št. 23.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 30721-2/2003-4 Ob-101597
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 3. 9. 2003 na podlagi prvega odstavka
23. člena Zakona o preprečevanju omejeva-
nja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99;
ZPOmK) na predlog družbe Adriatic Zava-
rovalna družba d.d., Ljubljanska c. 3/a,
Koper (v nadaljevanju: Adriatic), proti
Združenju bank Slovenije, Ljubljana, Go-
spodarsko interesno združenje, Šubiče-
va 2, Ljubljana (v nadaljevanju: ZBS) uve-
del postopek ugotavljanja domnevne kršitve
5. člena v zvezi s 3. členom ZPOmK.

Podpisnice Dogovora naj bi kršile prvi od-
stavek 5. člena ZPOmK s tem, da naj bi v
49. členu tega dogovora določile enotno ce-
no za poravnavo obveznosti zavarovalnih pre-
mij, finančnih-nebančnih skladov in kartične-
ga poslovanja, ki velja za vse članice ZBS,
kar vključuje vse banke in hranilnice delujo-
če v Republiki Sloveniji. Zaradi izkazane ver-
jetnosti kršitve določb ZPOmK je Urad uve-
del postopek ugotavljanja skladnosti obrav-
navanega Dogovora s pravili konkurence.

Hkrati se v en postopek združita posto-
pek št. 30724-3/03 za izdajo negativnega
izvida v smislu določb 8. člena ZPOmK in
podrejeno posamične izjeme v smislu do-
ločb 7. člena ZPOmK, ki je bil uveden na
zahtevo ZBS v zvezi s sprejetjem Dogovora,
in postopek št. 30721-2/03 proti ZBS, ki
je bil uveden po uradni dolžnosti na predlog
družbe Adriatic.

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

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-101723
Imena medijev: PIL, CICIDO, CICIBAN,

GEA, PIL PLUS.
Izdajatelj (za vse navedene medije): Mla-

dinska knjiga Založba, d.d., Slovenska 29,
1000 Ljubljana.

Ime, priimek in stalno prebivališče fizič-
ne osebe oziroma firma in sedež pravne
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja naj-
manj pet odstotni delež kapitala ali najmanj
pet odstotni delež upravljalskih oziroma gla-
sovalnih pravic:

1. SRD – v likvidaciji, d.d., Dunajska
160, Ljubljana,

2. Zvon Ena PID, d.d., Slovenska 17,
Maribor,

3. Krekova družba, PDZU, d.o.o., Slo-
venska 17, Maribor,

4. KD Holding, d.d., Celovška 206,
Ljubljana,

5. Kapitalska družba, d.d., Dunajska ce-
sta 56, Ljubljana,

6. Slovenska odškodninska družba,
d.d., Mala ulica 5, Ljubljana.

Ime člana uprave izdajatelja: glavni di-
rektor Milan Matos.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alojz
Jamnik, Goranka Volf, Franc Ješovnik, Lju-
bo Peče, Aleksander Zorn in Damjan Švara.

Ob-101728
Imena medijev: Večer, 7* dni, NAŠ

DOM in VROČI KAJ.
Izdajatelj: ČZP Večer d.d., Svetozarev-

ska 14, Maribor
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapita-

lu: Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana, Infond Holding, d.d., Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor, Infond ID Investicij-
ska družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, Leykam Hoče, d.o.o., Miklavška
c. 61, Hoče, Slovenska odškodninska dru-
žba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana.

Člani nadzornega sveta: dr. Jože
Glogovšek, Tone Vogrinec, Bojan Rajtmajer,
Petrina Šebart Žižek in Borko De Corti.

Objave
gospodarskih družb

Ob-101600
Skladno s sklepom Okrožnega sodišča

v Ljubljani z dne 17. 7. 2003 o vpisu TBWA
d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji v sodni regi-
ster je rok za prijavo terjatev upnikov do
TBWA d.o.o., Ljubljana, Vojkova 4, v 30
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dneh od objave tega sklepa, t.j. od 11. 9.
2003 dalje.

Pozivamo vse morebitne upnike, da svo-
je terjatve predložijo likvidatorju Benko Du-
šanu, Ljubljana, Ravbarjeva 5.

TBWA d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji
Dušan Benko, likvidator

Ob-101770
Okrožno sodišče v Ljubljani je v registr-

ski zadevi Srg 2003/04102 vpisalo dne
18. 7. 2003, v sodni register sklep, da se
nad družbo D.P. Mavrica družba poobla-
ščenka, d.d., Ljubljana, začne redna (pro-
stovoljna) likvidacija, skladno s sklepom
skupščine te družbe, z dne 26. 5. 2003.

Za likvidatorja je bila imenovana Ksenija
Ocvirk, Štihova 14, Ljubljana.

Upnike pozivamo, da Kseniji Ocvirk, Šti-
hova 14, Ljubljana, v 30 dneh od dneva
objave tega poziva, prijavijo svoje terjatve z
ustreznimi dokazili o obstoju svojih terjatev.

Odvetnica Ksenija Ocvirk

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-101611
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 do-
ločbo 454. člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja naslednje sklepe:

1. sklep
Dosedanji osnovni kapital v višini

58,750.000 SIT se zniža za 31,260.000
SIT tako, da bo novi osnovni kapital znašal
27,490.000 SIT. Znižanje osnovnega kapi-
tala se izvede zaradi umika lastnih poslov-
nih deležev.

2. sklep
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri dru-

žbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

AS Domžale – Bus, d.o.o., Domžale
direktor Novak Karel

Sklici skupščin

Popravek

Ob-101734
Uprava družbe Gradis Celje, d.d., Ulica

XIV. divizije 10, 3000 Celje, objavlja popra-
vek predloga sklepa 2.1, objavljenega v skli-
cu V. seje skupščine družbe, ki je bila objav-
ljena v Uradnem listu RS, št. 87 z dne 5. sep-
tembra 2003. Predlog sklepa 2.1 pod točko
drugič objavljenega dnevnega reda V. seje
skupščine, ki je sklicana za četrtek, dne 9.
oktobra 2003 ob 16. uri, na poslovnem na-
slovu uprave družbe Gradis Celje, d.d., Bu-
kovžlak 71, Teharje, pravilno glasi:

Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2002 znaša 7,857.000 SIT, se upo-
rabi za oblikovanje drugih rezerv.

Gradis Celje, d.d.
uprava – predsednica

Lidija Žagar, univ. dipl. ek.

Ob-101604
V skladu s 30. členom statuta Agropro-

gres d.d., Slovenska c. 5, Ljubljana sklicu-
je uprava Agroprogres d.d.

5. skupščino
družbe Agroprogres d.d.,

ki bo v torek, 21. 10. 2003 ob 9. uri v
prostorih notarske pisarne notarja Bojana
Podgorška, Tavčarjeva 3, Ljubljana.

Za sejo skupščine Agroprogres d.d. pre-
dlagata uprava in nadzorni svet naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsednico skupščine in preštevalko gla-
sov se imenuje Karmen Mavrič.

2. Odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu, ob seznanitvi
z letnim poročilom in poročilom nadzorne-
ga sveta, s katerim je le-ta potrdil letno
poročilo.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina se seznani z let-
nim poročilom družbe in poročilom nad-
zornega sveta, s katerim je le-ta potrdil
letno poročilo in podeljuje razrešnico upra-
vi ter članom nadzornega sveta, s katero
potrjuje in odobrava njihovo delo v poslov-
nem letu 2002.

3. Imenovanje novega nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

zaradi poteka mandata nadzornemu svetu
se imenuje nov nadzorni svet v sestavi:
Matjaž Prinčič, Mojca Burkelca in Tomislav
Golja, mandat članom nadzornega sveta
začne teči z dnem imenovanja na skupščini
družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic na ime, ki so vpisani v delni-
ško knjigo družbe ali njihovi pooblaščenci
oziroma zakoniti zastopniki, ki pred zaseda-
njem skupščine pisno prijavijo upravi druž-
be svojo udeležbo na skupščini tako, da
uprava prejme prijavo najmanj tri dni pred
zasedanjem. Pooblastilo mora biti pisno in
mora vsebovati splošne podatke (ime, pri-
imek, naslov, EMŠO, oziroma firmo in se-
dež) pooblastitelja in pooblaščenca ter pod-
pis pooblastitelja.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasov-
nic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri
vpisu v seznam prisotnosti. Vsaka delnica
daje en glas.

Gradivo za sejo bo na vpogled v tajniš-
tvu družbe R.E.Invest d.d., Stegne 21c,
Ljubljana, vsak delovni dan od dneva obja-
ve sklica do dneva zasedanja skupščine
med 10. in 12. uro.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

Agroprogres, d.d. Ljubljana
direktor Matjaž Škabar

Ob-101665
Direktor Pooblaščene investicijske

družbe Krona Senior d.d. na podlagi Za-
kona o gospodarskih družbah in na podlagi
10.4.2. točke Statuta pooblaščene investi-
cijske družbe Krona Senior d.d. Ljubljana,
sklicuje

11. sejo skupščine,
ki bo dne 15. 10. 2003 ob 10. uri v

Jakopičevi dvorani ZZZS, Miklošičeva 24,
1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine Hvale Stanko in preštevalki gla-
sov Mateja Puklek in Darja Oven Kolenc.
Seji prisostvuje notarka Nada Kumar.

3. Seznanitev z letnim poročilom, revizij-
skim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poroči-
lo o poslovanju družbe v poslovnem letu
2002 in odločanje o podelitvi razrešnice
članom nadzornega sveta in upravi PID Kro-
na Senior d.d.

Predlog sklepa: skupščina upravi in nad-
zornemu svetu podeli razrešnico, s katero po-
trjuje in odobrava delo teh dveh organov PID
Krona Senior d.d. v poslovnem letu 2002.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina družbe sprejme sklep, da
se za revidiranje računovodskih izkazov za
poslovno leto 2002 imenuje družba KPMG
Slovenija d.o.o.

Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali poobla-

ščence pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini, skladno s točko 10.4.2. Statuta
Pooblaščene investicijske družbe Krona Se-
nior d.d., pisno prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine. Prijave in pooblastila
naj na sedež družbe prispejo najkasneje do
13. 10. 2003. Skladno s točko 10.1. Statu-
ta Pooblaščene investicijske družbe Krona
Senior d.d. število glasov posameznega del-
ničarja določajo glasovi delnic, ki so po evi-
denci v delniški knjigi v njihovi lasti 10 dni
pred sejo skupščine.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skup-
ščine eno uro pred pričetkom seje.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem družbe na sede-
žu Pooblaščene investicijske družbe Krona
Senior d.d., Štefanova 13a, Ljubljana, med
10. in 12. uro.

PID Krona Senior d.d.
direktor

Jože Tepina

Ob-101776
Na podlagi 19. člena statuta delniške

družbe Žito Gorenjka d.d. in v skladu z do-
ločbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem

7. skupščino
delniške družbe Žito Gorenjka d.d.,
ki bo v petek, 17. oktobra 2003, v pro-

storih družbe, Rožna dolina 8, 4248 Le-
sce, s pričetkom ob 10. uri z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevena Tea Gor-
jup in dve preštevalki glasov, in sicer Mateja
Stanič Rudolf in Darja Ažman.
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Seji bo prisostvoval vabljen notar Vojko
Pintar iz Kranja, Bleiweisova c. 20.

2. Obravnava in sprejem predloga Spre-
memb in dopolnitev statuta družbe Žito Go-
renjka d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe Ži-
to Gorenjka d.d. v predloženi vsebini.

3. Imenovanje namestnikov članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi sprejetih
sprememb statuta družbe se na predlog
nadzornega sveta za namestnike članov
nadzornega sveta predstavnike delničarjev
imenujeta Marko Rems in Ljubo Vidrih.

Mandat novo imenovanih namestnikov
članov nadzornega sveta nastopi z dnem
registracije sprememb statuta družbe in tra-
ja do izteka mandatov dosedanjih članov
nadzornega sveta predstavnikov delničarjev,
to je do 17. 7. 2006.

4. Obravnava in soglasje skupščine k
sklepu o prenosu pekarske dejavnosti v
hčerinsko družbo in prodaja te družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina poda soglasje
k predlogu za prenos pekarske dejavnosti
iz družbe Žito Gorenjka d.d. v hčerinsko
družbo Pekarna Lesce d.o.o. z možnostjo,
da se ta družba proda družbi Žito d.d.

Prijava udeležbe in uveljavljanje glaso-
valne pravice na skupščini

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 10 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Žito Go-
renjka d.d. vknjižene v delniški knjigi druž-
be, ki se vodi pri KDD, neposredno, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
za udeležbo na skupščini osebno ali s pri-
poročeno pošiljko dostavijo tajništvu druž-
be, tako da jo ta prejme najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje tudi

predlog sprememb statuta, bo na vpogled
vsak delovni dan na sedežu družbe, v infor-
mativni pisarni družbe v Lescah, Rožna do-
lina 8, vsak delavnik od 9. do 12. ure, in
sicer od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

   Žito Gorenjka d.d.
   uprava

Ob-101857
Na podlagi 7.4. točke Statuta Iskra Kon-

denzatorji, Industrija kondenzatorjev in opre-

me d.d., Vajdova ulica 71, Semič, uprava
sklicuje

9. sejo skupščine
delniške družbe Iskra

Kondenzatorji d.d.,
ki bo dne 15. 10. 2003 ob 10. uri na

sedežu družbe Vajdova ulica 71, Semič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, dveh preštevalcev
glasov in notarja.

Predlog sklepa: po predlogu uprave se
izvolijo organi skupščine. Za sestavo notar-
skega zapisnika se imenuje notar Janez Fer-
lež iz Črnomlja.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom uprave o poslovanju za leto 2002, s
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
verbi letnega poročila in predloga za upora-
bo bilančnega dobička in poročilom o revi-
ziji računovodskih izkazov za poslovno leto
2002 ter sklepom nadzornega sveta o potr-
ditvi letnega poročila uprave za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju za le-
to 2002, s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preverbi letnega poročila in predlo-
ga za uporabo bilančnega dobička in poro-
čilom o reviziji računovodskih izkazov za po-
slovno leto 2002 ter sklepom nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila uprave za
leto 2002.

3. Predlog o uporabi bilančnega dobič-
ka iz leta 2002 in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

A) Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema
sklep: bilančni dobiček iz leta 2002, ki zna-
ša 116,912.345,33 SIT se razporedi za po-
krivanje izgube iz preteklih let.

B) Predlog sklepa: na predlog uprave in
s soglasjem nadzornega sveta skupščina
sprejema sklep: skupščina družbe podelju-
je razrešnico upravi, in sicer: Karlu Geroltu,
Stanislavu Golobiču in Petru Zdravje in nad-
zornima svetoma družbe in s tem potrdi in
odobri njihovo delo v poslovnem letu 2002.

C) Predlog sklepa: na predlog uprave in
s soglasjem nadzornega sveta skupščina
sprejema sklep: skupščina družbe ne po-
deljuje razrešnice članu uprave Andreasu
Stettinu.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
za revizorja družbe za poslovno leto 2003
se imenuje KPMG Slovenija d.o.o., Neu-
bergerjeva 30, iz Ljubljane.

Predlagatelj sklepov: predlagatelja vseh
točk sta uprava in nadzorni svet, razen toč-
ke 4, katere predlagatelj je nadzorni svet.

Gradivo za dnevni red in predlogi sklepov
so na vpogled vsak delovni dan od 10. do
12. ure v tajništvu na sedežu družbe.

Nasprotni predlogi: delničarje prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda, glede
katerih želijo, da so o njih pravočasno sez-
nanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi skupščine. Pre-
dloženi nasprotni predlogi morajo biti obraz-
loženi.

Pogoji udeležbe: pravico udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko ure-
sničujejo delničarji, njihovi zastopniki in po-
oblaščenci, ki svojo udeležbo napovejo ta-
ko, da njihova pisna prijava prispe na sedež
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenec delničarja mora
k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno poobla-
stilo, če le-to ni shranjeno pri družbi. V pri-
meru organiziranega zbiranja pooblastil mo-
ra biti le-to sestavljeno skladno z Zakonom
o prevzemih.

Način glasovanja: glasuje se javno z gla-
sovnicami; osebno oziroma po pooblaščen-
cu.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne
ob 11. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Iskra Kondenzatorji d.d.
uprava

Izpodbojna tožba

Ob-101704
Na podlagi drugega odstavka 366. čle-

na Zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe Golf in kamp Bled d.d., Bled, objav-
lja, da je bila proti naslednjim sklepom skup-
ščine družbe z dne 16. 7. 2003:

1. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Skupščina se seznani z letnim poroči-
lom uprave za leto 2002 in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta za leto 2002. Nad-
zorni svet daje pozitivno mnenje k predlogu
uprave o uporabi bilančnega dobička in pre-
dlaga skupščini, da sprejme predlog upra-
ve, da se bilančni dobiček po revidirani bi-
lanci stanja na dan 31. 12. 2002, ki je izka-
zan v znesku 1,221.000 SIT uporabi tako:

a) da se 61.000 SIT bilančnega dobička
razporedi v redne rezerve;

b) da preostali bilančni dobiček po revi-
diranem letnem obračunu za leto 2002 v
znesku 1,160.000 SIT ostane do nadaljnje-
ga nerazporejen.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odo-
brava delo teh dveh organov družbe v po-
slovnem letu 2002.

2. Pripojitev družbe Grand hotel Toplice
Bled d.o.o. k družbi Golf in kamp Bled d.d.

Skupščina soglaša s pripojitvijo družbe
Grand hotel Toplice Bled d.o.o. k družbi
Golf in kamp Bled d.d.in daje soglasje k
pogodbi o pripojitvi družbe Grand hotel To-
plice Bled d.o.o. kot prevzete družbe k dru-
žbi Golf in kamp Bled d.d. kot prevzemni
družbi.

Podpisana pogodba o pripojitvi v notar-
skem zapisu je priloga in sestavni del tega
sklepa.

3. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be.

Osnovni kapital družbe Golf in kamp
d.d., Bled se zaradi združitve z dosedanje-
ga zneska 304,388.000 SIT poveča za zne-
sek 79,811.000 SIT tako, da povečani
osnovni kapital znaša 384,199.000 SIT, z
izdajo 79.811 novih navadnih imenskih ne-
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materializiranih delnic istega razreda, druge
izdaje z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.

4. Sprememba članov nadzornega sve-
ta

Predlog sklepa: s 16. 7. 2003 se odpo-
kličejo dosedanji člani nadzornega sveta,
zastopniki interesov delničarjev: Vinko Per-
čič in Miran Hude.

Za nove člane nadzornega sveta druž-
be, ki zastopajo interese delničarjev, se s
16. 7. 2003 in za mandatno obdobje štirih
let izvolijo: Vinko Perčič in Vesna Šajatovič
– Okršlar.

vložena izpodbojna tožba.
Golf in kamp Bled d.d., Bled

uprava

Izvršbe in
zavarovanja

IZ-101420
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, SV 591/03 z dne 18. 8. 2003, je bilo
dvosobno stanovanje z oznako E v 1. nad-
stropju v izmeri 62,20 m2, s pripadajočo
kletjo v izmeri 6,70 m2, skupaj s solastni-
škim deležem na skupnih delih, ki služijo
stanovanjskemu objektu kot celoti, na na-
slovu v Celju, Pucova 9, stoječ na parc.
št. 685/16, vl. št. 2448, k.o. Ostrožno, za-
stavljeno v korist Banke Koper d.d., Prista-
niška 14, Koper, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 11,100.000 SIT s pripadki in
stroški.

IZ-101421
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o obstoju in za-
varovanju denarne terjatve po 250. členu
ZIZ, SV 606/03 z dne 21. 8. 2003, notarja
Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, je bilo
trisobno stanovanje v 3. nadstropju z ozna-
ko M/7 v velikosti 96,04 m2, s shrambo v
kleti velikosti 5 m2 in parkiriščem v kleti z
oznako 21, v poslovno stanovanjskem ob-
jektu K1 in K2 na Ljubljanski cesti v Celju,
ležečem na parc. št. 682/1, 684, 683/2,
k.o. Celje, skupaj s pripadajočim solastni-
škim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter funkcionalnem zem-
ljišču v večstanovanjski hiši, last Kragolnik
Karla do celote, pridobljeno, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 4233-47/03 z dne 5. 8.
2003, sklenjene med prodajalcem Stano-
vanjskim skladom RS Stanovanjski sklad ter
kupcem Kragolnik Karlom, zastavljeno v ko-
rist upnice Banke Celje d.d. Celje, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 5,500.000
SIT s pripadki, napram dolžnici Kragolnik
Slavici.

IZ-101422
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ, SV
615/03 z dne 25. 8. 2003, notarja Marka
Finka iz Celja, Stanetova 16, je bila garso-
njera št. 99 v 3. nadstropju stanovanjske
stavbe v Ljubljani, Steletova 6, ki obsega

sobo v izmeri 8,85 m2, predsobo v izmeri
2,25 m2 in kopalnico z WC-jem v izmeri
3,31 m2, skupaj s pripadajočim solastni-
škim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah predmetne stanovanj-
ske hiše, in je v celoti v lasti Gomboc Bog-
dana, Prapretno 20, Radeče, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 16. 7. 2003,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljan-
ske banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 2,780.000 SIT s
pripadki.

IZ-101423
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 622/02 z dne 26. 8.
2003, je bilo stanovanje v 7. nadstropju v
stanovanjski hiši v Velenju, Kardeljev trg 5,
ki stoji na prac. št. 2454/1, k.o. Velenje, ki
obsega 57,05 m2, in sicer sobo 12,85 m2,
sobo 16,34 m2, kuhinjo 13,14 m2, predpro-
stor 7,13 m2, kopalnico 3,99 m2, balkon
2,19 m2, klet 1,41 m2, skupaj s pripadajo-
čim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah v večsta-
novanjski hiši ter funkcionalnem zemljišču,
last Dovnik Ivana do celote, pridobljeno na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 1253/II-94 A z dne 25. 2.
1994 in aneksa h kupoprodajni pogodbi o
prodaji stanovanja 1253/II-94 A z dne
25. 2. 1994, datiranega 23. 5. 2003, skle-
njenima med prodajalcem Rudnik lignita Ve-
lenje p.o. ter kupcem Dovnik Ivanom, za-
stavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove
banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pripadki napram dolžniku
Dovnik Ivanu.

IZ-101424
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 632/03 z dne 29. 8.
2003, je bilo stanovanje v 8. nadstropju
stanovanjske hiše v Velenju, Cesta Franti-
ška Foita 2, ki stoji na parc. št. 3184/2,
k.o. Velenje, ki obsega 61,54 m2, skupaj s
pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah v
večstanovanjski hiši ter funkcionalnem zem-
ljišču, last Trebičnik Bojana do celote, pri-
dobljeno na podlagi kupoprodajne pogod-
be o prodaji stanovanja z dne 3. 2. 1993,
sklenjeni med prodajalcem Rudnikom ligni-
ta Velenje p.o. ter kupcem Trebičnik Boja-
nom, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Ma-
ribor, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 5,498.000 SIT s pripadki napram dolžni-
ku Trebičnik Bojanu.

IZ-101425
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ, SV
637/03 z dne 1. 9. 2003, notarja Marka
Finka iz Celja, Stanetova 16, so bili poslov-
ni prostori v izmeri 66,30 m2, v 3. nadstro-
pju poslovne stavbe v Celju, Kosovelova 16,
ki stoji na parc. št. 372 v izmeri 435 m2,
pripisani pri vl. št. 116, k.o. Celje, in sicer
prostor št. 14, 15, 16 in 17, skupaj s pravi-
co souporabe zemljišča in skupnih prosto-

rov, stopnišča, hodnika in sanitarij s 5,451%
deležem od površine skupnih prostorov, last
gospodarske družbe Tenida estetska in
zdravstvena dejavnost, storitve in trgovina
d.o.o., s sedežem v Celju, Kosovelova 16,
do celote, pridobljeno na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 7. 2. 1996, št. 5/95,
sklenjeni med prodajalcem Inženiring KBT
d.o.o. Ljubljana, v stečaju, in kupcem go-
spodarsko družbo Tenida d.o.o., zastavlje-
no v korist upnice Probanke d.d. Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki, napram dolžniku
Tenida d.o.o.

IZ-101426
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-428/03 z dne
21. 8. 2003, sta bila stanovanje številka 18,
v III. nadstropju na naslovu Gubčeva ulica
4, Krško, parc. št. 424, k.o. Leskovec, v
skupni izmeri 77,92 m2, s pripadajočimi so-
lastniškimi deleži v stanovanjski hiši, last po-
sojilojemalca ter dolžnika in zastavitelja Le-
vičar Milana, Gubčeva ulica 4, Krško in sta-
novanje številka 24, v IV. nadstropju na na-
slovu Gubčeva ulica 4, Krško, parc. št. 424,
k.o. Leskovec, v skupni izmeri 33,97 m2, s
pripadajočimi solastniškimi deleži v stano-
vanjski hiši, last posojilojemalke ter dolžni-
ce in zastaviteljice Levičar Frančiške, Gub-
čeva ulica 4, Krško, zastavljeno v korist po-
sojilodajalcev in upnikov, in sicer Silva Žon-
te, Potov vrh 4, Novo mesto, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,197.720 SIT s
pripadki in Branke Badovinac Senčar, Ada-
mičeva ulica 15, Novo mesto, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 2,598.860 SIT
s pripadki.

IZ-101427
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 615/03 z dne 21. 8.
2003, je bilo stanovanje številka 6, ki se
nahaja v objektu E 28, v I. nadstropju sta-
novanjskega bloka v Kranju, Cesta Jaka Pla-
tiše 1, v skupni izmeri 95,41 m2, last dolžni-
kov in zastaviteljev Irene Kopitar, rojene
21. 7. 1963, prebivališče Kranj, Cesta Jaka
Platiše 1 in Borisa Kopitarja, rojenega
7. 12. 1955, prebivališče Kranj, Cesta Jaka
Platiše 1, zastavljeno v korist upnika Jožeta
Škerjanca, rojenega 18. 3. 1952, prebivali-
šče Ljubljana, Ižanska 77, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 22.680 EUR v
tolarski protivrednosti po prodajnem menjal-
niškem tečaju SKB banke d.d., Ljubljana,
na dan plačila, z obrestmi in stroški.

IZ-101428
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz
Murske Sobote, Kocljeva 14A, opr. št. SV
404/2003 z dne 27. 8. 2003, je bilo sta-
novanje, ki se nahaja v Ljutomeru, Glavni
trg 14, stoječi na parcelni številki 2125/1,
stanovanjska stavba v izmeri 240 m2, ki je
pripisana k vložni številki 651 katastrska ob-
čina Ljutomer, stanovanje je skupne izmere
58,15 m2, last dolžnice in zastaviteljice Pet-
re Peischl, rojene 8. 2. 1969, Ljutomer, Ju-
reša Cirila 2, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 29. 11. 1991 in prodajne po-
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godbe – notarskega zapisa, opr. št. SV
307/2003 notarja Franca Šömna iz Ljuto-
mera z dne 7. 7. 2003, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljub-
ljana, za zavarovanje izvršljive denarne ter-
jatve v višini 3,000.000 SIT skupaj s pri-
padki.

IZ-101429
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz
Murske Sobote, Kocljeva 14 A, opr. št. SV
408/2003 z dne 29. 8. 2003, je bil po-
slovni prostor, ki se nahaja v pritličju po-
slovno-stanovanjske stavbe na Prešernovi
3 v Ljutomeru, v velikosti 99,50 m2 in sora-
zmernem deležu zemljišča, stoječi na par-
celni številki 2102/1 in 2102/2, stavbišče
s stanovanjsko stavbo v velikosti 383 m2,
vpisani pri vložni številki 404 katastrska ob-
čina Ljutomer, poslovni prostor pa v naravi
predstavlja nepremičnine, vpisane pri vložni
številki 404 katastrska občina Ljutomer, vpi-
sane v evidenčnem listu B pod 14. č) dvo-
sobno stanovanje s kuhinjo v pritličju desno
ter d) enosobno stanovanje v pritličju s
stranskimi prostori, drvarnico na dvorišču,
pregrajeno podstrešje in 2/3 kletnega pro-
stora ob Ulici Cirila Jureša, last dolžnika in
zastavitelja družbe Recal d.o.o. Ljutomer,
Ulica Frana Kovačiča 22, na podlagi pro-
dajne pogodbe – notarskega zapisa, opr.
št. SV 220/02 z dne 22. 4. 2002, zastav-
ljen v korist upnice SKB banke d.d. Ljublja-
na, Ajdovščina 4, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 19,650.000 SIT
skupaj s pripadki.

IZ-101430
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 628/03 z dne 19. 8.
2003, sta bila v korist upnice Factor banke
d.d. zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 300.000 EUR s pripadki zastavljena
na naslovu Ljubljana, Cesta v Gorice 36:
poslovni prostor v pritličju objekta drobne-
ga gospodarstva A v območju urejanja VP
6/1 (VP4) Plutal, označenega s št. IV, med
osjo A-B in osjo 1-4 v izmeri 126,16 m2 in
poslovni prostor v pritličju objekta A v ob-
močju urejanja VP 6/1 (VP4) Plutal, ozna-
čenega s št. III, med osjo 1-4 in osjo B-C v
izmeri 145,36 m2, s pravico trajne uporabe
zemljišča, na katerem stoji objekt in zemlji-
šča, ki služi temu objektu za normalno ra-
bo, s pravico uporabe poti med dvema ob-
jektoma, ki služi kot dostop do skupnega
zaklonišča ter javnega parkirišča med ob-
jektoma B in C ter pravico souporabe za-
klonišča med objektoma A in B in pravico
souporabe skupnih delov objekta in naprav,
ki služijo objektu kot celoti, stoječih na parc.
št. 2116/11, 2116/12, 2116/13, 2116/14,
2116/15, 2116/16, 2116/5, 2116/6,
2116/7, 2116/8 ter 2116/9, vse k.o. Vič,
oba last družbe Izid d.o.o., na podlagi ku-
poprodajne pogodbe, sklenjene dne 11. 8.
2003 z Brezovec Natašo in Hribar Stoja-
nom.

IZ-101431
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Liti-
je, opr. št. SV 500 z dne 13. 8. 2003, je

bilo stanovanje št. 5 v prtličju stanovanjske
hiše na C. komandanta Staneta 1 v Litiji,
stoječ na parc. št. 92/1, z.k. vl. št. 560
k.o. Litija, v izmeri 68,74 m2, v solasti dol-
žnikov in zastaviteljev: Slavke Majcen do
4/6, Dejana Majcna do 1/6 in Andreja Maj-
cna do 1/6, vsi stanujoči C. komandanta
Staneta 1, Litija, na podlagi sklepa o dedo-
vanju in pogodbe, sklenjene s Predilnico
Litija, zastavljeno v korist upnika Zorana Ra-
dovanoviča, Trg na Stavbah 15, Litija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
1,500.000 SIT s pripadki.

IZ-101432
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Janeza Novaka iz Kam-
nika, opr. št. SV 433/03 z dne 22. 8. 2003,
je bila nepremičnina, stanovanje št. 6, v 1.
nadstropju v izmeri 52,85 m2, v stanovanj-
skem bloku v Domžalah, Župančičeva 4, ki
leži na parc. št. 421/1, 412/7, 421/4,
419/1 in 416/1 k.o. Domžale, s pripadajo-
čo solastninsko pravico na prostorih, delih,
objektih in napravah, ki služijo objektu kot
celoti kakor tudi stavbišču in zemljišču, ki
služi objektu za redno rabo, kar vse je last
zatavitelja Jožefa Talerja, na temelju prodaj-
ne pogodbe št. 44/400-91/K z dne
5. 11. 1991 in aneksa z dne 5. 11. 1991,
sklenjene med Helios d.o.o. kot prodajal-
cem in njim kot kupcem, zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovšči-
na 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini
82,000.000 SIT s p.p.

IZ-101433
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 779/03 z dne 28. 8.
2003, je bila nepremičnina - stanovanje
št. 6 v obsegu 78 m2, s pripadajočo kletjo,
kar obsega predprostor v obsegu 7 m2, ku-
hinjo z jedilnico in dnevnim prostorom v ob-
segu 38,25 m2, kabinet v obsegu 9,90 m2,
spalnico v obsegu 14,30 m2, kopalnico v
obsegu 5,75 m2, balkon 0,30 m2, klet v
obsegu 2,82 m2, ležečem v pritličju levo od
stopnišča v nadstandardnem delu, kar pred-
stavlja 7820/199140 celote, vključno z sku-
pnimi deli zgradbe, stoječe na parc. št. 9/3,
vpisani v vložku 1323 k.o. Rogaška Slatina,
last dolžnika Ingrad koncern d.d., Celje, na
podlagi pogodbe o ureditvi z.k. stanja z ele-
menti pobota z dne 18. 4. 2001, v zvezi s
3. členom Zakona o lastninjenju nepremič-
nin v družbeni lasti, zastavljeno v korist upni-
ka Štefana Straška s.p. Mesarija Strašek,
Stari trg 11, pošta Slovenske Konjice, za
zavarovanje bodoče in pogojne denarne ter-
jatve upnika do dolžnika Ingrad koncern
d.d., Celje, v znesku v znesku 72.573,49
EUR z dogovorjenimi obrestmi kot se obre-
stujejo devizne vloge vezane nad eno leto
pri NLB d.d. in vsemi pripadki ter morebitni-
mi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavlja-
njem vračila terjatve.

IZ-101434
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 798/03 z dne 26. 8.
2003, je bilo stanovanje v 4. oziroma 5.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu

Ulica 25. maja 3, Ptuj, ki stoji na parc.
št. 566/3, pripisani pri vl. št. 1339, k.o.
Krčevina pri Ptuju, v skupni izmeri
90,79 m2, pridobljeno s kupoprodajno in
darilno pogodbo z dne 15. 7. 2003, skle-
njeno med prodajalcem in darovalcem Žar-
kom Kolaričem iz Ptuja, Ulica 25. maja 3, in
kupcem ter obdarjenko Katjo Kolarič Boj-
nec iz Ptuja, Langusova 26, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,300.000 SIT s pripadki.

IZ-101435
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marjane Ko-
lenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 465/03 z
dne 12. 8. 2003, je bila nepremičnina, in
sicer apartma št. 10, ki se nahaja v apar-
tmajskem naselju Beli križ Portorož, stoje-
čem na parc. št. 1001/1 k.o. Portorož, v
skupni izmeri 49,14 m2, last dolžnice - druž-
be Elnet d.o.o. Izlake, Izlake 11, na podlagi
pogodbe o nakupu apartmaja št. 10/2000
z dne 4. 7. 2000, sklenjene z družbo Sinet
d.d., Grajska pot 8, Hrastnik, zastavljena v
korist upnice Banke Zasavje d.d. Trbovlje,
bančne skupine Nove Ljubljanske banke,
Trg revolucije 25 c, Trbovlje, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 30,000.000 SIT z
vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi
jih upnica imela z uveljavljanjem vračila ter-
jatve.

IZ-101436
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
961/03-1 z dne 19. 8. 2003, je bilo stano-
vanje številka 28/P v izmeri 53,96 m2, ki se
nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Mari-
boru, Klinetova ulica 6 – last zastaviteljev
Margarete Keuc in Janeza Keuca, vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja, številka 156/117-91 z
dne 18. 11. 1991, sklenjene med njima kot
kupcema ter med Skupščino občine Mari-
bor kot prodajalko, zastavljeno v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarnih terjatev do dolžni-
ka – zastavitelja Org. Tend d.o.o., v višini
35,000.000 SIT s pripadki in v višini
54,000.000 SIT s pripadki.

IZ-101437
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
686/03 z dne 29. 8. 2003, je bilo stano-
vanje, ki se nahaja v stanovanjski hiši na
Lendavski ulici 19 a v Murski Soboti, stoječi
na parcelni številki 246, vpisani v vložek
številka 2670 katastrska občina Murska So-
bota, in sestoji iz kuhinje 11,54 m2, sobe
19,48 m2, sobe 10,30 m2, sobe 12.02 m2,
predsobe 12,33 m2, kopalnice 3,68 m2,
WC 1,51 m2, balkona oziroma terase
3,51 m2, drugih prostorov 1,10 m2, skupaj
75,47 m2, skupaj s solastninskim deležem
na skupnih delih zgradbe in zemljišča, na
katerem stavba stoji, ki sta ga zastavna dol-
žnika Novak Miroslav in Novak Marija Maru-
ša, oba Murska Sobota, Lendavska 19 a,
pridobila po kupoprodajni pogodbi o pro-
daji stanovanja z dne 13. 12. 1991, skle-
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njene s prodajalko Občino Murska Sobota,
zastavljeno v korist upnic Zavarovalnice Tri-
glav d.d. Ljubljana in RRA Mura d.o.o., Mur-
ska Sobota, za zavarovanje izvršljivih denar-
nih terjatev napram dolžnici Nomi d.o.o.,
Ižakovci 8, v višini po 5,000.000 SIT s pri-
padki za vsako.

IZ-101438
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kra-
nja, opr. št. SV 961/2003 z dne 22. 8.
2003, je trisobno stanovanje št. 83, ki se
nahaja v XI. nadstropju stolpnice BS-3 v
Ljubljani, Vojkova 71, v skupni izmeri
77,70 m2, last dolžnika in zastavitelja Pavla
Ruparja, Križe, Kokrškega odreda 27, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 19. 5. 2003 s prodajalcema Stančič
Suzano, Senčna pot 21, Portorož in Ložar
Bojanom, Šentvid pri Stični 159, Šentvid
pri Stični, zastavljeno v korist upnice Raiffe-
isen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v višini 25.573,38 EUR s 6,5% let-
nimi obrestmi in drugimi pripadki.

IZ-101439
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kra-
nja, opr. št. SV 962/2003 z dne 26. 8.
2003, je dvosobno stanovanje št. 27, ki se
nahaja v lI. nadstropju stanovanjskega ob-
jekta v Kranju, Begunjska ulica 7, v skupni
izmeri 48,90 m2, ki stoji na parc.
št. 941/17, vl. št. 1470 k.o. Kranj, last dol-
žnice – zastaviteljice Slave Sekne Huzjan,
na podlagi prodajne pogodbe
št. 362-010/91-04/2121, sklenjene dne
8. 9. 1993 s prodajalko Občino Kranj, in
dodatka k tej pogodbi z dne 10. 7. 2003,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Kre-
kove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
za zavarovanje njene denarne terjatve v viši-
ni 24.294,71 EUR s 6,9% letnimi obrestmi
in drugimi pripadki.

IZ-101440
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 806/03 z dne 27. 8.
2003, je bil zastavljen gostinski lokal v
izmeri 30,89 m2, v pritličnem trgovsko-ser-
visnem objektu v Ljubljani, Ulica Gradniko-
ve brigade 10, ki stoji na parc. št. 1/2,
1/3, 1/4, 23/1, 24/1 in 30/2, vse k.o.
Nove Jarše, v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, s pripadajočo solastnin-
sko pravico na skupnih prostorih in napra-
vah z zakloniščem, ki služijo objektu kot
celoti ter s pravico souporabe na zemlji-
šču, na katerem stoji objekt in funkcional-
nem zemljišču, ki je last zastavitelja Bran-
ka Hohneca, Šišenska 9, Ljubljana, na
podlagi sporazuma o višini deležev na sku-
pnem premoženju, o delitvi skupnega pre-
moženja, o najemu stanovanja za določen
čas in o varstvu, vzgoji in preživljanju sku-
pnih otrok z dne 30. 1. 1995, sklenjenega
z dotedanjo lastnico Tanjo Poberžnik,
Chengdujska 34, Ljubljana. Stanovanje je
zastavljeno v korist upnika Diners Club
SLO d.o.o., Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 6,480.203,20 SIT s
pripadki.

IZ-101441
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 823/03 z dne 1. 9.
2003, je bilo zastavljeno enoinpolsobno
stanovanje z oznako C.A0, v skupni izmeri
73,64 m2, ki se nahaja v pritličju objekta V
– 8, ki stoji na parc. št. 2699/123 in
2699/126, k.o. Vrhnika, s pripadajočo
shrambo v izmeri 6,49 m2 in solastniško
pravico na skupnih prostorih in napravah
ter funkcionalnem zemljišču, ki je last zasta-
viteljev Teje Paulin, Žaucerjeva ulica 15,
Ljubljana in Tomaža Škorjanca, Mucherjeva
ulica 2, Ljubljana, na podlagi prodajne po-
godbe št. 064/2003-6 z dne 29. 4. 2003,
sklenjene med njima kot kupcema in proda-
jalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje
d.d., Emonska cesta 8, Ljubljana. Stanova-
nje je zastavljeno v korist upnice Volksbank
- Ljudska banka d.d, Dunajska 128a, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000
EUR s pripadki.

IZ-101442
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 1068/03 z dne
13. 8. 2003, je bil poslovni prostor številka
L 5 v izmeri 46,60 m2 in solastninsko pravi-
co na skupnih prostorih, delih in napravah
hiše v poslovno – stanovanjskem objektu
“Center Ankaran”, stoječem na parcelah
številka 1363/13, 1363/12, 1314/8,
750/5, 1314/10 in 750/1, vse katastrska
občina Oltra, solast Pegan Ilije ter Pegan
Elice, do nerazdeljenih deležev, lastnine pri-
dobljene na podlagi kupoprodajne pogod-
be številka 267/95 z dne 30. 8. 1995, skle-
njene med GIP Stavbenik, d.d. Koper, kot
prodajalcem ter Pegan Ilijo in Pegan Elico
kot kupcema, zastavljeno v zavarovanje ter-
jatve upnice do dolžnika Kljun Vojka, roje-
nega 22. 12. 1950, stanujočega v Čežar-
jih, Kovaška ulica števila 1, pošta Pobegi,
EMŠO 2212950500292, v znesku
10,000.000 SIT s pripadki, z zapadlostjo
zadnjega obroka kredita 31. 7. 2008, v ko-
rist delniške družbe Banke Koper d.d, ma-
tična številka 5092221, s sedežem v Ko-
pru, Pristaniška ulica številka 14.

IZ-101443
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 1077/03 z dne
20. 8. 2003, je bil del poslovnega prostora
št. 2 tlorisne površine ca. 230 m2, z mož-
nostjo postavitve več nivojev (etaž), ki so v
naravi tudi že izdelane in obsegajo 3. in 4.
nadstropje, vse v servisno poslovnem ob-
jektu “SPO ob Ankaranski vpadnici” z na-
slovom Ankaranska cesta št. 5C, Koper,
stoječim na parceli št. 1570/19, vpisana v
vložku št. 1257, k.o. Koper, in sicer del
predhodno navedenega poslovnega prosto-
ra kar je prostor v tretji in četrti etaži servi-
sno poslovnega objekta na naslovu Koper,
Ankaranska cesta 5C, v izmeri 126,05 m2,
stavba stoječa na parceli št. 1570/19, k.o.
Koper, v delilnem načrtu označen s št. 15,
s pripadajočim sorazmernim delom skupnih
prostorov objekta ter stavbnega in funkcio-
nalnega zemljišča, ki služi objektu za nor-

malno rabo, last družbe z omejeno odgo-
vornostjo Imobil nepremičnine d.o.o., ma-
tična št. 1589369, s sedežem v Pristaniška
ulica št. 8, lastnine pridobljene na podlagi
prodajne pogodbe št. 19/99-K z dne 15. 6.
1999, kupoprodajne pogodbe št. 01
P-1/2003 z dne 17. 6. 2003 in aneksa šte-
vilka 1 h kupoprodajni pogodbi
št. 01P-1/2003 z dne 18. 8. 2003, zastav-
ljeno v zavarovanje terjatve upnice do druž-
be z omejeno odgovornostjo Imobil nepre-
mičnine d.o.o. v znesku 11,660.000 SIT s
pripadki, z zapadlostjo zadnjega obroka
31. 8. 2010, v korist delniške družbe Ban-
ke Koper d.d, matična št. 5092221, s se-
dežem v Kopru, Pristaniška ulica št. 14.

IZ-101444
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 1097/03 z dne
25. 8. 2003, je bil poslovni prostor, ki se
nahaja v pritličju Zdravstvenega doma Izola,
na naslovu Oktobrske revolucije številka 11,
v severozahodnem delu objekta, zgrajen do
končane IV. gradbene faze, v naravi poslov-
ni prostor številka E3, v izmeri 92,14 m2,
kot razvidno iz načrta za določitev etažne
lastnine, ki ga je v decembru leta 2002 pod
številko 2002 A8 izdala projektivna organi-
zacija Studio Arhitektura, parkirno mesto
številka 42, v garažni hiši v kletni etaži
Zdravstvenega doma Izola pod zgoraj nave-
denim poslovnim prostorom, vse s pripada-
jočim sorazmernim deležem stavbišča ter
funkcionalnega zemljišča, stoječe na par-
celi številka 2042, v naravi poslovna stavba
v izmeri 822 m2 in dvorišče v izmeri 793 m2,
vpisana v zemljiškoknjižnem vložku številka
433, ter na parceli številka 2043, v naravi
poslovna stavba v izmeri 190 m2, dvorišče v
izmeri 507 m2 in dvorišče v izmeri 4 m2

vpisana v zemljiškoknjižnem vložku številka
543, obe katastrska občina Izola – mesto,
last dolžnice in zastaviteljice Glažar Mirjam
– Zdravstvena nega in patronaža, zasebna
zdravstvena delavka z dejavnostjo na po-
dročju rentgenskega slikanja zobovja, lastni-
ne pridobljene na podlagi prodajne pogod-
be z dne 2. 7. 2003, zastavljeno v zavaro-
vanje terjatve upnice do dolžnice in zastavi-
teljice Glažar Mirjam – Zdravstvena nega in
patronaža, zasebna zdravstvena delavka z
dejavnostjo na področju rentgenskega sli-
kanja zobovja, v znesku 100.000 EUR s
pripadki, z zapadlostjo 31. 8. 2010, v korist
delniške družbe Bank Austria Creditanstalt
d.d., matična številka 5446546, s sede-
žem v Ljubljani, Šmartinska ulica številka
140.

IZ-101445
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 296/03 z dne 13. 8.
2003, je bilo stanovanje v prvem nadstro-
pju večstanovanjske hiše v Antoličičevi
ul. 24, Maribor, v skupni izmeri 70,33 m2,
ki stoji na parc. št. 1756/1 k.o. Sp. Radva-
nje, last dolžnice Behin Darinke in zastavi-
telja Behin Petra, oba stan. Antoličičeva
ul. 24, Maribor, vsakega do ene polovice,
na podlagi darilne pogodbe, sklenjene dne
12. 10. 2000 z darovalko Kolbl Marijo, An-
toličičeva ulica 24, Maribor, v zvezi s pro-
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dajno pogodbo, sklenjeno dne 12. 10.
2000 med kupko Kolbl Marijo in prodajalko
Splošno stavbeno družbo, storitve in trgovi-
na d.d. – v stečaju, Zagrebška 20, Maribor,
zastavljeno v korist upnice Posojilnice –
Bank Št. Jakob v Rožu, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 20.000 EUR s pripad-
ki.

IZ-101446
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 310/03 z dne 22. 8.
2003, je bilo trisobno stanovanje številka
19, v izmeri 79,50 m2, v četrtem nadstropju
večstanovanjske hiše na Ptuju, Arbajterjeva
10, ki leži na parceli številka 576/2, vl.
št. 614 k.o. Krčevina pri Ptuju, s solastnin-
sko pravico na skupnih prostorih, delih in
napravah hiše in na zemljišču, na katerem
stoji hiša ter na funkcionalnem zemljišču,
katerega lastnika vsak do ene polovice sta
dolžnica Albina Žižek, Volkmerjeva c. 11,
Ptuj in zastavitelj Mitja Vidovič, Velika Pola-
na 13, Velika Polana, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 8. 8. 2003
s prodajalcema Simono Turnšek in Toma-
žem Murkom, Arbajterjeva 10, Ptuj, zastav-
ljeno za zavarovanje denarne terjatve upni-
ce SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljublja-
na, v znesku 5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-101447
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 314/03 z dne 28. 8.
2003, je bilo stanovanje z oznako 3/10 v
izmeri 42,70 m2, s pripadajočo shrambo v
kleti z oznako št. 10 v izmeri 2,80 m2 in
parkirnim mestom vse v objektu na naslovu
Cesta borcev 3, Radomlje, ki stoji na par-
celi št. 95/3 – cesta v izmeri 68 m2, parc.
št. 95/4 – dvorišče, v izmeri 52 m2, 95/1
– dvorišče, v izmeri 838 m2, 95/5 – po-
slovna stavba, v izmeri 1219 m2, 95/6 –
dvorišče, v izmeri 14 m2, 94/5 – dvorišče,
v izmeri 425 m2, 94/3 – dvorišče, v izmeri
335 m2, 94/6 – poslovna stavba, v izmeri
168 m2 in 94/7 – dvorišče, v izmeri 114 m2,
vse k.o. Radomlje, katerega lastnik do ce-
lote je na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 1. 7. 2003, sklenjene s prodajalcema
Kosec Tomažem in Kosec Metko, oba stan.
Cesta borcev 3, Radomlje, dolžnik Ambro-
žič Leopold, rojen 19. 12. 1960, stanujoč
Mestni Vrh 74, Ptuj, zastavljeno za zavaro-
vanje denarne terjatve upnice Nove KBM
d.d. Podružnice Ptuj, v višini 11,000.000
SIT, s pripadki.

IZ-101448
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 319/03 z dne 2. 9. 2003,
je bilo triinpolsobno stanovanje številka 21
v četrtem nadstropju stanovanjske hiše v
Ul. 25. maja 10 v Ptuju, ki stoji na parc.
št. 583/1, pripisani k zk. vl. št. 614 k.o.
Krčevina pri Ptuju in obsega kuhinjo, dnev-
no sobo, tri spalnice, kopalnico, predsobo,
pralnico, balkon oziroma teraso in druge
prostore, vse v skupni izmeri 77,60 m2, ka-
terega lastnica do celote je na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 22. 8. 2003,
sklenjene s prodajalcem Veselinom Šučur-

jem, stan. Ul. 25. maja 10, Ptuj, dolžnica
Milojka Popović, rojena 17. 6. 1956, stanu-
joča Arbajterjeva ulica 10, Ptuj, zastavljeno
za zavarovanje denarne terjatve upnice No-
ve KBM d.d. Podružnice Ptuj, v višini
10,500.000 SIT, s pripadki.

IZ-101449
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-354/03 z dne 23. 7.
2003, so bili

– poslovni prostori v pritličju in kleti sta-
novanjskega bloka na Prešernovi 22 v Vele-
nju, ki stoji na parceli št. 2692/1, pripisani
k vložku št. 327 k.o. Velenje, v skupni povr-
šini 482,20 m2 in

– poslovni prostori v pritličju in kleti sta-
novanjskega bloka B-183 na Šaleški cesti
2 v Velenju, zgrajenega na parceli št. 3190,
3198, 2616, 2617/2, 2515, 2610/3,
2617/1, 2618, 2610/2, 3182 in 3188 k.o.
Velenje, s skupno površino prostorov
2.441 m2,

ki so last dolžnice ERA d.d. iz Velenja,
Prešernova 10, na podlagi pogodbe o pre-
nosu pravice uporabe na zgoraj opisanih
poslovnih prostorih na Prešernovi 22, skle-
njeni dne 10. 1. 1977 med Rek Velenje –
TOZD Stanovanjsko gospodarstvo, kot pro-
dajalcem in Trgovsko in proizvodno podje-
tje “Era” Velenje – TOZD Maloprodaja, kot
kupcem in kupne pogodbe št. KUP 86/73
z dne 28. 3. 1973 z aneksom z dne
6. 4. 1973, sklenjene med Splošnim grad-
benim podjetjem “Vegrad” Velenje, kot pro-
dajalcem in “Era” Trgovsko podjetje Vele-
nje, kot kupcem, zastavljeni v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike
št. 02, 1000 Ljubljana, za zavarovanje po-
gojne denarne terjatve v znesku 3,240.000
EUR s pripadki.

IZ-101450
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Avgusta Ribiča iz
Velenja, SV 377/03 z dne 14. 8. 2003, je
bil apartma tipa C v izmeri 59,39 m2, v
apartmajski hiši Bolfenk II, stoječi na parce-
lah, vpisanih v vl. št. 443 oziroma 259, obe
k.o. Hočko Pohorje, last družbe Agencije S
2000, d.o.o., Mariborska 86, Celje, na
podlagi pogodbe o prodaji oziroma odkupu
apartmaja tip C v apartmajski hiši Bolfenk II
z dne 2. 8. 2001, zastavljen v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjat-
ve v višini 170.000 EUR s pripadki po po-
godbi o deviznem kreditu z dne 8. 8. 2003,
z zapadlostjo 29. 8. 2013.

IZ-101451
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 445/2003 z dne
21. 8. 2003, je bila garsonjera št. 4, ki se
nahaja v sedmem nadstropju stanovanjske-
ga objekta na naslovu Gogalova ulica 10,
Kranj, stoječega na parc. št. 176/2, vl.
št. 26, k.o. Huje, v skupni izmeri 29,70 m2,
ki obsega kuhinjo v izmeri 4,30 m2, sobo v
izmeri 17,70 m2, kopalnico z WC v izmeri
3,60 m2, predsobo v izmeri 3 m2 in klet v
izmeri 1,14 m2, s pripadajočimi kletnimi pro-
stori in trajno pravico souporabe funkcio-

nalnega zemljišča ter vseh skupnih prosto-
rov in naprav, ki služijo stanovanju kot posa-
meznemu delu stavbe, ki je last dolžnice
Šefike Kolar, na podlagi prodajne pogod-
be, sklenjene dne 7. 7. 2003 s prodajalko
Andrejo Štular, Galetova ul. 22, Kranj, za-
stavljeno v korist upnice Karntner Sparkas-
se AG, Celovec Podružnica v Sloveniji, s
sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 17.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, na dan plačila, s pp.

IZ-101452
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 479/2003 z dne
21. 8. 2003, je bilo stanovanje št. 16, ki se
nahaja v tretjem nadstropju stanovanjskega
objekta na naslovu Ulica Lojzeta Hrovata
10, Kranj, stoječega na parc. št. 252/3,
(prej parc. št. 252), vl. št. 328, k.o. Kla-
nec, v skupni izmeri 99,50 m2, ki obsega
kuhinjo v izmeri 13,17 m2, sobo v izmeri
20,54 m2, sobo v izmeri 14,78 m2, sobo v
izmeri 9,23 m2, sobo v izmeri 9,27 m2, ko-
palnico v izmeri 3,17 m2, WC v izmeri
1,11 m2, hodnik v izmeri 14,14 m2, balkon v
izmeri 9,70 m2 in drugi prostori v izmeri
4,40 m2, s sorazmernim solastniškim dele-
žem na skupnih prostorih, delih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču k tem ob-
jektu, ki je last Qamila Kryeziu, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 9. 11. 2002 in
dodatka k njej z dne 11. 8. 2003, sklenje-
nih s prodajalcem Muaremom Ametajem,
Šorlijeva ulica 20, Kranj, zastavljeno v ko-
rist upnice Karntner Sparkasse AG, Celo-
vec Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 40.000 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, na dan plačila, s pp.

IZ-101453
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1632/03 z dne 5. 8.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 22 v
izmeri 61,61 m2, v 5. nadstropju večstano-
vanjske hiše na naslovu Cesta maršala Tita
85, Jesenice, stoječe na parc. št. 533/25,
katastrska občina Jesenice, last dolžnika
Rasima Traka z Jesenic, na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 31. 7. 2003, sklenjene s
prodajalcema Antonom in Metko Peterko z
Jesenic, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 23.500
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan iz-
plačila kredita, s pripadki.

IZ-101454
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1634/03 z dne 5. 8.
2003, je bilo stanovanje št. 21, v skupni
izmeri 62,60 m2, ki se nahaja v IV. nadstro-
pju stanovanjskega objekta na naslovu Uli-
ca Gorenjskega odreda 8, Kranj, stoječega
na parc. št. 148/1 k.o. Huje, last dolžnika
Borisa Kolarja iz Kranja, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 031-3046/2-91 z dne 7. 11. 1991, skle-
njene s prodajalcem PTT podjetjem Kranj,
p.o. Kranj, ter izbrisne pobotnice z dne
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10. 6. 2003, zastavljeno v korist upnice Vol-
ksbank Ljudske banke d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v višini 29.888,83 EUR s
pripadki.

IZ-101455
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1655/03 z dne 8. 8.
2003, je bilo stanovanje št. 1 – NP v izmeri
37,97 m2, v nizkem pritličju na V delu nove-
ga objekta na Medvedovi ulici 25 v Kamni-
ku, stoječega na parc. št. 397/27 in
397/20, k.o. Kamnik, last dolžnice Cvetke
Cvek, Županje Njive 018 A, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 7. 8. 2003, sklenje-
ne s prodajalcem ALP, d.o.o., Podjetje za
inženiring, notranjo in zunanjo, Gorenjska
cesta 20, Mengeš, zastavljeno v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pripadki.

IZ-101456
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1656/03 z dne 8. 8.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. S18,
v izmeri 51,03 m2, ki se nahaja v mansardi
ter kletna shramba št. K18 v izmeri 5,10 m2

in parkirno mesto št. 146 v izmeri 12,92 m2

v kleti, vse v objektu B2, vhod IV, v Kamni-
ku, stoječem na delu parc. št. 158 k.o.
Kamnik, v poslovno – stanovanjskem kom-
pleksu K-6 Utok – soseske Mali Grad v
Kamniku, last Vučković Nikole in Rudolf Ka-
tarine, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 100-012-152/03 in aneksa št. 1 h ku-
poprodajni pogodbi, oboje z dne 9. 7.
2003, sklenjenih s prodajalcem Zil Inženi-
ring d.d., Ljubljana, zastavljeno v korist upni-
ce Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve do dol-
žnikov Nikola Vučkovića in Katarine Rudolf
v višini EUR 46.860 s pripadki, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije.

IZ-101457
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1683/03 z dne 13. 8.
2003, je bila garsonjera št. S 12, v izmeri
31,04 m2, ki se nahaja v II. nadstropju in
kletna shramba št. K 12 v izmeri 3,16 m2 v
kleti, vse v objektu B2, vhod V., stoječem na
delu parc. št. 158 k.o. Kamnik, v poslovno –
stanovanjskem kompleksu K-6 Utok – sose-
ske Mali Grad v Kamniku, last Margan Urške
iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 100-012-110/02 z dne 23. 12.
2002, sklenjene s prodajalcem Zil Inženiring
d.d., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 29.965
EUR s pripadki.

IZ-101458
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1685/03 z dne
14. 8. 2003, je bilo stanovanje št. S01, v
skupni izmeri 36,35 m2, v pritličju in parkir-
no mesto št. P04, v oziroma ob večstano-
vanjski hiši – objektu C – stoječem na parc.
št. 2057/4, 2057/15, 2057/16 in
2057/26, vse k.o. Vič, last Milović Spasoja
in Nine, na podlagi kupoprodajne pogodbe

št. C-04/2003 z dne 24. 7. 2003, sklenje-
ne s prodajalko Nivela d.o.o., Ljubljana, za-
stavljeno v korist upnice Bank Austria Cre-
ditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 50.275 EUR, v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, s pripadki.

IZ-101459
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1688/03 z dne
14. 8. 2003, je bilo stanovanje št. 5, v izme-
ri 36,87 m2, v 1. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Cesta revolucije 12, Jese-
nice, stoječe na parc. št. 132/3, k.o. Jese-
nice, last Peterka Metke iz Jesenic, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 1. 8.
2003, sklenjene s prodajalcema Sfiligoj
Stojanom iz Mojstrane in Gvozdić Marico iz
Radovljice, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 17.270
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, s pripadki.

IZ-101460
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1692/03 z dne
14. 8. 2003, je bilo na enosobnem stano-
vanju št. 7 v izmeri 45,97 m2, v I. nadstro-
pju stanovanjske hiše na naslovu Parmova
48, Ljubljana, stoječe na parc. št. 849/9
(prej parc. št. 849/1) k.o. Bežigrad, last
dolžnika Mihaela Koširja iz Ribnice in zasta-
viteljice Polone Glavica iz Laškega, vsake-
ga do ene polovice, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 27. 6. 2003 in aneksa k tej
prodajni pogodbi z dne 6. 8. 2003, skle-
njenih s prodajalko Matildo Pavlin, Ljublja-
na, Parmova 48, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-101461
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1699/03 z dne
18. 8. 2003, je bilo štirisobno stanovanje
št. 10/06, v izmeri 91,94 m2 stanovanjske
površine, ki se nahaja v 10. nadstropju sta-
novanjskega bloka v Ljubljani, Brilejeva 1,
ki stoji na parc. št. 102/1, k.o. Dravlje, last
Vedrana Šubica in Lucije Tomc Šubic iz
Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 13. 10. 2000, sklenjene s prodajalce-
ma Miranom in Slavico Janžekovič iz Ljub-
ljane, zastavljeno v korist upnice Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 64.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan izplačila
kredita, s pripadki.

IZ-101462
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1701/03 z dne 19. 8.
2003, so bili štirisobno stanovanje v man-
sardi južnega dvojčka v izmeri 78,38 m2 in
izdelane mansarde nad stanovanjem v bru-
to izmeri 55,77 m2, z oznako S6, pokriti
balkon 1 v izmeri 17,43 m2 in pokriti balkon
2 v izmeri 6,2 m2, shramba v kleti št. S 6 v
izmeri 5,04 m2 in parkirno garažno mesto
PM 2 v izmeri 13,52 m2, v stavbi na Mladin-
ski ulici v Podutiku v Ljubljani, stoječi na

prac. št. 844/4 in 844/5 k.o. Glince, last
zastaviteljev Alena Kobilice in Mojce Talan
iz Ljubljane, na podlagi pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja S6 v južnem dvojčku
stanovanjskih vil v Podutiku – Ljubljana, z
dne 5. 6. 2003, sklenjene s prodajalcem
GANAMM d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljub-
ljana, zastavljeno v korist upnice Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 50.000 EUR
v tolarski protivrednosti, obračunani po na-
kupnem podjetniškem tečaju upnika za
EUR, veljavnem na dan črpanja, s pripadki.

IZ-101463
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1705/03 z dne
19. 8. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 2 v izmeri 32,83 m2, z atrijem v izmeri
19,76 m2, ki se nahaja v pritličju večstano-
vanjske hiše v Ljubljani, Osenjakova ulica
2, objekt B 48, 49, 50, soseska MS 5,2
Fužine, stoječi na parc. št. 370/7, 372/4,
375/3 in 370/4 k.o. Slape, last dolžnice
Tatjane Žle iz Ljubljane, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 4. 8. 2003, skle-
njene s prodajalcem Nikolo Došenović iz
Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 8,000.000
SIT s pripadki.

IZ-101464
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1706/03 z dne
19. 8. 2003, je bilo stanovanje v skupni
izmeri 71,96 m2, ki leži v III. nadstropju sta-
novanjske hiše Vošnjakova 4, Ljubljana, sto-
ječe na parc. št. 2348 k.o. Ajdovščina, last
Martine Grošel Davies iz Ljubljane, na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 18. 8. 1997,
sklenjene z Marjeto Krajc iz Ljubljane, za-
stavljeno v korist upnice Bank Austria Cre-
ditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 63.000 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, s pripadki.

IZ-101465
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 943/03 z dne 20. 8.
2003, je bila nepremičnina, enosobno sta-
novanje št. 3, v I. nadstropju večstanovanj-
ske stavbe v Mariboru, Partizanska cesta
21, v skupni izmeri 66,34 m2, s pripadjočim
gospodarskih prostorom na dvorišču v
izmeri 1,22 m2, na parc. št. 1154 k.o. Mari-
bor-Grad, v lasti Turcu Toš Aleksandre Va-
lentine, po kupoprodajni pogodbi za stano-
vanje z dne 15. 7. 2003 in dodatkom h ku-
poprodajni pogodbi z dne 18. 8. 2003,
sklenjene s prodajalcem Jančič Dženet, za-
stavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova
banka d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 40.550,24 EUR, kar znaša v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije za EUR na dan sklenitve po-
godbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z
valutno klavzulo z dne 24. 7. 2003,
9,500.000 SIT s pripadki.

IZ-101466
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
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Maribora, opr. št. 953/03 z dne 21. 8.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 02,
ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše, v
izmeri 54,60 m2, s pripadajočo kletno
shrambo v izmeri 26 m2, ter pripadajočim
podstrešjem v izmeri 21 m2, na naslovu To-
manova ulica 7, v Mariboru, stoječe na
parc. 1029, k.o. Koroška vrata, katerega
lastnik je Brkič Franjo, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 29. 7. 2003, sklenje-
ne s prodajalko Volf Jolando, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf re-
gistrierte G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 20.000 EUR, kar
znaša preračunano po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan podpisa tega notarske-
ga zapisa 4,696.212 SIT s pripadki.

IZ-101467
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 966/03 z dne 22. 8.
2003, je bilo dvosobno stanovanje v III. nad-
stropju v stanovanjski hiši v Mariboru, stoje-
či na parc. št. 88, k.o. Koroška vrata, Vr-
banska cesta 028 A, v skupni izmeri
53,55 m2, katerega lastnik je Igor Ambrožič
do celote, na podlagi darilne pogodbe z
dne 17. 11. 1992, sklenjene z darilodajalko
Hajdi Ambrožič, zastavljeno v korist upnice
Zveze bank, registrirana zadruga z omeje-
nim jamstvom, Avstrija, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 70.000 EUR, kar zna-
ša preračunano po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan podpisa notarskega zapi-
sa 16,438.821 SIT s pripadki.

IZ-101468
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1007/03 z dne 29. 8.
2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje
št. 12, vhod B, v skupni izmeri 61,70 m2, v
pritličju stanovanjskega bloka, na naslovu
Majšperk 52, Majšperk, stoječe na parc.
št. 81/30 in 81/19, k.o. Lešje, katerega
lastnika sta Lampret Robert in Krivec Suza-
na, vsak do 1/2 od celote, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 19. 8. 2003, sklenje-
ne s prodajalko Radenska – Zvezda – Dia-
na, Murska Sobota d.o.o., zastavljeno v ko-
rist upnice Raiffeisenbank Eberndorf
registrierte G.m.b.H., Avstrija, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 24.000 EUR,
kar znaša preračunano po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan podpisa tega notar-
skega zapisa 5,638.507,20 SIT s pripadki.

IZ-101469
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z dne 2. 9. 2003, opr. št.
SV 421/03 notarke Nade Svetina z Jese-
nic, je bilo stanovanje št. 6 v pritličju sta-
novanjskega bloka na naslovu Alpska ce-
sta 17, Bled, stoječim na parc. št. 305/3,
vpisani pri vl. št. 1498 k.o. Želeče, v sku-
pni izmeri 79,25 m2, in je last Barbare
Polak, Alpska cesta 17, Bled, na podlagi
kupne pogodbe z dne 2. 7. 1996, sklenje-
ne s Cvetko Hrycewicz – Capuder, zastav-
ljeno v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 20,000.000 SIT s
pripadki.

IZ-101470
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Metke Zupančič iz
Ljubljane, opr. št. 338/03 z dne 30. 7.
2003, sta bili nepremičnini – poslovni pro-
stor številka 7, v objektu 6 v izmeri 25,62 m2

in skladišče številka 7 v istem objektu v prvi
kleti v izmeri 96,34 m2, na naslovu Štihova
5 (kare IV) v soseski BS 2/1 v Zupančičevi
jami, katerih solastnika sta dolžnik in zasta-
vitelj Andrej Lukšič in zastavna dolžnica An-
dreja Kia, na podlagi notarskih zapisov, opr.
št. SV 165/01 z dne 11. 4. 2001, opr. št.
SV 306/03 z dne 8. 7. 2003 in opr. št. SV
311/03 z dne 9. 7. 2003, zastavljeni v ko-
rist upnice Banke Domžale d.d., skupina
NLB, Ljubljanska 62, Domžale, v zavarova-
nje terjatve po citiranem notarskem zapisu
s pp, v korist navedene upnice.

IZ-101471
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Metke Zupančič iz
Ljubljane, opr. št. 351/03 z dne 21. 8.
2003, je bil poslovni prostor v objektu
SPB-2, številka 401 v Domžalah, na naslo-
vu Ljubljanska cesta 91, v lameli 5 na sever-
ni strani objekta, v izmeri 24,70 m2, ki stoji
na parc. št. 3886, 3887, 3888 – delno,
3889, 3890/2, 3891, 3892, 3893 in 3908
k.o. Domžale, katerega lastnika sta dolžni-
ca in zastaviteljica Zdenka Kokalj ter zasta-
vitelj in solidarni dolžnik Stanislav Kokalj,
Savska cesta 31 a, Domžale, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 9. 11. 1998,
zastavljen v korist upnika Petra Selakovica,
Ulica 28. maja 11, v zavarovanje po citira-
nem notarskem zapisu s pp, v korist nave-
denega upnika.

IZ-101472
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. 976/2003 z dne 14. 8.
2003, je bila nepremičnina, ki predstavlja
poslovni prostor Bistro »Mona Lisa« v izmeri
102,14 m2, s pripadajočim asfaltiranim de-
ponijskim prostorom pred poslovnim pro-
storom, v izmeri ca. 25 m2 ter zemljiščem -
dvoriščem v velikosti 50 m2, ki je last zasta-
vitelja Polšak Bojana, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 5. 10. 1999 in dodat-
ka h kupoprodajni pogodbi z dne 5. 10.
1999, z dne 29. 5. 2002, sklenjenih med
Manfreda Igorjem, kot prodajalcem in za-
staviteljem Polšak Bojanom kot kupcem, za-
stavljena v korist upnice Abanke Vipa d.d.
Ljubljana, Glavna podružnica Maribor, Can-
karjeva 6/b, Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 12,000.000 SIT s pri-
padki.

IZ-101473
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 985/2003 z dne
13. 8. 2003, so bile nepremičnine, poslov-
ni prostor številka 2.1.02 v izmeri 55,89 m2,
s pripadajočim prostorom številka GV2.3 v
izmeri 32,70 m2 (v hodniku) namenjenim
gostinskemu vrtu in poslovni prostor števil-
ka 2.1.15 v izmeri 181,06 m2, kar vse se
nahaja v II. nadstropju TPC City Maribor,
parkirno mesto številka 3 v IV. kleti pod-

zemne garaže TPC City Maribor, reklamni
napisni tabeli številka 25, locirana na spod-
njem robu zahodne fasade v izmeri 370 x
90 cm in številka 59 A, locirana na spod-
njem robu južne fasade v izmeri 490 x 90
cm, s solastninsko pravico na skupnih pro-
storih, delih in napravah, ki služijo objektu
kot celoti ter na zemljišču, na katerem ob-
jekt stoji, kakor tudi zemljišču, ki služi ob-
jektu, objekt pa je zgrajen na parceli števil-
ka 1771, katastrska občina Maribor-grad,
last dolžnika HP Hobby program proizvod-
nja, trgovina in gostinstvo d.o.o., Zgornje
Hoče 007, 2311 Hoče, na podlagi prodaj-
ne pogodbe številka 135-017/176-96-I z
dne 1. 4. 1997, aneksa števika 1 z dne
13. 5. 1997, aneksa številka 2 z dne 27. 11.
1997, aneksa številka 3 z dne 9. 2. 1998
in aneksa številka 4 z dne 18. 2. 1998,
sklenjenih s prodajalcem SKB - Investicij-
sko podjetje d.o.o. Ljubljana, zastavljene v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve do najvišjega zneska
33,000.000 SIT.

IZ-101474
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1008/2003 z dne
20. 8. 2003, je bilo stanovanje št. 4 v I.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Štrekljeva ul. 060, Maribor, v izmeri
46,71 m2 in solastniški delež na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču večstanovanjske
hiše, v kateri je stanovanje, na parc.
št. 426/1, vpisano pri vl. št. E-2/B-29, k.o.
Tezno, last dolžnika Tumpej Andreja, stanu-
jočega Maribor, Štrekljeva ul. 060, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja št. 7/92 z dne 22. 10. 1992, skle-
njene med Turističnim gostinskim podjetjem
Pohorje p.o., Maribor, kot prodajalcem in
Tumpej Andrejem, stanujočim Maribor, Štre-
kljeva ul. 060, kot kupcem, zastavljeno v
korist upnice Volksbank - Ljudska banka
d.d., Dunajska 128 A, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 21.500 EUR
s pripadki v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na
dan črpanja kredita.

IZ-101475
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1019/2003 z dne
22. 8. 2003, je bilo stanovanje št. 29 v
izmeri 38,93 m2, ki se nahaja v stanovanj-
ski hiši Greenwiška 010 A v Mariboru, sto-
ječi na parc. št. 1069, katastrska občina
Pobrežje, s sorazmernim solastniškim dele-
žem skupnih delov, prostorov in naprav v
stanovanjski hiši ter sorazmernim solastni-
škim deležem na pripadajočem funkcional-
nem zemljišču, last dolžnice in zastaviteljice
Elizabete Arnuš ter zastaviteljice Suzane Ar-
nuš, za vsako do 1/2, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 19. 2. 2001, sklenje-
ne s Postogna d.o.o., Maribor, kot proda-
jalcem in Elizabeto Arnuš ter Suzano Arnuš
kot kupcema, zastavljeno v korist upnice
Probanke d.d. Maribor, Gosposka 023, Ma-
ribor, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 4,000.000 SIT s pripadki.
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IZ-101987
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1033/2003 z dne
27. 8. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 7 v izmeri 64,78 m2, locirano v I. nad-
stropju v večstanovanjski zgradbi na Ljub-
ljanski 15/b v Mariboru in kletni boks v izme-
ri 6,10 m2, ki stoji na parceli številka 1004,
vložna številka 1337, katastrska občina Ta-
bor, last dolžnice Natalije Stopinšek, stanu-
joče Maribor, Ljubljanska 015/b, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 5.
2003, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
8,736.537,21 SIT s pripadki.

IZ-101476
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1043/2003 z dne
27. 8. 2003, je bilo trisobno stanovanje v
izmeri 75,17 m2, locirano v 2. nadstropju
večstanovanjske zgradbe na Prvomajski
025 v Mariboru, ki stoji na parcelah številka
382, 392/3, 2760/6, 373/9 in 383/1, ka-
tastrska občina Tezno, last dolžnice Tatjane
Velkner, stanujoče Maribor, Prvomajska
025, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 27. 2. 2003, sklenjene s Pošto Slove-
nije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot
prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,968.297,18 SIT s pripadki.

IZ-101477
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1044/2003 z dne
27. 8. 2003, je bila nepremičnina, lokal
3 – c v lameli 4 v izmeri 22,60 m2 koristne
površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanj-
skem bloku A v Gubčevi ulici 012 v Lenartu
v Slovenskih goricah, zgrajenem na parceli
številka 203/1, pripisani pri vložni številki
904, katastrska občina Lenart v Slovenskih
goricah, last zastavitelja Prica Dušana, sta-
nujočega Maribor, Štrekljeva ul. 026, na
podlagi pogodbe št. 03-61/02-03/03-K z
dne 12. 8. 2003, sklenjene z Gradbenim
podjetjem Radlje d.d., kot prodajalcem in
Prica Dušanom, kot kupcem, zastavljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve do najvišjega zneska
2,850.000 SIT.

IZ-101478
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1045/2003 z dne
29. 8. 2003, je bila nepremičnina, apartma
tip Marjetica številka 46 v velikosti 30,30 m2

bivalne površine, s pripadajočo teraso v
izmeri 11,20 m2 in pokritim vhodom v izmeri
2,78 m2, skupaj torej 44,28 m2, ki se naha-
ja v turističnem naselju “Prekmurska vas” –
III. faza, last zastaviteljice Cvetke Kramber-
ger, stanujoče Pernica 003 A, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 01/2001 z dne

6. 9. 2001, sklenjene s Trgovino in sliko-
pleskarstvom Ernest Bransberger s.p., kot
prodajalcem in Cvetko Kramberger, kot kup-
cem, zastavljena v korist upnice Nove kre-
ditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve do
najvišjega zneska 27,000.000 SIT.

IZ-101479
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1056/2003 z dne
28. 8. 2003, je bila nepremičnina, stano-
vanje št. 5 v izmeri 71,02 m2, ki se nahaja v
II. nadstropju stanovanjske stavbe v Mari-
boru, Gosposvetska cesta 051, zgrajeni na
parcelah številka 1647 in 1648, pripisanih
pri vložni številki 1407, katastrska občina
Koroška vrata, last zastaviteljev Bende Mi-
rana in Bende Mirana ml., oba stanujoča
Gosposvetska c. 051, Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 13/1991 z dne
18. 11. 1991, sklenjene z Večer p.o. Mari-
bor, kot prodajalcem in Bende Miranom ter
Bende Miranom ml. kot kupcema, zastav-
ljeno v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
11,500.000 SIT s pripadki.

IZ-101480
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1028/2003 z dne
20. 8. 2003, je dvosobno stan. L3.2.01/II
v izmeri 63,43 m2, s kletno shrambo KB35
v velikosti 2,87 m2 v I. podzemni kletni eta-
ži objekta Mirni zaliv v Mariboru ob Koroški
c., ki stoji na parc. št. 1824/3, 1822/2,
1822/1, 1821/3, 1821/2, 1797/1,
1794/1, 1794/2, 1795/11 in 1795/10 k.o.
Koroška vrata, last Šauperl Mirjane, stan.
Zimica 16, na temelju prodajne pogodbe
št. 107 z dne 7. 8. 2003, zastavljeno v ko-
rist Nove KBM d.d. Maribor, za zavarovanje
den. terjatve v znesku 18,000.000 SIT s
pp.

IZ-101481
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1034/2003 z dne
21. 8. 2003, je trisobno stan. št. 8/II v
izmeri 68,38 m2, s kletnim prostorom v
izmeri 3,80 m2, v Mariboru, Gosposvetska
36, ki stoji na parc. št. 1213/1 k.o. Koro-
ška vrata, last Badnjević Šefke, stan. Mari-
bor, Kalohova 2, na temelju prod. pog. z
dne 24. 7. 2003, zastavljeno v korist Pro-
banke d.d. Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 7,200.000 SIT s pp.

IZ-101482
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1048/2003 z dne
25. 8. 2003, so posl. prostori v IV. nadstro-
pju v izmeri 827,86 m2, kar predstavlja
197/273 idealni delež le tega v stavbi v
Mariboru, Partizanska 3-5, ki stoji na parc.
št. 1198/1 k.o. Maribor Grad, last Komu-
naprojekt d.d., Maribor, Partizanska 3-5,
na temelju pog. o prenosu pravice uporabe
na posl. prostorih z dne 29. 7. 1991, za-
stavljeni v korist NLB d.d. Ljubljana, za za-

varovanje denarne terjatve v znesku
130,000.000 SIT s pp.

IZ-101483
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1052/2003 z dne
26. 8. 2003, je stan. št. 4, v izmeri
60,89 m2, ki se nahaja v I. nad. stanovanj-
ske stavbe v Mariboru, Vinarska 7/B, ki
stoji na parc. št. 315, pripisani pri vl.
št. 1374 k.o. Koroška vrata, last Suhodol-
čan Bojana, stan. Maribor, Stantetova
ul. 32, na temelju prod. pog. z dne 18. 3.
2003, zastavljeno v korist Bank Austria Cre-
ditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 127.900 EUR s pp., v
tol. protivrednosti po srednjem tečaju BS za
EUR na dan plačila oziroma izterjave.

IZ-101485
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1055/2003 z dne
27. 8. 2003, je trisobno stanovanje št. 4 v
skupni izmeri 72,99 m2, v pritličju stano-
vanjske hiše v Mariboru, Kamniška ul. 30,
ki stoji na parc. št. 146/1 k.o. Koroška vra-
ta, last Vezjak Metke, stan. Maribor, Linhar-
tova ul. 10, na temelju kupoprodajne pog.
št. 358/93 z dne 7. 9. 1993, zastavljeno v
korist Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v zne-
sku 46.900 EUR s pp, v tol. protivrednosti
po sr. tečaju BS za EUR na dan plačila
oziroma izterjave.

IZ-101486
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1066/2003 z dne
28. 8. 2003, je stanovanje št. 7 v izmeri
65,19 m2, v mansardi, v stanovanjski hiši v
Mariboru, Borštnikova ul. 33, ki stoji na
parc. št. 1147/15 k.o. Sp. Radvanje, last
Petek Bojana in Petek Ljiljane, obeh stan.
Maribor, Borštnikova ul. 33, na temelju pro-
dajne pog. št. 2819/93 z dne 17. 2. 1993,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria Cre-
ditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v znesku 28.800 EUR s pp, v
tol. protivrednosti po srednjem tečaju BS za
EUR na dan plačila oziroma izterjave.

IZ-101487
Na podlagi neposrednega izvršljivega

notarskega zapisa notarja Friderika Bukovi-
ča iz Maribora, opr. št. SV 1077/2003 z
dne 29. 8. 2003, je stanovanje št. 14/M z
oznako A.M.2, ki meri 57,07 m2, s kletno
shrambo, ki meri 2,14 m2, in parkirno me-
sto št. 12, ki meri 11,04 m2, vse v posl.
stan. objektu. 1 v Mariboru, na lokaciji Jez-
darska-Puškinova, ki stoji na parc. št. 869,
870, 871 k.o. Tabor, last Krope Tine, stan.
Radizel, Čebelarska ul. 13, na temelju ku-
poprodajne pogodbe št. 219 1A/14 z dne
22. 4. 2003, zastavljeno v korist Nove KBM
d.d., Maribor, za zavarovanje denarne ter-
jatve v znesku 11,000.000 SIT s pp.

IZ-101488
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1079/2003 z dne
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29. 8. 2003, je poslovni prostor št. 02–
drogerija, ki meri 78,17 m2, v pritličju Trgov-
skega centra Ligro, Jadranska 27, Maribor,
ki stoji na parc. št. 2002 in št. 2005/1, ki
sta pripisani pri vl. št. 868 k.o. Sp. Radva-
nje, last družbe Dominur d.o.o. Maribor, na
temelju prodajne pogodbe št. 14/p z dne
24. 10. 2000, zastavljen v korist upnice No-
ve KBM d.d., Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve do najvišjega zneska
100.000 EUR.

IZ-101493
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 816/03 z dne 13. 8.
2003, je nepremičnina, triinpolsobno sta-
novanje št. 54, v izmeri 84,65 m2, s pripa-
dajočim kletnim prostorom (shrambo)
št. 54, v izmeri 5,10 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju večstanovanjske stavbe v Mari-
boru, Klinetova ulica 4, stoječe na parc.
št. 1011/1 in 1011/2, vpisanih v vl.
št. 1414, k.o. Spodnje Radvanje, ki je do
celote last Tineta Hajdinjaka, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. št. 0006-10/91 z
dne 25. 12. 1991, z dodatkom z dne 14. 6.
1999, sklenjenima med prodajalcem TAM
Maribor, d.d., Maribor in kupcem Brunom
Puklom, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 18. 7. 2003, sklenjene med prodajal-
cem Brunom Puklom in kupcem Tinetom
Hajdinjakom, zastavljena v korist upnice
Karntner Sparkasse AG, Celovec, Republi-
ka Avstrija, Podružnica v Sloveniji, Dunaj-
ska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnika Tineta Hajdinjaka, stan.
Ulica Arnolda Tovornika 4, Maribor, v višini
17.500 EUR s pripadki.

IZ-101494
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 818/03 z dne 13. 8.
2003, je nepremičnina, dvoinpolsobno sta-
novanje št. 35, v skupni izmeri 70,52 m2, s
kletno shrambo v izmeri 2,36 m2, ki se na-
haja v VII. nadstropju večstanovanjske stav-
be v Mariboru, Ulica Staneta Severja 3, sto-
ječe na parc. št. 1621/1, k.o. Spodnje Rad-
vanje, ki je do celote last Tadeje Kavčič,
stan. Malečnik 121, Malečnik, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 7. 2003,
sklenjene med prodajalcema Bojanom Har-
cem in Blanko Štandeker ter kupko Tadejo
Kavčič, zastavljena v korist upnika Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Republika Avstri-
ja, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Tadeje Kavčič, stan. Malečnik
121, Malečnik in Aleša Urnauta, stan. Kla-
nec 17, Bistrica ob Dravi, v višini 31.000
EUR s pripadki.

IZ-101495
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 842/03 z dne 20. 8.
2003, je nepremičnina, trisobno stanova-
nje št. 15, v skupni izmeri 78 m2, ki se na-
haja v drugem nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Javornik 19, Ravne na
Koroškem, ki stoji na parc. št. 112/1, pripi-
sani k vl. št. 444, k.o. Ravne, katerega je
pridobil v svojo last, na podlagi dne 17. 7.

2003 sklenjene kupoprodajne pogodbe
med prodajalcema Matavš Vido in Karner
Vojkom in zastaviteljem Ivanom Backovićem
kot kupcem, zastavljena v korist upnika
Karntner Sparkasse AG, Celovec, Republi-
ka Avstrija, Podružnica v Sloveniji, Dunaj-
ska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnika Ivana Backovića, stanu-
jočega, Čečovje 54, Ravne na Koroškem, v
višini 25.000 EUR s pripadki.

IZ-101496
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 851/03 z dne 20. 8.
2003, je nepremičnina, enosobno stanova-
nje št. 6, v izmeri 35,89 m2, ki se nahaja v
I. nadstropju večstanovanjskega objekta v
Mariboru, Shakespearova 10, stoječe na
parc. št. 1234, k.o. Pobrežje, ki je do celo-
te last Jožefe Postružnik, stan. Shakespea-
rova ulica 10, Maribor, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 19. 1. 1998
med prodajalko Tatjano Pavlič, in kupko Jo-
žefo Postružnik, zastavljena v korist upnice
Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2,
Lipnica, Republika Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnice Jožefe Pos-
tružnik, stan. v Mariboru, Shekspearova uli-
ca 10, v višini 17.000 EUR s pripadki.

IZ-101497
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 857/03 z dne 20. 8.
2003, je nepremičnina, triinpolsobno sta-
novanje tip »H« v mansardi objekta »A za-
hod, Zdravkova ulica 14/M, stanovanje
št. 11, ki stoji na parc. št. 2106/1, pripisani
k vl. št. 2912, k.o. Pobrežje, v skupni izme-
ri 100,33 m2, z bakonom v izmeri 4,68 m2,
ki je last Marka Brdnika in Dušice Đurić,
oba stan. Zdravkova ulica 14, Maribor, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 488/18
z dne 27. 1. 1999, zastavljena v korist upni-
ce Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo, Republika Avstri-
ja, za zavarovanje denarne terjatve do dol-
žnikov Marka Brdnika in Dušice Đurić, stan.
Zdravkova ulica 14, Mairbor, v višini  26.000
EUR s pripadki.

IZ-101498
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, Partizanska cesta 13/a, opr. št.
SV 860/03 z dne 22. 5. 2003, sta nepre-
mičnini, stanovanje št. 7/I, v prvem nad-
stropju večstanovanjske zgradbe v Maribo-
ru, Žolgarjeva ulica 7, v skupni izmeri
60,56 m2, s pripadajočim kletnim prosto-
rom št. 7 in parkirnega mesta št. 18, v izme-
ri 11,52 m2, ki stoji na parc. št. 1106/1,
k.o. Tabor, katere izključna lastnica je za-
staviteljica in dolžnica Marija Mežnar, kate-
ro je pridobila v svojo last, na podlagi dne
24. 7. 2003 sklenjene prodajne pogodbe
in dodatka št. 1 k tej pogodbi in nepremič-
nina stanovanje št. 4, v četrtem nadstropju
večstanovanjske zgradbe v Mariboru,
Greenwiška ulica 8, ki stoji na parc.
št. 1084/49, k.o. Pobrežje, katere izključni
lastnik je zastavitelj Zdravko Simenčič, ka-
tero je pridobil v svojo last, na podlagi dne

16. 12. 1991 sklenjene kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja št. 43/91 in do-
datka št. 1 k tej pogodbi, zastavljeni v korist
upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 65.000 EUR s pripadki.

IZ-101499
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, Partizanska cesta 13/a, opr. št.
SV 862/03 z dne 22. 5. 2003, je nepre-
mičnina – stanovanje št. 34 v petem nad-
stropju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Goriška ulica 11, v skupni izmeri 22,04 m2,
ki stoji na parc. št. 178, k.o. Spodnje Rad-
vanje in katero je dolžnica pridobila v svojo
last, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 11. 4. 2003 med prodajalko
Novak Ružico in Marijo Kelemina kot kup-
ko, zastavljena v korist upnice Raiffeisen-
bank Leibnitz, zadruga z omejeno odgovor-
nostjo, Republika Avstrija, Bahnhofstrasse
2, 8430 Leibnitz, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7.750 EUR s pripadki.

IZ-101500
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 864/03 z dne 25. 8.
2003, je nepremičnina, dvosobno stanova-
nje št. 2, v izmeri 60,28 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom, ki se nahaja v večstano-
vanjski hiši na naslovu Bistriška cesta 73,
Poljčane, ki je do celote last Živka Galiča,
na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja
št. 498/91, sklenjene dne 20. 11. 1991
med prodajalcem EMI p.o. Poljčane, Bistri-
ška cesta 85, Poljčane in kupcem Živkom
Galičem stan. Bistriška cesta 73, Poljčane,
zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank
Lieboch-Stainz, reg. zadruga z omejeno od-
govornostjo, Grazer Strasse 7, 8510 Sta-
inz, Republika Avstrija, za zavarovanje de-
narne terjatve do dolžnika Živka Galiča,
stan. Bistriška cesta 73, Poljčane, v višini
15.000 EUR s pripadki.

IZ-101501
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 866/03 z dne 25. 8.
2003, je nepremičnina, enosobno stanova-
nje št. 11, v izmeri 33,76 m2, ki se nahaja v
prvem nadstropju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Groharjeva ulica 5, stoječe na
parc. št. 1503/002, pripisane k vl. št. 660,
k.o. Studenci, ki je do celote last Iztoka
Bolčine, stan. Zgornji Duplek 33/č, Spod-
nji Duplek, na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene dne 5. 7. 1993 med pro-
dajalcem Tippo p.o. Maribor – v stečaju in
kupcem Iztokom Bolčino, zastavljena v ko-
rist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. za-
druga z omejeno odgovornostjo, Bahnhof-
strasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Iz-
toka Bolčine, stan. Zgornji Duplek 33/č,
Spodnji Duplek, v višini 15.000 EUR s pri-
padki.

IZ-101502
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
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Maribora, opr. št. SV 876/03 z dne 27. 8.
2003, je nepremičnina, enosobno stanova-
nje št. 9, v izmeri 41,44 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom v izmeri 3 m2, ki se naha-
ja v II. nadstropju večstanovanjske hiše v
Bistrici ob Dravi, Novo naselje 23, stoječe
na parc. št. 60/1, k.o. Bistrica ob Dravi, ki
je do celote last Jožice Novak, stan. Novo
naselje 23, Bistrica ob Dravi, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
16. 6. 2003 med prodajalcem TAM Mari-
bor, družba za upravljanje in financiranje po-
djetij, d.d. – v stečaju, Maribor, Ptujska ce-
sta 184, in kupko Jožico Novak, zastavljena
v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
zadruga z omejeno odgovornostjo, Ba-
hnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžni-
kov Jožice in Draga Novaka, oba stan. No-
vo naselje 23, Bistrica ob Dravi, v višini
13.000 EUR s pripadki.

IZ-101503
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2709/2003 z dne
14. 8. 2003, je bilo enosobno stanovanje,
št. 7, Golnik 67, v izmeri 25,10 m2, v stavbi
stoječi na parc. št. 324/2, k.o. Golnik, v
lasti zastaviteljice Marković Đurđe, Golnik
67, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 728 z dne 4. 11. 1992, sklenjene z Re-
publiko Slovenijo kot prodajalko, zastavlje-
no v korist upnika Habijanič Marijana, Bača
pri Modreju 44, Most na Soči, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 10.500 EUR v
tolarski protivrednosti s pripadki.

IZ-101504
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2710/2003 z dne
14. 8. 2003, je bila garsonjera št. 15, v
izmeri 22,66 m2, v drugem nadstropju, Pru-
šnikova ulica 29, Ljubljana, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih delih, v
lasti zastaviteljice Dunje Tomić, Polje Cesta
VIII 2, Ljubljana, na podlagi notarskega za-
pisa - izročilne razdružilne pogodbe, skle-
njene pri notarki Marini Ružič Tratnik dne
11. 10. 1999, pod opr. št. SV 1197/99,
zastavljena v korist upnika Slavka Šteblaja,
Pregljeva ulica 15, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 37.380 EUR v
tolarski protivrednosti s pripadki.

IZ-101505
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2725/2003 z dne
19. 8. 2003, je bilo 80/100 poslovnega
prostora v izmeri 261,95 m2, v naravi pisar-
niške površine 209 m2, v mansardi nado-
mestnega objekta v Vevčah, stoječega na
parc. št. 2253/6 k.o. Kašelj, v lasti Mojce
Makari Grum, stan. Ljubljana, Trpinčeva 62,
na podlagi prodajne pogodbe za poslovni
prostor v nadomestnem objektu Vevče,
sklenjene dne 10. 9. 1997 z Gralan d.o.o.,
Ljubljana, Zaloška c. 147, kot prodajalcem
in pogodbe o uskladitvi ZK stanja z dejan-
skim št. 2003-035-MGK z dne 13. 8.
2003, sklenjene z Imos d.d., zastavljeno v
korist upnika Finor svetovanje in opravljanje
finančnih poslov, d.o.o., Pristaniška ulica

14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 107.000 EUR v tolarski protivredno-
sti s pripadki.

IZ-101506
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV 2741/2003 z dne
21. 8. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 8 v skupni izmeri 54 m2, ki se nahaja v
1. nadstropju večstanovanjske hiše na na-
slovu Abramova cesta 12 v Ljubljani, ki stoji
na parc. št. 1127/10, k.o. Vič, s pripadajo-
čim zemljiščem parc. št. 1127/3, last za-
stavitelja Sojar Mateja, Rožna dolina cesta
XXI/6A, Ljubljana, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 28. 7. 2003, sklenjene z
Hrovatin Jano, Abramova cesta 12, Ljublja-
na, zastavljeno v korist upnika BKS – lea-
sing d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 26.000
EUR s pripadki.

IZ-101507
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2742/2003 z dne
21. 8. 2003, je bilo stanovanje št. 7 v 1.
nadst. stanovanjske hiše na naslovu Jak-
čeva 22, Ljubljana, v izmeri 62,46 m2, v
solasti zastaviteljev Vladimirja Sokača in
Veronike Sokač, oba Jakčeva 22, Ljublja-
na, vsakega do 1/2, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 3601/93 z dne 28. 4. 1993 ter dodat-
ka št. 466-423/2003 k citirani pogodbi z
dne 18. 7. 2003, oboje sklenjeno z Me-
stno občino Ljubljana kot prodajalko, za-
stavljeno v korist upnika BKS-leasing,
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 26.000
EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.

IZ-101508
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2788/2003 z dne
26. 8. 2003, je bilo stanovanje št. 2 v 1.
nadst. stanovanjske hiše na naslovu Kraig-
herjeva 3, Lenart, v skupni izmeri 80,50 m2,
v lasti zastavitelja Otmarja Zorca, Kraigher-
jeva 3, Lenart, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 18. 11. 1991, sklenjene z Elek-
tro Maribor p.o., Vetrinjska 2, Maribor, kot
prodajalcem, zastavljeno v korist upnika
BKS-leasing, d.o.o., Komenskega 12, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 42.000 EUR v tolarski protivrednosti s
pripadki.

IZ-101509
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2790/2003 z dne
26. 8. 2003, je bilo dvosobno stanovanje v
stopnišču II, številka 7/11 v VII. nadstopju,
v izmeri 59,15 m2, v stanovanjskem bloku
Brilejeva 3, Ljubljana, ki stoji na parc.
št. 102/1 k.o. Dravlje, v lasti zastavitelja Du-
šana Stanislava Modica in Ruže Modic, oba
Koštialova ulica 36, Novo mesto, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 5. 2003,
sklenjene z Stevom Bukovcem in Lidijo Bu-
kovec, zastavljeno v korist upnika BKS-lea-
sing, d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za

zavarovanje denarne terjatve v višini 34.000
EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.

IZ-101510
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2791/2003 z dne
26. 8. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 6 v pritličju večstanovanjskega objekta
na naslovu Herbersteinova 14, Ljubljana, v
velikosti 43,37 m2 in pripadajoči kletni pro-
stor št. 6, last zastaviteljice Majde Grobel-
šek, Herbersteinova 14, Ljubljana, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe in pogodbe o
brezplačni služnostni pravici stanovanja z
dne 29. 11. 1991, sklenjene z Leopoldino
Grobelšek kot prodajalko, zastavljeno v ko-
rist upnika BKS-leasing, d.o.o., Komenske-
ga 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 25.000 EUR v tolarski proti-
vrednosti s pripadki.

IZ-101511
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2806/2003 z dne
27. 8. 2003, je bilo stanovanje št. 10 v 3.
nadstropju, v izmeri 39,78 m2, ki se nahaja
v stanovanjskem bloku v Ljubljani, Tbilisij-
ska 4, ki stoji na parc. št. 1646/3, k.o. Vič,
skupaj s solastniškim deležem na skupnih
delih, v lasti Ivančič Olge, Ravne Na Blokah
2, Nova vas, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 20. 8. 2003, sklenjene z Mrzlikar
Andrejem in Tatjano, oba stanujoča Vrzde-
nec 82 A, Ljubljana, v lasti, zastavljeno v
korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova
2, Celje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,800.000 SIT s pripadki.

IZ-101512
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2824/2003 z dne
29. 8. 2003, sta bili stanovanjska enota v
naselju Beli Gaj I, z oznako D, št. 7, v izmeri
86,77 m2 in garaži v naselju Beli gaj I, št.
G3-3 v skupni izmeri 12,25 m2, kar oboje
leži na parc. št. 2040/4, parc. št. 2031/1,
parc. št. 2033/1, parc. št. 2035/1 in parc.
št. 2035/3, k.o. Doborova, last Šentak Mi-
lene, Lilly Novy 33, Ljubljana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. D 7 z dne 4. 11.
1998, z Eurometall d.d., Medvode, Žlebe
3E, zastavljeno v korist upnice Zveze bank,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Paulitschgasse 5 -7, Celovec, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 85.000
EUR s pripadki.

IZ-101513
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2876/2003 z dne
2. 9. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 5, v izmeri 57,01 m2, v 2. nadstr. po-
slovno-stanovanjskega objekta v Mariboru,
Trg Dušana Kvedra 18, parc. št. 1833/4
k.o. Spodnje Radvanje, v solasti zastavite-
ljev Biljane Stjepić, Streliška 16a, Maribor
in Antona Krepka, Valvasorjeva 14, Mari-
bor, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 11. 7. 2003, sklenjene z
Miriam Hojnik, Trg Dušana Kvedra 18, Ma-
ribor, kot prodajalcem, zastavljeno v korist



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 89 / 12. 9. 2003 / Stran 5395

upnika BKS-leasing, d.o.o., Komenskega
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 27.000 EUR v tolarski protivre-
dnosti s pripadki.

IZ-101514
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1290/03 z dne 10. 7.
2003, so bile nepremičnine, dvosobno sta-
novanje št. 19, ki se nahaja v prvem nad-
stropju stanovanjske hiše Rusjanov trg 5,
Ljubljana, v skupni izmeri 55 m2, dvosobno
stanovanje št. 2, ki se nahaja v pritljičju sta-
novanjske hiše Viška ulica 49 a, Ljubljana,
v skupni izmeri 48,93 m2, dvosobno stano-
vanje, ki se nahaja v pritličju stanovanjske
stavbe Ljubeljska 17, Ljubljana, v skupni
izmeri 52,73, ki stoji na parc. št. 1930 k.o.
Zg. Šiška, dvosobno stanovanje št. 8a, ki
se nahaja v tretjem nadstropju 4. stopnišča
stanovanjske stavbe na Linhartovi cesti 7,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1926/3,
1928/2, 1929, 1930/2, 1924/2, 1907,
1908, 1909, 1904/2, 1898/1, 1897,
1896, 1895, 1894 in 1892, vse k.o. Beži-
grad v skupni izmeri 55 m2, trisobno stano-
vanje, ki se nahaja v stanovanjski hiši na
Celovški cesti 351/III, Ljubljana, v skupni
izmeri 60,08 m2, dvosobno stanovanje
št. 10, ki se nahaja v tretjem nadstropju sta-
novanjske hiše Ulica Alojza Valenčiča 8, Izo-
la v skupni izmeri 54,56 m2, enosobno sta-
novanje številka 13, ki se nahaja v drugem
nadstropju stanovanjske hiše v Škofji Loki,
Frankovo naselje 41, ki stoji na par.
št. 600/13 k.o. Suha, v skupni izmeri
45,07 m2, last zastavitelja družbe Orion LTD
podjetje za gostinstvo, turizem in storitvene
dejavnosti d.o.o., Ljubljana, Dunajska 129,
zastavljene v korist upnice SKB banke d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 360.000 EUR s pri-
padki.

IZ-101515
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1468/03 z dne 20. 8.
2003, je bilo stanovanje št. 4/I v skupni
izmeri 77 m2, ki se nahaja v stanovanjskem
bloku na naslovu Djakovičeva 25 v Ljublja-
ni, ki je last zastaviteljice Marije Čemažar,
na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 0110/PD-21, sklenjene dne 5. 11. 1991
s prodajalcem Podjetjem Litostroj Holding
d.d., zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Ma-
ribor, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 42.662,68 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo
št. 11172/03 z dne 31. 7. 2003, kar znaša
10,000.000 SIT, vse s pripadki.

IZ-101516
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1469/03 z dne 20. 8.
2003, je bilo stanovanje št. 3 v skupni izme-
ri 39,43 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Cesta v Peča-
le 24 v Ljubljani, ki je last zastaviteljev Stani-
slava in Manuele Fabjančič, na podlagi pro-

dajne pogodbe, sklenjene dne 18. 7. 2003
s prodajalci Ličina Sandijo, Ličina Denisom
in Ličina Elvisom, zastavljeno v korist upni-
ce Raiffeisen Krekove banke d.d., Slom-
škov trg 18, Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 49.495,26 EUR v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije za EUR na dan sklenitve
pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu
z valutno klavzulo št. 16388/74 z dne 30. 7.
2003, kar znaša 11,600.000 SIT, vse s pri-
padki.

IZ-101517
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1470/03 z dne 20. 8.
2003, je bilo stanovanje št. 6 v skupni izme-
ri 57,55 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi na naslovu Ig 444 na Igu, ki je last
zastaviteljice Mirjane Slavković, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 708, sklenjene
dne 2. 10. 1992 s prodajalko Republiko
Slovenijo, zastavljeno v korist upnice Raif-
feisen Krekove banke d.d., Slomškov trg
18, Maribor, za zavarovanje denarne terjat-
ve v višini 40.501,21 EUR v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije za EUR na dan sklenitve pogodbe o
dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
klavzulo št. 11185/60 z dne 8. 8. 2003,
kar znaša 9,500.000 SIT, vse s pripadki.

IZ-101518
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1472/03 z dne 21. 8.
2003, so bile nepremičnine, parc. št. 585,
586, 587 in 588, z.k. vl. št. 1532 k.o. Ka-
šelj, last zastavitelja Bregar Franca,
roj. 28. 8. 1955, Bitiče 2, Litija, zastavljene
v korist upnika Sijamhodžić Fikreta,
roj. 2. 11. 1961, Cesta v Kostanj 25, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 37.840 EUR s pripadki.

IZ-101519
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 1480/03 z dne
22. 8. 2003, je bilo stanovanje v prvem
nadstropju, v severovzhodnem delu po-
slovno stanovanjskega objekta na naslovu
Cesta Staneta Žagarja 30 v Kranju, ki stoji
na parc. št. 69, vl. št. 246 k.o. Klanec, v
skupni izmeri 59,90 m2, last zastavitelja
Bandjen Zvonka, zastavljeno v korist upni-
ka Tasunović Dragana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 25.200 EUR s pri-
padki.

IZ-101520
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljub-
ljane opr. št. 1481/03 z dne 22. 8. 2003,
je bilo stanovanje v I. nadstropju poslov-
no-stanovanjske stavbe na Rakeku, Parti-
zanska 16, v izmeri 79,3 m2, h kateremu
pripada še klet v izmeri 2,3 m2, vsega sku-
paj 81,6 m2 neto koristne površine, na parc.
št. 1954/1, vpisani v vl. št. 1291 k.o. Ra-
kek, last zastavitelja Zabukovec Edvarda,
zastavljeno v korist upnika Okanović Osma-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
9.576 EUR s pripadki.

IZ-101521
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1496/03 z dne
26. 8. 2003, je bilo stanovanje št. 9 v sku-
pni izmeri 75,48 m2, ki se nahaja v IX.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Brilejeva ulica 4 v Ljubljani, ki je last zasta-
viteljev Mehle Porenta Helene in Porenta
Marka, na podlagi soinvestitorske pogod-
be, sklenjene dne 24. 2. 1983 z Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring
Ljubljana, in dodatka z dne 31. 1. 1984 ter
pogodbe o priznanju lastninske pravice,
sklenjene 14. 2. 2001 s Porenta Markom,
roj. 21. 10. 1930, zastavljeno v korist upni-
ce Raiffeisen Krekove banke d.d., Slom-
škov trg 18, Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 51.999,20 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan sklenitve
pogodbe o dolgoročnem tolarskem kredi-
tu z valutno klavzulo št. 16403/56 z dne
12. 8. 2003, kar znaša 12,200.000 SIT,
vse s pripadki.

IZ-101522
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 1510/03 z dne
27. 8. 2003, sta bila triinpolsobno stano-
vanje št. 15, ki se nahaja v 2. nadstropju
stanovanjskega bloka (B-49), v izmeri
90 m2, s pripadajočo shrambo v medetaži
objekta, vse na naslovu Mlinska pot 10,
Ljubljana in garažni boks št. 13/p, v izmeri
12,50 m2, v garažni hiši G2 z zakloni-
ščem, na parc. št. 276/1, 278, 279 in
279/2 k.o. Črnuče, solast zastaviteljev
Skvarč Jureta in Skvarč Barbare, zastav-
ljena v korist upnice SKB banke d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 18,080.000 SIT
s pripadki.

IZ-101523
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1514/03 z dne 28. 8.
2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje v
2. nadstropju, označeno s št. 1, v izmeri
62,55 m2, h kateremu spada še enako oš-
tevilčen kletni prostor, v stanovanjski hiši na
naslovu Železniki, Racovnik 30, last zasta-
viteljice Šibilja Cvetke, Racovnik 30, Želez-
niki, zastavljeno v korist upnika Jaklič Ladi-
slava, Jenkova ulica 10, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 31.080 USD
s pripadki.

IZ-101524
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1518/03 z dne 28. 8.
2003, je bilo dvosobno stanovanje v skupni
izmeri 55 m2, s kletjo, zidano garažo in dr-
varnico, ki se nahaja v I. nadstropju sever-
nega dela bloka na naslovu Škrjančevo 15a,
Radomlje, stoječega na parc. št. 51/1, vl.
št. 2332 k.o. Domžale, ki je v solasti zasta-
viteljev Lukanc Bojana in Urbanija Andrej-
ke, zastavljeno v korist upnika Zorman Ma-
tjaža, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 6.293,47 EUR s pripadki.
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IZ-101525
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1523/03 z dne 29. 8.
2003, je bilo stanovanje št. 10 v skupni
izmeri 62,12 m2, ki se nahaja v 3. nadstro-
pju stanovanjske hiše na naslovu Cesta 24.
junija 68, Ljubljana-Črnuče, stoječe na parc.
št. 974/147, vl. št. 516 k.o. Črnuče, v lasti
zastavitelja Borozan Dragana, zastavljeno v
korist upnika Troha Boštjana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 19.820 EUR s
pripadki.

IZ-101526
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1537/03 z dne 2. 9.
2003, je bilo štirisobno stanovanje št. 4/12,
v izmeri 91,94 m2, ki se nahaja v 4. nad-
stropju drugega stopnišča stanovanjskega
objekta B 13, ki stoji na parc. št. 105/1
k.o. Dravlje, na naslovu Brilejeva 8, Ljublja-
na, last zastavitelja Rihtaršič Matjaža, za-
stavljeno v korist upnice SKB banke d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 9,000.000 SIT s pri-
padki.

IZ-101527
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1543/03 z dne 3. 9.
2003, je bilo stanovanje - garsonjera št. 26,
v skupni izmeri 26 m2, ki se nahaja v IV.
nadstropju stanovanjskega bloka PŠ4
Šentvid, na naslovu Prušnikova 29, Ljublja-
na, s pripadajočo shrambo št. 26 v kleti te
zgradbe, last zastaviteljice Ksenije Pograjc,
zastavljeno v korist upnika Troha Boštjana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5.659 EUR s pripadki.

IZ-101528
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 678/03
z dne 21. 8. 2003, je bilo stanovanje –
garsonjera št. B.C1, v izmeri 43,46 m2, v I.
nadstropju, v objektu V-8, s shrambo, v
izmeri 5 m2, na naslovu Vrtnarija 8 A, Vrhni-
ka, parc. št. 2699/123 – dvorišče 1859 m2

in parc. št. 2699/126 – neplodno 1089 m2,
k.o. Vrhnika, skupna last dolžnikov in zasta-
viteljev Španić Milana, Gospodinjska ulica
17, 1000 Ljubljana in Pšeničnik Marije, Slo-
venja vas 66 A, 2250 Ptuj, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 046/2003-6 z dne
23. 6. 2003 in dodatka št. 762/2003-6 z
dne 11. 8. 2003, sklenjene z prodajalcem
Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d., Ljub-
ljana, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
65.150 EUR, v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.

IZ-101529
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 682/03
z dne 21. 8. 2003, je bil poslovni prostor

št. 4, v izmeri 136,90 m2, v pritličju poslov-
nega objekta Zeleni trikotnik v Ljubljani,
Šmartinska 55, ki leži na parc. št. 1421/8,
vl. št. 314 k.o. Zelena jama, last dolžnika
Trstenjak 2000, gostinstvo, d.o.o., Šmar-
tinska cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe št. 127-9/03 z dne
12. 3. 2003, zastavljen v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Du-
najska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 15.000 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, s pripadki.

IZ-101530
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 721/03
z dne 3. 9. 2003, je bil poslovni prostor
št. 24, v izmeri 95 m2 in 3 m2 hodnika, ki se
nahaja v 1. nadstropju poslovno trgovskega
centra ob Tbilisijski cesti na naslovu Tbilisij-
ska 59, Ljubljana, last zastavitelja Jevšnikar
Tomaža, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 1. 9. 2003 in aneksa št. 1 k
prodajni pogodbi z dne 3. 9. 2003, z Bel-
for d.o.o. Ljubljana, zastavljeno v korist upni-
ce Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 63, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 83.100 EUR, v SIT protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s pripadki.

IZ-101531
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-465/03 z dne 4. 9.
2003, je bilo stanovanje številka 13, ki se
nahaja v drugem nadstropju stanovanjske
hiše Trg F. Fahina 3, (sedaj Mestni trg 3),
Trbovlje, parc. št. 698, vpisana v vl.
št. 244/1 v skupni izmeri 29,0 m2 in obse-
ga sobo 17,78 m2, sobo 1,79 m2, hodnik
3,33 m2, kopalnico 3,97 m2 in druge pro-
store 2,15 m2, last zastaviteljice Marije Kos,
Mestni trg 3, Trbovlje, zastavljeno v korist
posojilodajalca in upnika Silva Mikoliča, Ve-
like Brusnice 21A, Brusnice, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 2,046.421 SIT
s pripadki.

IZ-101532
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kra-
nja, opr. št. SV 999/2003 z dne 4. 9.
2003, je stanovanje št. 7 v skupni neto po-
vršini 77,60 m2, s pripadajočimi kletnimi
prostori in pripadajočimi skupnimi deli in
napravami stanovanjskega bloka F (F2/2N),
ki stoji na delu parc. št. 489/2 in 490/2, ki
sta obe vpisani v vl. št. 971 k.o. Križe, last
dolžnice, na temelju prodajne pogodbe,
sklenjene 1. 8. 2000 s Stanovanjsko za-
drugo Gorenjske z.o.o., zastavljeno v korist
upnika Miha Kozamernika, Jama 44, Mav-
čiče, za zavarovanje njegove denarne ter-
jatve v višini 31.250 EUR v tolarski protivre-
dnosti po prodajnem tečaju Gorenjske ban-
ke d.d., Kranj, s pripadki.

IZ-101829
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kra-

nja, opr. št. SV 1015/2003 z dne 5. 9.
2003, je stanovanjska enota P5, v izmeri
90,27 m2, z balkonom v izmeri 4,76 m2, v
objektu vila-blok, na naslovu Krištofova uli-
ca 11 v Ljubljani, shramba št. 5, eno pokri-
to parkirno mesto št. 3 in eno odprto par-
kirno mesto št. 3, stanovanju pa pripada
tudi sorazmerni del na skupnih delih, objek-
tih in napravah ter funkcionalnem zemljišču,
vse pa v stanovanjskem objektu, ki stoji na
parc. št. 933, stanovanjska stavba 112 m2

in njiva 662 m2, z.k. vl. št. 379 k.o. Vič, last
dolžnika Davida Vrhovca, Rožna dolina c.
IX/33, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 5. 9. 2003, sklenjene s
prodajalcem Casa Invest d.o.o., Cesta na
Laze 12, zastavljeno v korist upnice Vol-
ksbank Kärnten Süd, Borovlje, Avstrija, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v viši-
ni 125.000 EUR s pripadki.

IZ-101830
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 900/03 z dne 2. 9.
2003, je nepremičnina, dvosobno stanova-
nje št. 13, v izmeri 52,85 m2, s pripadajo-
čim kletnim prostorom in skupnimi prostori,
ki se nahaja v IV. nadstropju večstanovanj-
ske hiše v Mariboru, Ulica bratov Greifov
30, ki je do celote last Romana Kaučiča,
stan. Valesova ul. 24, Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
26. 6. 2000 med prodajalcem Zlatorog
d.d., Maribor in kupcema GEA Inženiring
d.o.o., Maribor ter Fissim d.o.o., Maribor,
in kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
24. 1. 2003 med prodajalcema GEA Inže-
niring d.o.o., Maribor in Fissim d.o.o., Ma-
ribor ter kupcem Romanom Kaučičem, za-
stavljena v korist upnice Raiffeisenbank Lei-
bnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornos-
tjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnika Romana Kaučiča, stan. Valesova
ul. 24, Maribor, v višini 15.000 EUR s pri-
padki.

IZ-101831
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1551/03 z dne 4. 9.
2003, je bilo stanovanje št. 5 v skupni izme-
ri 46,48 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Trg prekomor-
skih brigad 10 v Ljubljani, ki je last zastavi-
teljice Tatjane Pernovšek, na podlagi Me-
njalne pogodbe, sklenjene dne 22. 11.
1994 s Cerjanec Alenko Julijano, roj
14. 8. 1953, zastavljeno v korist upnice Ra-
iffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg
18, Maribor, za zavarovanje denarne terjat-
ve v višini 25.582,62 EUR v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije za EUR na dan sklenitve pogodbe o
dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
klavzulo št. 16398/46 z dne 7. 8. 2003,
kar znaša 6,000.000 SIT, vse s pripadki.

IZ-101832
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1557/03 z dne 5. 9.
2003, je bilo stanovanje št. 52 v skupni
izmeri 62,22 m2, ki se nahaja v VIII. nad-
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stropju stanovanjske hiše na naslovu Meto-
da Mikuža 20 v Ljubljani, ki je last zastavite-
lja, na podlagi kupne pogodbe, sklenjene
dne 10. 5. 2002 s prodajalko Ačkun Adelo,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Kre-
kova banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
30.138,54 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo
št. 11208/83 z dne 26. 8. 2003, kar zna-
ša 7,080.000 SIT, vse s pripadki.

IZ-101833
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1563/03 z dne 5. 9.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 12, v
skupni izmeri 58,73 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju stanovanjskega bloka Pot k ri-
bniku 16, Ljubljana, ki stoji na parc.
št. 117/4, 117/5, 109/15, 109,16, 414/2,
17/2, 116/1, 52/3 in 52/4, vse k.o. Kar-
lovško predmestje in obsega kuhinjo, dnev-
no sobo, spalnico, hodnik kopalnico in WC,
balkon in klet, skupaj s solastniškim dele-
žem na skupnih prostorih, delih in napravah
ter funkcionalnem zemljišču zgoraj navede-
nega stanovanjskega bloka, last zastavite-
ljev do 1/2 Dolinar Vesne in Dolinar Janka
Dušana, zastavljeno v korist upnika Šteblaj
Slavka, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 52.800 EUR s pripadki.

IZ-101834
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1572/03 z dne 9. 9.
2003, je bilo stanovanje št. 17, v skupni
izmeri 43,07 m2, ki se nahaja v 4. nadstro-
pju stanovanjske hiše v Ljubljani, Herber-
steinova 18, last zastaviteljice Krašovec Ja-
sne, zastavljeno v korist upnika Cerk Miha-
ela, za zavarovanje denarne terjatve v višini
9.100 EUR s pripadki.

IZ-101835
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1086/2003 z dne
4. 9. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 36 v 7. nadstropju stanovanjskega bloka
v Mariboru, Prušnikova 018, v izmeri
38,25 m2, ki stoji na parceli številka 1114,
katastrska občina Spodnje Radvanje, last
dolžnika Ferlan Alojza, stanujočega Mari-
bor, Hrenova ul. 016, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 29. 7. 2003, sklenjene z
Guček Igorjem, kot prodajalcem, zastavlje-
no v korist upnika Perhoč Andreja, stanujo-
čega Ruše, Industrijska ul. 008, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 30.000 EUR
s pripadki.

IZ-101836
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1083/2003 z dne
9. 9. 2003, je bila nepremičnina, stanova-
nje št. 6 v II. nadstropju večstanovanjskega
bloka v Mariboru, Ulica Pariške komune
040 A, v zmeri 66,37 m2, last dolžnika in
zastavitelja Šumak Iztoka, stanujočega Ma-
ribor, Ulica Pariške komune 040 A, do 1/3,

na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 1.
1999, sklenjene med Srno Mandič in Če-
dno Miklavc, kot prodajalkama ter Šumak
Iztokom in Aleksandro Zambo, kot kupce-
ma, zastavljeno v korist upnika Šumak Jo-
žefa, stanujočega Ljutomer, Cankarjeva
004, za zavarovanje denarne terjatve v zne-
sku 4,000.000 SIT s pripadki.

IZ-101837
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 966/03 z dne 22. 8.
2003 je bilo dvosobno stanovanje v III.  nad-
stropju v stanovanjski hiši v Mariboru, stoje-
či na parc. št. 88, k.o. Koroška vrata, Vr-
banska cesta 028 A, v skupni izmeri
53,55 m2, katerega lastnik je Igor Ambrožič
do celote, na podlagi darilne pogodbe z
dne 17. 11. 1992, sklenjene z darilodajalko
Hajdi Ambrožič, zastavljeno v korist upnice
Zveze bank, registrirana zadruga z omeje-
nim jamstvom, Avstrija, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 70.000 EUR, kar zna-
ša preračunano po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan podpisa notarskega zapi-
sa 16,438.821 SIT s pripadki.

IZ-101838
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1002/2003 z dne
5. 8. 2003, je trisobno stanovanje št.
D408/IV v izmeri 89,11 m2, loggia v izmeri
4,99 m2, zimski vrt v izmeri 12,72 m2, kletni
prostor št. S-D-408 v izmeri 5,02 m2 in
garažno mesto št. K1-GM42 v izmeri
12,84 m2, v I. kletni etaži, vse v objektu
»Dravske terase« v Mariboru, zgrajenem na
parc. št. 1979/1 k.o. Koroška vrata, last
družbe Granit d.d., zastavljeno v korist Zve-
ze bank, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Bank und Revisionsverband, re-
gistrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung, Paulitschg. 5-7, 9010 Celovec,
Republika Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 80.000 EUR s pp.

IZ-101839
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Mojce Tavčar Pa-
sar iz Pirana, Obala 114, Lucija, 6320 Por-
torož, opr. št. SV 400/03 z dne 5. 9. 2003,
je bila nepremičnina, poslovni prostor v I.
nadstropju v izmeri 152,12 m2, ki se nahaja
v hali “H” v kompleksu “Iplas Polimer” v
Izoli, parc. št. 2561, vl.št. 1680 k.o. Izola,
katerega lastnik je postal, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 005/2001 – Polimer H,
z dne 28. 12. 2001, sklenjene med
Maxikonto d.o.o. kot kupcem in podjetjem
Coagens d.o.o. kot prodajalcem, zastavlje-
no v korist Abanke Vipa d.d., Slovenska
cesta 58, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 6,000.000 SIT s pripadki
in stroški.

IZ-101840
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2902/2003 z dne
4. 9. 2003, je bilo enoinpolsobno stanova-
nje št. 8 v izmeri 42,73 m2, v 2. nadstropju
stanovanjskega bloka na Linhartovi c. 17, v
Ljubljani, parc. št. 1163 k.o. Bežigrad, v la-

sti zastaviteljice Andreje Marije Modic, Lin-
hartova c. 17, Ljubljana, do celote, na pod-
lagi prodajne pogodbe št. 362-696/93 z
dne 21. 10. 1993 ter aneksa k tej pogodbi
št. 362-696/93 z dne 27. 8. 2003, oboje
sklenjeno z Republiko Slovenijo kot proda-
jalko, zastavljeno v korist upnika BKS – lea-
sing d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000
EUR s pripadki.

iz-101841
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi za-
stavne pravice za zavarovanje dolga, SV
648/03 z dne 3. 9. 2003, notarja Marka
Finka iz Celja, Stanetova 16, je bil poslovni
prostor v pritličju stavbe v Ljubljani, Tržaška
123, v izmeri 185,77 m2, s pripadajočo so-
lastninsko pravico na zemljišču, na katerem
stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter
na skupnih delih, objektih in napravah, last
LM Trade trgovina na debelo in drobno ne-
živilskih proizvodov, d.o.o. Celje, Stara ce-
sta 9, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 8. 8. 2003, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
30,000.000 SIT s pripadki.

IZ-101842
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o obstoju in za-
varovanju denarne terjatve, SV 655/03 z
dne 5. 9. 2003, notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, je bilo stanovanje v 1.
nadstropju stanovanjske stavbe Švabova 4
v Celju, v izmeri 68,54 m2, stoječe na
parc. 1234 k.o. Celje, skupaj s pripadajo-
čim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah v večsta-
novanjski hiši in funkcionalnem zemljišču
last Špegelj Mihaele in Ocvirk Mitje, za vsa-
kega do nerazdelne ene polovice celote,
pridobljeno, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 1. 9. 2003, sklenjeni med prodajal-
cem Orešnik Bogomirjem in kupcema Špe-
gelj Mihaelo in Ocvirk Mitjem, zastavljeno v
korist upnice Banke Celje d.d. Celje, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 25.600
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije s pripadki, napram
dolžnici Špegelj Mihaeli.

IZ-101843
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o obstoju in
zavarovanju denarne terjatve, SV 657/03
z dne 5. 9. 2003, notarja Marka Finka iz
Celja, Stanetova 16, je bilo stanovanje
št. 110 v skupni izmeri 59,90 m2, locirano
v 4. nadstropju stanovanjske hiše v Škapi-
novi ulici 9 v Celju, stoječe na parc. 559/1
k.o. Ostrožno, skupaj s pripadajočim sola-
stniškim deležem na skupnih prostorih, de-
lih, objektih in napravah v večstanovanjski
hiši in funkcionalnem zemljišču last Siko-
šek Marije do celote, pridobljeno, na pod-
lagi sporazuma o delitvi skupnega premo-
ženja SV 522/01 z dne 28. 8. 2001, no-
tarja Marka Finka iz Celja, zastavljeno v
korist upnice Banke Celje d.d. Celje, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
2,500.000 SIT s pripadki, napram dolžni-
ku Sikošek Klemnu.
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IZ-101844
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o obstoju in za-
varovanju denarne terjatve, SV 664/03 z
dne 9. 9. 2003, notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, so bili:

– poslovni prostor št. 10.2, v izmeri
146,50 m2, v trgovsko poslovnem objektu v
Novi vasi, Smrekarjeva 1, Celje, zgrajen na
parc. št. 559/89 k.o. Ostrožno in
št. 1044/8 k.o. Spodnja Hudinja, pridob-
ljen na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
KP 19/99 z dne 27. 8. 1999, sklenjene
med prodajalcem Ingrad VNG d.d. in kup-
cem Hliš Zlatkom s.p.;

– poslovni prostori, ki se nahajajo sever-
no in južno od glavnega vhoda v pritličju
stanovanjske stavbe Stanetova 2, v Celju,
ki stoji na parc. št. 2263 k.o. Celje, pridob-
ljeni na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 29/2001 z dne 16. 3. 2001, sklenjene
med prodajalcem Eurocomp d.o.o. Celje in
kupcem Hliš Zlatkom s.p.;

– poslovni prostor v izmeri 53 m2 v pritli-
čju stanovanjske stavbe v Celju, Stanetova
12, ki stoji na parc. št. 2246 k.o. Celje,
pridobljeni na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 19. 6. 2001, sklenjene med pro-
dajalcema Chiba Alešem in Chiba Andre-
jem ter kupcem Hliš Zlatkom s.p.;

zastavljeno v korist upnice Banke Celje
d.d. Celje, za zavarovanje denarnih terjatev
v skupni višini 65,000.000 SIT s pripadki,
napram dolžniku Hliš Zlatku s.p.

IZ-101845
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 689/03 z dne 2. 9.
2003, je bilo stanovanje št. 2 v skupni izme-
ri 80,94 m2, v pritličju večstanovanjske hiše
na naslovu Javornik 24, Ravne na Koro-
škem, stoječe na parc. št. 94/2, vl.št. 1169
k.o. Ravne na Koroškem, ki je v solasti dol-
žnikov in zastaviteljev Vesne Čurč in Petra
Šumnika do 1/2, na podlagi kupne pogod-
be, sklenjene s prodajalko Vesno Handano-
vič dne 30. 7. 2003, zastavljeno za zavaro-
vanje terjatve v višini 29.000 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s končnim rokom
vračila dne 20. 6. 2018 in s pp, v korist
zastavne upnice Raiffeisenbank Eberndorf,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf.

IZ-101846
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 710/03 z dne 8. 9.
2003, je bilo enosobno stanovanje št.
E-205, v izmeri 34,82 m2, shramba št.
S-E-205, v izmeri 2,16 m2, pripisano v z.k.
podvložku št. 72 in garaže v III. etaži št.
K-3-GM-22 v izmeri 12,50 m2, pripisano pri
z.k. podvložku št. 289, k.o. Koroška vrata,
ki se nahajajo v poslovno stanovanjskem
objektu Dravske terase Maribor, ki je zgra-
jen na zemljišču, ki leži na parc. št. 1979/1
in 1975/5, v celoti v lasti zastaviteljice, na
podlagi prodajne pogodbe za nakup stano-
vanja in garaže v poslovno-stanovanjski so-
seski Dravske terase v Mariboru, Koroška
cesta 57 z dne 27. 8. 2003, sklenjene s

prodajalko Lesna - Prodajalna Pameče, Tr-
govina in proizvodnja, d.o.o, zastavljeno za
zavarovanje terjatve v višini 35.000 EUR, v
tolarski protivrednosti po prodajnem podjet-
niškem tečaju upnice, skupaj s p.p., s kon-
čnim rokom vračila dne 31. 8. 2015, v ko-
rist zastavne upnice Probanke d.d. Mari-
bor, Gosposka ulica 23, Maribor.

IZ-101847
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 826/03 z dne 4. 9.
2003, je bilo zastavljeno štirisobno stano-
vanje v 1. nadstropju z oznako D1, v veliko-
sti 115,02 m2 stanovanjskih površin, s
shrambo v kleti, v velikosti 5 m2 in parkiri-
ščem v kleti z oznako 7, v poslovno stano-
vanjskem objektu K1 in K2, ki stoji na zem-
ljišču nepremičnin parc. št. 682/1 – stano-
vanjska stavba s površino 608 m2, parc.
št. 682/1- zelenica s površino 871 m2,
parc. št. 683/2 – stanovanjska stavba s po-
vršino 94 m2, parc. št. 683/2 – cesta s
površino 76 m2, parc. št. 683/2 – dvorišče
s površino 12 m2, parc. št. 684 – stano-
vanjska stavba s povšino 840 m2 in parc.
št. 684 – dvorišče s površino 877 m2, vpi-
sanih v vložek št. 2302, k.o. Celje, last za-
staviteljev Damjane Seme, Pod Gabri 27,
Celje in Davida Antoloviča, Ul. 1. celjske
čete 31, Šentjur, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 2. 9. 2003, sklenjene s pro-
dajalcem Gradbeništvo Božičnik, Stanko
Božičnik s.p., Opekarniška cesta 1, Celje.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnika
Stanovanjskega sklada RS, Javni sklad,
Ljubljana, Poljanska 31, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 20,335.427 SIT s pri-
padki.

IZ-101848
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 827/03 z dne 8. 9.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje v 2.
etaži v skupni izmeri 51,36 m2, ki obsega
kuhinjo v izmeri 6,04 m2, sobo v izmeri
13,12 m2, sobo v izmeri 16,34 m2, shram-
bo v izmeri 1,60 m2, kopalnico v izmeri
3,26 m2, hodnik v izmeri 5,33 m2, balkon v
izmeri 0,54 m2, in kletni prostor v izmeri
5,13 m2, v stanovanjski hiši na Cilenškovi
33, ki stoji na parc. št. 322/7, vpisani pri
z.k. vl. št. 722, k.o. Moste, ki je last zasta-
viteljice Nataše Rogelj, Litijska cesta 46a,
Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe za
etažno lastnino z dne 25. 7. 2003, sklenje-
ne s prodajalcem Matjažem Mackom, Zgor-
nje Jezersko 57. Stanovanje je zastavljeno
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 7,750.000 SIT s pripadki.

IZ-101849
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1042/03-1 z dne 8. 9. 2003, je bil poslov-
ni prostor številka A1-04 v izmeri 32,35 m2,
ki se nahaja v I. nadstropju objekta A po-
slovno trgovsko garažnega objekta Celeia-
park v Celju, zgrajenega na parcelah števil-
ka 1625/4, 1691/4, 1726/2, 1732, kata-
strska občina Spodnja Hudinja in parcelah

številka 2204/1, 2212, 2217/1, 2217/2,
2219/1, 2512/1, 2512/2 in 2512/3, kata-
strska občina Celje; last dolžnika – zastavi-
telja Potisk, d.o.o. do celote, na podlagi
prodajne pogodbe številka 3157/A1-04,
sklenjene dne 2. 9. 2003 med Celeiapark
d.o.o., Celje, kot prodajalcem in med dol-
žnikom – zastaviteljem Potisk, d.o.o. kot
kupcem ter na podlagi vknjižbenega dovo-
ljenja za vpis lastninske pravice z dne 2. 9.
2003, podanega s strani Celeiapark d.o.o.,
Celje; zastavljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve prej navedene upnice
do dolžnika – zastavitelja Potisk, d.o.o. v
višini 7,000.000 SIT s pripadki.

IZ-101850
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marte Malič iz No-
vega mesta, opr. št. SV-515/03 z dne 8. 9.
2003, je bil poslovni prostor številka 3B, ki
se nahaja v etaži C, objekta B, v kareju L,
projektirane površine 18,10 m2, na Novem
trgu v Novem mestu, last dolžnika in zasta-
vitelja Galič Stanislava, Novo mesto, Koše-
nice 12, prej Rogovila 26, Mirna peč, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 11.
2000, sklenjene z Robertom Kupcem iz
Novega mesta, Ulica Marjana Kozine 31C
kot prodajalcem in firmo Standom nepre-
mičnine, Galič Stanislav s.p., Rogovila 26,
Mirna peč, zastavljeno v korist upnice Ko-
vačič Milke, Grm 12, Trebnje, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 3,300.920 SIT,
kar znaša po prodajnem tečaju NLB d.d.
Ljubljana 14.000 EUR na dan 4. 9. 2003,
s pripadki.

IZ-101851
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tr-
žaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
731/03 z dne 9. 9. 2003, je bil del grad-
benega objekta št. 1, vl. št. 1510, k.o. Gro-
suplje-naselje, Okrajnega sodišča v Ljublja-
ni, pod oznakama 1A4 in 1A3, pripadajoče
funkcionalno zemljišče ter 5 parkirnih mest,
idealni solastniški delež na skupnih delih in
napravah, ki služijo gradbenemu objektu
št. 1 kot celoti, to je površina, kjer je po-
stavljen kontejner za odvoz smeti ter parkir-
na mesta za invalide, idealni solastniški de-
lež na skupnem funkcionalnem zemljišču,
ki pripada lastnikom poslovnih prostorov v
etažnem delu objekta 1 ter idealni solastni-
ški delež na skupnih objektih in napravah,
ki služijo kompleksu – cona gospodarstva
Miles kot celoti, to je notranja cesta, ki po-
teka med objekti številka 1, 2 in 3 ter plin-
ska postaja s pripadajočim zemljiščem, v
skupni izmeri 208,33 m2, pridobljenega, na
podlagi prodajne pogodbe 11/02-M v obli-
ki notarskega sporazuma SV 751/02 z dne
24. 6. 2003, sklenjene med Gradbenim po-
djetjem Grosuplje d.d. in Kovačič Vesno
s.p. in dodatka št. 1 k tej pogodbi z dne
13. 8. 2003, v celoti last Kovačič Vesne
s.p., zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
90.000 EUR v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila
s pripadki.
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IZ-101852
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 729/03
z dne 9. 9. 2003, je bilo stanovanje št. 16
z garažo, vse v skupni izmeri 107,31 m2, ki
se nahaja v 3. nadstropju stanovanjske hi-
še, na naslovu Grablovičeva 24, Ljubljana,
na parc. št. 70, 59/1, 68, 58/3 in 67 k.o.
Šempeter, last zastavitelja Josipa Carja, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
14. 8. 2003 z Marijo Volk, zastavljeno v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 64.900 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 145/2003 S-101636
To sodišče je s sklepom z dne 4. 8.

2003 pod opr. št. St 145/2003 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Kompas Rent a car d.d., Zaloška cesta
171, Ljubljana, matična številka 5004551,
šifra dejavnosti 71.100.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo  vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivre-
dnosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na transakcijski račun št.:
01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).

Prijava mora obsegati firmo in sedež upni-
ka, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (4. 8.
2003).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Katarina Benedik, odvetnica iz Ljub-
ljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarje-
va cesta 3, Maribor,

– Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošiče-
va 19, Ljubljana,

– Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, ki jo zastopa Državno pravobranil-
stvo, Trdinova 4, Ljubljana,

– Kompas STP d.o.o., Celovška 206,
Ljubljana,

– Nikolaj Trstenjak, Rimska cesta 7,
Ljubljana, kot delavski zaupnik.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 4. 8. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2003

St 21/2002 S-101637
To sodišče je v stečajni zadevi zoper ste-

čajnega dolžnika Zimer podjetje za grad-
beno obrtniška dela d.o.o. Tolmin, Dija-
ška ulica 14, Tolmin, zunaj naroka dne
1. 9. 2003 sklenilo:

Zaključi se stečajni postopek nad dol-
žnikom Zimer podjetje za gradbeno obrtni-
ška dela d.o.o. Tolmin, Dijaška ulica 14,
Tolmin, matična številka 5694477, dejav-
nost 45.210.

Odločba o zaključku stečajnega postop-
ka se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije. Zoper sklep o zaključku stečajnega
postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
od njegove objave.

Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča, vložek št. 065 10274600.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni regi-
ster stečajni dolžnik preneha in se iz sodne-
ga registra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi
s tem stečajnim postopkom.

Prvi narok za preizkus terjatev, določen
za dne 3. 9. 2003 ob 13.30, v razpravni
dvorani 108/I tega sodišča, se prekliče.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 9. 2003

St 20/2003 S-101638
I. Začne se postopek prisilne poravnave

nad dolžnico Peca Commerce d.o.o., Ob
Šumcu 5, Mežica, matična številka
5167183, šifra dejavnosti 70.223.

II. Odredi se imenovanje upniškega od-
bora v sestavi:

– Rudnik Mežica RM MPI d.o.o., Žerjav
79, Črna na Koroškem,

– Tomex d.o.o., Predstavništvo Beo-
grad, 15320 Ljubovija, Jugoslavija,

– Plinstal d.d., Jesenice, Industrijska uli-
ca 1a, Jesenice,

– Kana Trade d.o.o., Pazinska 6, 11000
Beograd, Jugoslavija,

– Ivanka Benko, Žerjav 40, Črna na Ko-
roškem – predstavnik delavcev.

III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi univ. dipl. pravnik Tone Kozelj, od-
vetnik iz Slovenj Gradca, Glavni trg 39.

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 in največ 38.000
SIT. Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino, ter dokaze o obstoju terjatve.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (1. 9.
2003).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka prisilne poravna-
ve.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku po-
stopka prisilne poravnave na podlagi prav-
nih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma de-
leže, pod pogojem, da bo prisilna poravna-
va potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku
5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji ter-
jatve v delnice oziroma deleže, vendar naj-
kasneje do začetka naroka za prisilno po-
ravnavo.

Upnike opozarjamo, da lahko vložijo pi-
sni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 1. 9. 2003.

Okrožno sdoišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 9. 2003

Št. 8/2003 S-101674
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 8/2003 sklep z
dne 2. 7. 2003:

1. Potrdi se prisilna poravnava med dol-
žnikom: Ingrad VNG d.d., Družba za viso-
ke in nizke gradnje, Lava 7, Celje in nje-
govimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno
poravnavo dne 2. 7. 2003.

2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
štiri razrede, kot sledi:

Razred 1: terjatve upnikov dobaviteljev
in ostalih nezavarovanih upnikov, ki se po-
plačajo v enem letu od pravnomočnosti
sklepa o prisilni poravnavi v višini 20% brez
obresti v tolarjih po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan zapadlosti plačila
– valute plačila (glavnica na dan 2. 2. 2003
se bo povečala za razliko v rasti tečaja EUR
od 2. 2. 2003 do dne izplačila obveznosti,
priznanih na podlagi pravnomočnega skle-
pa o potrjeni – izglasovani prisilni poravna-
vi).

Razred 2: terjatve upnikov do dolžnika,
to so kreditodajalci (ločitveni upniki), za ka-
tere se položaj tudi po potrditvi prisilne po-
ravnave ne spremeni in bodo dobili svoje
terjatve izplačevane v 100% višini.

Razred 3: terjatve izločitvenih upnikov,
za katere se položaj tudi po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni in bodo dobili svoje
terjatve, izplačane v 100% višini.
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Razred 4: terjatve upnikov po 160. čle-
nu ZPPSL, katerih položaj se po potrditvi
prisilne poravnave ne spremeni in jih je po-
trebno poplačati v skladu z zakonom (v viši-
ni 100%).

3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi in

4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za nji-
hovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.

5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke dru-
gega odstavka 59. člena ZPPSL.

6. Potrjena prisilna poravnava ima uči-
nek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se po-
stopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.

7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 2. 7. 2003 je postal pravnomočen dne
29. 8. 2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 9. 2003

St 69/2003-12 S-101675
To sodišče je s sklepom St 69/2003

dne 2. 9. 2003 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Zidarstvo in fasader-
stvo »Univerzal«, Kocevski Grozdan s.p.,
– v stečaju, Sketova ulica 4, Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti izbriše iz
registra podjetnikov pri DURS.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 2003

St 18/2003-22 S-101676
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 18/2003 z dne 28. 8. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom AB-Co-
smos storitve d.o.o., Ljubljana, Celov-
ška 172 – v stečaju.

Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2003

St 55/2000-24 S-101677
To sodišče je s sklepom St 55/2000 z

dne 2. 9. 2003 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom VOM Audio-video
d.o.o. – v stečaju, Čopova 14, Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti izbriše iz
sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 2003

St 88/2001-24 S-101678
To sodišče je s sklepom St 88/2001

dne 2. 9. 2003 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Arteco d.o.o., – v ste-
čaju, Brnčičeva 13, Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti izbriše iz
sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 2003

St 153/2003-8 S-101679
To sodišče je s sklepom St 153/2003

dne 4. 9. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Gašper, Proizvodnja stavb-
nega pohištva in žagarstvo d.o.o., Ljub-
ljana, Tomačevska 7, matična številka
5355796, davčna št. 13739697.

Za stečajno upraviteljico se imenuje od-
vetnica Darja Erceg iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi 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 12. 12. 2003, ob 10.15, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 9.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2003

St 78/2003 S-101680
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom ABC Tehnohit d.d. Trbov-
lje, Ul. 1. junija 1, Trbovlje, za dne 6. 10.
2003, ob 10. uri v sejni sobi v 9. nadstro-
pju na Slovenski 41 (v prostorih bivše Go-
spodarske zbornice Slovenije).

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2003

St 18/2001 S-101681
To sodišče v stečajnem postopku zoper

stečajnega dolžnika Inoxplast, Proizvod-
nja in storitve, d.o.o., Lokvica 31, Miren
– v stečaju, obvešča vse upnike, da bo
drugi narok za preizkus terjatev dne 6. 10.
2003, ob 14.10, v razpravni dvorani
št. 110/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 9. 2003

St 17/2003 S-101682
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave zoper dolžnika Mizar, Industrija
stavbnega pohištva, Volčja Draga, d.d.,
Volčja Draga 42, izven naroka dne 3. 9.
2003 sklenilo:

Narok za prisilno poravnavo se določi
na dan 6. 10. 2003, ob 14.30, v razpravni
dvorani št. 110/I tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko načrt finančne reorgani-
zacije ogledajo v času uradnih ur pri tukaj-
šnjem sodišču, v sobi št. 114/I.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 9. 2003

St 57/2003 S-101738
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 57/2003 sklep z dne 4. 9. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Go-

renšek Janez s.p. »Lemuria«, Vegova uli-
ca 26, Celje (matična številka: 1336266),
se zaključi v skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev, razpisan za dne 15.
oktobra 2003, ob 14. uri, soba št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Gorenšek Janez
s.p. »Lemuria«, Vegova ulica 26, Celje (ma-
tična številka: 1336266), iz pristojnega re-
gistra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 9. 2003

St 58/2003 S-101739
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 58/2003 sklep z dne 5. 9. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Ko-

čevar Danijel s.p., Splošna gradbena de-
la, Dobje pri Lesičnem, Prevoje (matična
številka: 1104412), se začne in takoj zaklju-
či v skladu z dol. čl. 99/I ZPPSL, saj pre-
moženja, ki bi prišlo v stečajno maso ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Kočevar Danijel
s.p., Splošna gradbena dela, Dobje pri Le-
sičnem, Prevoje (matična številka:
1104412), iz pristojnega registra samostoj-
nih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 9. 2003

St 26/2003 S-101740
V postopku prisilne poravnave nad dol-

žnikom ETP elektrotehniško podjetje za
engineering, trgovino, proizvodnjo,
Kranj, d.d., Mirka Vadnova 11, Kranj, ma-
tična števika družbe: 5071909, šifra dejav-
nosti družbe: 45.310 in njegovimi upniki,
vabi poravnalni senat upnike na narok za
prisilno poravnavo, ki bo dne 10. 10. 2003
ob 9. uri v sobi št. 113/I tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v stečajni pisarni te-
ga sodišča, soba št. 6/pritličje, v času ura-
dnih ur.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 9. 2003

St 61/2003 S-101741
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Rošker Milan s.p., Borova vas 25,
Maribor, se v skladu s členom 99/I ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v 15 dneh, po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2003
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Oklici o skrbnikih in
razpravah

N 21/2000 SR-10153

Okrajno sodišče v Ljubljani je v ne-
pravdni zadevi predlagajoče stranke
Filipović Olgice, Cesta v Mestni log
40a/2, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica
Bojana Hočevar-Frantar, zoper nasprotne-
ga udeleženca Aleksandra Filipovića, na-
zadnje stanujočega Ulica Bistrička E
31/23, Jagodina, Zvezna Republika Ju-
goslavija, zaradi določitve imetnika pravi-
ce uporabe stanovanja, postavilo kot za-
časno zastopnico nasprotnemu udeležen-
cu Filipović Aleksandru odvetnico Alenko
Žugelj iz Ljubljane, Kersnikova 6, ki bo
zastopala nasprotnega udeleženca v tem
nepravdnem postopku vse do takrat, do-
kler navedeni nasprotni udeleženec ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ pristojen
za socialne zadeve ne sporoči, da je po-
stavil skrbnika. Začasna zastopnica je bi-
la postavljena na podlagi 5. točke druge-
ga odstavka 82. člena ZPP, v zvezi s 37.
členom Zakona o nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Dragović Zlatko, Črtomirova 18, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-1293/94, izdan dne 22. 6. 1994.
gnx-129973

Furman Jožef, Hočko Pohorje 80, Hoče,
priglasitveni list, opravilna št. 064-2118/94,
izdan dne 12. 10. 1994. gnu-130426

Gazvoda Franc, Šentjošt 6, Novo mesto,
obrtno dovoljenje, št.
012934/2240/00-48/1995. gne-130417

Kolenc Boštjan, Spodnja Rečica 65,
Rečica ob Savinji, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 01945/0643/00-45/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnv-130475

Lazarević Zvonimir s.p., Diskoteka Ga-
lerija, Vršiška 45, Kranjska Gora, priglasi-
tveni list, opravilna št. 14-0656/94, izdan
dne 1. 1. 1995. gnb-130145

Štampfer Darko, Borštnikova 57, Ma-
ribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-3384/95, izdan dne 22. II. 1995.
gnz-129796

Šteblaj Vlado, Veliki Osolnik 8, Rob,
priglasitveni list, opravilna št. 28-3169/00,
izdan dne 17. 11. 2000. gnz-130496

Vrtar Avgust s.p., Podturn 48, Dolenj-
ske Toplice, priglasitveni list, opravilna
št. 038/0212-94, izdan dne 6. 4. 1994.
gnt-130427

Potne listine

Abram Gino, Rozmanova 29, Koper – Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
171441, izdala UE Koper. gnw-129974

Bajrović Mahija, Gosposvetska 19, Kranj,
potni list, št. P00219550. gno-130561

Banovec Mladen, Borovška cesta 109,
Kranjska Gora, potni list, št. AA 266806.
gnj-129841

Bibič Vasja, Glavarjeva 12, Ljubljana, potni
list, št. P00711157. gnm-130559

Bizjak Darja, Srednje Bitnje 125, Žabnica,
potni list, št. P00126553. gns-130278

Bohinc Matjaž, Lipica 21/a, Sežana, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 134562.
gnb-129999

Bračko Dušan, Srednje 28/a, Bresterni-
ca, potni list, št. P00550055. gnc-129994

Bregar Pavla, Srednje 28/a, Bresternica,
potni list, št. P00543797. gnj-129991

Brzin Tjaša, Rožnodolska 25, Maribor, pot-
ni list, št. P00562891. gnr-130479

Bulatović Barbara, Krekov trg 7, Ljubljana,
potni list, št. P00320862. gnu-130151

Đorđević Erika, Podlubnik 162, Škofja Lo-
ka, potni list, št. P00038145. gnc-130248

Emri Igor, Grampovčanova 17, Ljubljana,
potni list, št. P00000032. gnw-130224

Fegeš Suzana, Gradišče nad Pijavo Gori-
co 218/a, Škofljica, potni list, št. P00874672.
gnv-129804

Ferenac Valter, Ferrarjeva 17, Koper – Ca-
podistria, potni list, št. P00902453.
gnh-129964

Ferjančič Maja, Voidnikova cesta 30, Ljub-
ljana, potni list, št. P00411139. gnr-130279

Gornik Nina, Zgornje Laže 32, Loče pri
Poljčanah, potni list, št. P00033552.
gnv-130504

Hakl Tanja, Staneta Rozmana 6, Murska
Sobota, potni list, št. P00484304.
gnh-130314

Hrastić Josip, Kriška 105, Zagreb, potni
list, št. P00580705. gnr-129879

Hudarin Tit, Cankarjeva 16, Velenje, potni
list, št. P00438144. gno-130482

Juhart Sandi, Modrič 30, Oplotnica, potni
list, št. P00929554. gne-130267

Kastelic Marijana, Ljubljanska 104, Mari-
bor, potni list, št. P00789536. gnl-129885

Kazić Arlen, Cesta v Šmartno 35, Ljublja-
na, potni list, št. P00098983. gnm-130159

Klojčnik Borut, Podsmreka 5, Dobrova,
potni list, št. P00063282. gny-129747

Kocina Lučano, Medana 2/a, Dobrovnik
– Dobronak, maloobmejno prepustnico, št.
AI 131860. gnw-130299

Kogovšek Tomislav, Cegelnica 35, Naklo,
potni list, št. P00240774. gnh-129989

Končar Andreja, Spodnji Hotič 18, Litija,
potni list, št. P00770945. gnh-130164

Koren Saša, Drežnica 11, Kobarid, potni
list, št. P000663005. gnu-129826

Lovrečič Sebastjan, Padna 20, Sečovlje –
Sicciole, potni list, št. P00773046.
gns-130478

Marinko Anton, Simončičeva 8, Ljubljana,
potni list, št. P00336099. gnf-129741

Marinko Olga, Simončičeva 8, Ljubljana,
potni list, št. P00354200. gne-129742

Maučec Cigan Bernardka, Stara ulica 22,
Murska Sobota, potni list, št. P00759292.
gng-130465

Nestorović Nataša, Razlagova 7, Maribor,
potni list, št. P00550248. gnc-130119

Osmanaj Senad, Vita Kraigherja 18, Mari-
bor, potni list, št. P00064938. gnv-129875

Pavšič Zdenka, Kampel 111, Koper – Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
31212, izdala UE Koper. gnj-130337

Perišić Margerita, Komen 23, Komen, pot-
ni list, št. P00776926, izdala UE Sežana.
gnu-129851

Piskar Rihard, Bertoncljeva 21, Kranj, pot-
ni list, št. P00741955. gne-130242

Premužič Damjan, Gasilska 3/a, Selnica
ob Dravi, potni list, št. P00132596.
gnj-129887

Putar Alen, Marxova ulica 14, Piran – Pira-
no, maloobmejno prepustnico, št. AI 152033,
izdala UE Piran. gnn-130108

Raščan Matej, Kocljeva ulica 12/c, Mur-
ska Sobota, potni list, št. P00507643.
gnq-129855

Reid Bulatović Mark Mccallum, Krekov trg
7, Ljubljana, potni list, št. P00320863.
gnw-130149

Reid Bulatović Tannera Tara, Krekov trg 7,
Ljubljana, potni list, št. P00029954.
gnx-130148

Smrke Igor, Gromova ulica 8, Ptuj, potni
list, št. P00627524. gnd-129868

Šepetavc Manca, Spodnji Hotič 18, Litija,
potni list, št. P00770511. gng-130165

Šiljić August, Čanžekova 18, Ljubljana,
potni list, št. P00786434. gne-130542

Tomažin Polona, Vrbnje 10/a, Radovljica,
potni list, št. P00037990. gnc-130294

Vidovič Natalija, Raičeva 9, Maribor, potni
list, št. P00931165. gns-130403

Vidović Boro, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
potni list, št. P00890934. gnz-130546

Vuković Dušan, Sallaumines 5, Trbovlje,
potni list, št. P00509232. gnc-130469

Zidanšek Silva, Vizoviškova ulica 12, Mari-
bor, potni list, št. P00928645. gnf-130041

Zmrzlak Maruša, Partizanska cesta 4, Tr-
bovlje, potni list, št. P00425021.
gnq-129930

Zmrzlak Simon, Partizanska cesta 4, Tr-
bovlje, potni list, št. P00092893. gnr-129929

Zupančič Alenka, Kunaverjeva 6, Ljublja-
na, potni list, št. P00306811. gno-130132

Žener Alen, Ulica Lojzeta Horvata 7, Kranj,
potni list, št. P00867775. gnv-130500

Žeželj Davor, Sečovlje 77/a, Sečovlje –
Sicciole, potni list, št. P00901006.
gnc-130094

Osebne izkaznice

Anić Vera, Ul. Gradnikove brigade 29, No-
va Gorica, osebno izkaznico, št. 1539192.
gnv-130300

Avbelj Tilen, Cahova 10, Ankaran – Anka-
rano, osebno izkaznico, št. 396640.
gnz-130096

Banovec Mladen, Borovška cesta 109,
Kranjska Gora, osebno izkaznico, št. 283051.
gne-129842

Baranja Sonja, Rožna dolina, Cesta
XV/20, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 726207. gnc-129944

Beganović Sanela, Pot 27. julija 3, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 473882.
gnh-130218
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Bizjak Slavko, Ul. bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 236623.
gnw-130449

Bogataj Frančiška, Kovinarska 21, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 754408.
gny-129897

Borko Milena, Kosarjeva 58, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1461746. gnj-130262

Brovet Daniela, Ljubljanska 95, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1482881. gne-129792

Buček Edvard, Serdica 36, Rogašovci,
osebno izkaznico, št. 774595. gni-130313

Budin Stojan, Ob studencu 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 935. gnl-130135

Bukovac Stjepan, Plavje 82, Škofije, oseb-
no izkaznico, št. 1517737. gnp-129831

Celec Miran, Štefana Kovača 22, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 625022.
gnt-130477

Cerar Boris, Vir, Gubčeva 5, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1430991. gnw-129774

Cerar Jana, Ljubljanska 8, Dob, osebno
izkaznico, št. 897205. gnm-129984

Cigula Marjan, Dornava 106, Dornava,
osebno izkaznico, št. 628605. gnx-130298

Cmager Jasmina, Prešernova 9, Bled,
osebno izkaznico, št. 1498013. gnn-129833

Cotič Matjaž, Breg pri Polzeli 41/c, Polze-
la, osebno izkaznico, št. 1185263.
gny-130126

Curk Simon, Goriška 14, Vipava, osebno
izkaznico, št. 414412. gns-130103

Čepon Marija, Žeje 23, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1113474. gnn-130308

Črnič Frančiška, Ulica K. Koclja 23, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1063620.
gny-130122

Čuden Slavko, Breznica 31, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 693933. gnd-129968

Dečman Matej, Sp. Preloge 17/a, Sloven-
ske Konjice, osebno izkaznico, št. 497806.
gno-129982

Derajić Ranko, Goriška 57, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 768366. gnf-130470

Didović Roman, Emonska 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1056101. gnp-129906

Dimjašević Andrija, Komenskega ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1102909.
gnm-130184

Dimkaroski Ljuben, Ljubejeva 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 465217.
gnk-129761

Drobnjak Čedomir, Sneberško nabrežje
17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 38388.
gnp-129806

Đurđevič Marcel, Vodopivčeva 4, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 53246.
gnu-130476

Emri Igor, Grampovčanova 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 343895. gnl-130260

Erjavec Borut, Kokrški log 19, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 496010. gnc-129894

Fabijan Viljem, Prvomajska 30, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 240452.
gng-130090

Fajmut Mirko, Ribiška pot 1, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 1999. gnx-130273

Fikfak Darko, Imenje 34/d, Kojsko, oseb-
no izkaznico, št. 984631. gnq-130305

Fortuna Egon, Dekani 139, Dekani, oseb-
no izkaznico, št. 178508. gnr-130104

Gabrovšek Vladimir, Gabrščkova 85, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 255362.
gnj-130187

Gašperlin Andrej, Ropretova 12, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 777351. gnx-130123

Gašperlin Tomaž, Verdnikova 17, Ljublja-
na-Črnuče, osebno izkaznico, št. 164948.
gni-130063

Golavšek Andrej, Podvin 225, Žalec,
osebno izkaznico, št. 125678. gng-130515

Golob Miroslav, Kajuhova 7, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 1100843. gne-129942

Gostić Novak, Dunajska 361, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1615871. gni-130438

Gramc Franc, Ljubljanska ulica 88/a, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 72117.
gny-130272

Gregl Roman, Lopata 30/a, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 1339368. gnh-130489

Grilj Gregor, Graška cesta 64/b, Litija,
osebno izkaznico, št. 1519475. gnj-130137

Gruden Igor, Zlati rep 2, Ortnek, osebno
izkaznico, št. 345481. gnh-130539

Gujtman Tilen, Rakičan, Prešernova 18,
Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 1333971. gny-129972

Guzej Stanislav, Sv. Ema 9, Pristava pri
Mestinju, osebno izkaznico, št. 722861.
gng-129990

Herman Marjeta, Vogelna 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 371195. gno-130332

Hlade Erik, Sp. Slemen 44/a, Selnica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 1452960.
gnh-130114

Hof Viljem, Dolenja vas 113, Selca, oseb-
no izkaznico, št. 1519265. gne-130467

Horvat Edita, Koželjskega ulica 5, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 68369.
gnq-130405

Hovnik Anica, Mala vas 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 719040. gnx-129823

Hovnik Vesna, Pameče 183, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 1349628.
gng-129965

Hudorovič Gorazd, Malo Mlačevo 35, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 334216.
gng-129940

Husejnović Mujaga, Kardeljev trg 2, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 656824.
gnb-129845

Imeri Skender, C. Ruparja 5, Jesenice,
osebno izkaznico, št. AH 23496 – za tujca.
gnf-129891

Ivančič Špela, Cirkovce 46/a, Cirkovce,
osebno izkaznico, št. 1433878. gnn-130483

Jakelj Mojca, Prečna 44, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 934007. gni-129838

Jambrovič Aljaž, Terškova 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 203609. gno-129857

Janežič Anica, Vrhovci, Cesta X/10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1000446.
gnt-129802

Janžekovič Irena, Ul. herojev Mašere in
Spasiča 1, Maribor, osebno izkaznico,
št. 1175957. gnt-130277

Jekler Bogdan, Hrušica 57, Hrušica, oseb-
no izkaznico, št. 969123. gnz-130021

Jekler Tina, Hrušica 57, Hrušica, osebno
izkaznico, št. 1161027. gnb-130020

Jeličić Darko, Stantetova 11, Velenje,
osebno izkaznico, št. 173527. gne-130121

Jeretina Andreja, Murnova 30, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 246962. gnq-130130

Jeretina Franc, Murnova 30, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 246957. gnr-130129

Jeršič Tadej, Pribinova 5, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1139884. gni-129938

Jug Jernej, Tomaj 111, Dutovlje, osebno
izkaznico, št. 18374. gno-129907

Jug Ljiljana, Cikava 45, Grosuplje, oseb-
no izkaznico, št. 1661225. gnw-130124

Juhart Sandi, Modrič 30, Oplotnica, oseb-
no izkaznico, št. 293440. gnd-130268

Justin Rajmund, Hlebce 22, Lesce, oseb-
no izkaznico, št. 725007. gnm-129834

Kapun Ljubomira, Dolga ulica 11, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 871963. gnw-129874

Kavran Kristijan, Sorška ulica 1, Kranj,
osebno izkaznico, št. 144846. gnx-129873

Kek Zdenka, Zrkovska cesta 154, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 450221.
gnk-130486

Kert Mitja, Javornik 33, Ravne na Koro-
škem, osebno izkaznico, št. 251911.
gns-129828

Kikelj Anica, Tržaška cesta 296, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 165788. gnk-129911

Klanjšček Rudolf, Klemenova 146, Ljub-
ljana-Polje, osebno izkaznico, št. 711505.
gnz-130071

Kocuvan Marija Aja, Prešernova ulica 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 163620.
gnb-130170

Kodarin Ingrid, Boršt 18, Marezige, oseb-
no izkaznico, št. 143277. gnz-130471

Kodrič Janez, Pečke 45, Makole, osebno
izkaznico, št. 408042. gnm-130284

Kogej Janez, Potrčeva 40, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1341015. gnp-130306

Koglot Nadja, Vrtojba, IX. september
147/a, Šempeter pri Gorici, osebno izkazni-
co, št. 352466. gnk-129811

Komar Franc, Podpeška pot 7, Mežica,
osebno izkaznico, št. 205666. gnv-130100

Kompolšek Cvetko, Gotovlje 141/a, Ža-
lec, osebno izkaznico, št. 1086888.
gny-129997

Konda Marija, Šeškova 1, Kočevje, oseb-
no izkaznico, št. 435143. gnl-130085

Konečnik Borut, Tomšičeva 11, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 1375678.
gne-129967

Koren Rajko, Podgorje 70, Podgorje,
osebno izkaznico, št. 1563128. gnd-130293

Korošec Marija, Krašna 48, Domžale,
osebno izkaznico, št. 637828. gnm-130084

Kos Klemen, Kosova ulica 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 473971. gnr-130158

Kotnik Janja, Ravne 133/a, Šoštanj, oseb-
no izkaznico, št. 927381. gnp-130481

Kovačič Franc, Apnenik pri Velikem Turnu
8, Krško, osebno izkaznico, št. 1447501.
gnt-130127

Krobat Anka, Mlekarniška ulica 2, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 35147. gnf-130491

Krobat Rafael, Mlekarniška ulica 2, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 249599.
gng-130490

Kučan Špela, Jeranova ulica 1/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 101. gnc-130544

Kuntarič Glavnik Marija, Na otoku 7, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 433008.
gnk-129886

Lazikić Slavica, Celovška cesta 287, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 398703.
gnj-130512

Lovšin Franc, Remihova 21, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 1288865. gnj-129787

Lulić Đulse, Arze 8, Portorož – Portorose,
osebno izkaznico, št. 1048527. gnb-130095

Lužnik Marija, Cesta na Rožnik 23, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 321088.
gnh-130439

Majcenič Ivana, Tepešev Graben 1, Roga-
tec, osebno izkaznico, št. 1553988.
gnx-129848
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Mak Alojzij, Prisojna 1, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 30040. gno-130182

Mak Ivanka, Prisojna 1, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 30036. gnp-130181

Makoter Peter, Cven 36/b, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 1498261. gnt-129827

Malovrh Berta, Kurirska 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 179703. gnr-130529

Mankoč Martin, Kolodvorska 22/b, Piv-
ka, osebno izkaznico, št. 945425.
gnq-130005

Marinček Jožica, Veliki Osolnik 11, Rob,
osebno izkaznico, št. 13821. gnf-130066

Marinčič Jure, Pri Stični 65, Ivančna Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 1222302.
gnd-129918

Marinko Olga, Simončičeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1155344. gnd-129743

Marinković Marija, Vršiška cesta 37, Kranj-
ska Gora, osebno izkaznico, št. 148568.
gnc-129819

Marko Frančišek, Irenina ulica 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 39424. gnc-130494

Marković Danica, Kristanova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 292335. gnt-129852

Masle Martina, Vodovodna 25, Logatec,
osebno izkaznico, št. 1219756. gnq-129805

Mavrič Alojzij, Pavšičeva 28, Logatec,
osebno izkaznico, št. 426930. gnv-130450

Medija Karmen, Devova ulica 9/a, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 941508.
gno-130282

Mediževec Jana, Log 79, Železniki, oseb-
no izkaznico, št. 1392273. gnq-129830

Medved Franc, Mala Pristava 14, Pivka,
osebno izkaznico, št. 1000916. gnz-129896

Meleh Marija, Sela pri Dolenjskih toplicah
80, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico,
št. 412507. gnf-129816

Mihelič Marija, Klanska 9, Medvode,
osebno izkaznico, št. 436822. gnz-130296

Mihevc Tjaša, Cesta Kozjanskega odreda
6, Štore, osebno izkaznico, št. 1333865.
gnc-129794

Mihičinac Maja, Dvor 26, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1454694. gnc-130444

Mikluž Marija, Ladra 10, Kobarid, osebno
izkaznico, št. 1114590. gnr-129829

Milavec Kapun Marija, Podlubnik 155,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 1250999.
gni-129913

Milosavljević Mojca, Prekmurska 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 92137.
gnf-130241

Mirt Anton, Ul. Staneta Žagarja 10, Lesko-
vec pri Krškem, osebno izkaznico,
št. 1044363. gnp-130281

Mirt Danijela, Anže 12, Brestanica, oseb-
no izkaznico, št. 1606968. gnv-130400

Mirt Jani, Anže 12, Brestanica, osebno
izkaznico, št. 1619878. gnu-130401

Mirt Maja, Anže 12, Brestanica, osebno
izkaznico, št. 1019883. gnw-130399

Mitrović Milorad, Ljubljanska 80, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 356161.
gny-129847

Mlakar Gregor, Ljubljanska 44, Domžale,
osebno izkaznico, št. 264665. gnq-130255

Molk Andrej, Ob Beli 4, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 1011466. gnl-130535

Molk Martin, Ob Beli 4, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 1198302. gnk-130536

Molk Neža, Ob Beli 4, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 1198309. gnm-130534

Mugerli David, Lig 8, Kanal, osebno izkaz-
nico, št. 724461. gnw-130099

Nadvornik Amalia, Prešernova 26, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1435756.
gnb-130120

Novak Blaž, Dolenje brdo 2/a, Poljane
nad Škofjo Loko, osebno izkaznico,
št. 1649602. gnf-130466

Novak Marjan, Otok 1, Gradac, osebno
izkaznico, št. 367811. gnb-129970

Ostanek Aley, Cankarjeva 2, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 975747. gnp-130506

Ostojić Valerija, Gradnikova 109, Radovlji-
ca, osebno izkaznico, št. 1015142.
gnj-129837

Otoničar Olga, Vrhovci, Cesta XIII/10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 96450.
gnn-130083

Oven Drago, Veselova cesta II/8, Grosu-
plje, osebno izkaznico, št. 667143.
gnn-130258

Pahor Darijo, Sela na Krasu 53, Kostanje-
vica na Krasu, osebno izkaznico,
št. 1673652. gnt-130102

Pavšič Zdenka, Kampel 111, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 1445469.
gnl-130335

Perdan Peter, Krčevina 5, Miklavž pri Or-
možu, osebno izkaznico, št. 802575.
gnk-130086

Petelinkar Majda, Zbilje 3/a, Medvode,
osebno izkaznico, št. 658310. gnu-129751

Peterka Mateja, Agrokombinatska 6/č,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 352185.
gnb-130520

Petrič Andrej, Polje, Cesta XII/2a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1718943.
gne-130521

Pevec Drago, Videm 32/b, Videm-Dobre-
polje, osebno izkaznico, št. 208071.
gnk-130211

Pipan Darja, Grintovška 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1407883. gng-129740

Pivec Adrijan, Selce 11, Voličina, osebno
izkaznico, št. 391147. gni-129813

Pogačar Alenka, Ob rimski nekropoli 46,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkazni-
co, št. 1138572. gnq-130480

Pogorelec Katja, Sajevec 6/a, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 1087287. gnu-129976

Poličnik Ivan, Partizanska cesta 4, Trbov-
lje, osebno izkaznico, št. 1303281.
gnt-129927

Poličnik Marijana, Partizanska cesta 4, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 1303310.
gns-129928

Poličnik Vojko, Gavce 29/a, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 748723.
gnf-129866

Pozderec Dejan, Prekmurska 17, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 258638. gnd-130093

Primožič Franc, Nova vas pri Markovcih
75/a, Markovci, osebno izkaznico,
št. 571055. gne-129817

Rajh Gregor, Pohorska ulica 4, Celje,
osebno izkaznico, št. 452377. gnu-130001

Rančigaj Ljudmila, Gomilsko 79, Gomil-
sko, osebno izkaznico, št. 1608997.
gnv-130125

Raščan Matej, Kocljeva ulica 12/c, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico, št. 189449.
gnp-129856

Rebernik Srečko, Smolinci 59, Cerkve-
njak, osebno izkaznico, št. 920838.
gnl-130310

Reich Terezija, Kidričeva cesta 72, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 1523675. gnd-130493

Ribič Ivan, Tepanje 20, Slovenske Konji-
ce, osebno izkaznico, št. 355879.
gnn-129983

Rovšnik Vladimir, Justinova ulica 4, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 505983.
gnt-130452

Rožanski Angela, Partizanska cesta 28,
Celje, osebno izkaznico, št. 35328.
gnq-130505

Rustja Ingrid, Ulica Otona Župančiča 9,
Idrija, osebno izkaznico, št. 1227982.
gnh-129889

Sabo Mateja, Jakčeva 2, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1399171. gno-130157

Saksida Teja, Igriška 4, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1391550. gng-130340

Sever Jasna, Fulneška 2, Ljutomer, oseb-
no izkaznico, št. 404958. gnp-130106

Simčič Marjan, Dolenjska cesta 144, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 388105.
gns-130253

Simić Miroslav, Cesta Jaka Platiše 1, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1595561. gnd-129893

Smolič Bizilj Ana, Celovška 83, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 616960. gnm-129784

Smrke Božidar, Puciharjeva 32, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 703665. gnj-129812

Sraka Stanko, Benediški vrh 70, Bene-
dikt, osebno izkaznico, št. 1521614.
gnf-130316

Stepančič Cita, Jadranska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 462584. gny-129797

Strmljan Polona, Ulica talcev 26, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 201081.
gng-129815

Strmšek Roman, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 325368.
gnw-129799

Sulič Sebastjan, Prvačina 117/b, Prvači-
na, osebno izkaznico, št. 47496.
gnh-130089

Šavor Anja, Preglov trg 7, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 377968. gnl-129960

Šćulija Mirjana, Kozlovičeva 23, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 323018.
gnh-129839

Šimet Marjana, Negova 62, Spodnji Iva-
njci, osebno izkaznico, št. 1626033.
gny-130472

Šinkovec Milena, Sp. Kanomlja 26/c,
Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št. 15591.
gnt-129902

Šlegl Maja, Bevkova 3, Maribor, osebno
izkaznico, št. 262553. gng-130115

Šmigoc Jožef, Repišče 48/a, Zgornji Le-
skovec, osebno izkaznico, št. 1058029.
gnn-130087

Šoštarič Klemen, Bodkovci 28/a, Juršin-
ci, osebno izkaznico, št. 747151.
gnh-130339

Špelko Angela, Novo polje, Cesta VI/22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 136298.
gnb-129745

Šuštar Rudolf, Vrhovo 13, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 1052171. gnq-130330

Šušteršič Niko, Zg. Bitnje 102/a, Žabni-
ca, osebno izkaznico, št. 119513.
gns-130028

Švegelj Andraž, Pokopališka 30, Kranj,
osebno izkaznico, št. 957145. gnz-129996

Tomažič Zvonko, Hum 60, Kojsko, oseb-
no izkaznico, št. 807697. gns-130303

Tome Miha, Vodnikova 218, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 603393. gni-129863

Trček Vida, Rovte 9, Rovte, osebno izkaz-
nico, št. 1586799. gnh-130214
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Trojar Marija, Zg. Gorje 88, Zgornje Gor-
je, osebno izkaznico, št. 640269.
gnl-129835

Udovič Peter, Dolsko 94, Dol pri Ljubljani,
osebno izkaznico, št. 1636766. gnb-130270

Vajde Horvat Romana, Prušnikova 30, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 178237.
gnh-130039

Varušak Martina, Obala 97, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 247777.
gnu-130301

Velikonja Vera, Matjaževa 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 699018. gny-129947

Verbič Andrej, Zalog 82, Cerklje na Go-
renjskem, osebno izkaznico, št. 532391.
gng-130265

Vesel Andreas, Mahovnik 14/a, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 213720. gnm-130109

Vidrih David, Tacenska 155, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 1317002.
gnz-130271

Vindišar Franc, Spodnja Rečica 21, Reči-
ca ob Savinji, osebno izkaznico, št. 45760.
gnj-130112

Vodopivec Ivan, Tabor 45, Dornberk,
osebno izkaznico, št. 627577. gnf-130091

Vodušek Marina, Vrhje 57, Kapele, oseb-
no izkaznico, št. 953449. gnx-130398

Vraneš Gordana, Grablovičeva 40, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 746552.
gnk-129961

Vuga Alojzija, Česnikova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 578095. gnm-129909

Vujisić Anja, Cesta 1. maja 69, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 745991. gnx-130548

Vukan Ida, Slomškova 68, Murska Sobo-
ta, osebno izkaznico, št. 1065186.
gnx-130098

Vuličević Slobodan, Cesta na Brdo 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 633066.
gnm-129884

Zore Kristina, Sečovlje 99, Sečovlje – Sic-
ciole, osebno izkaznico, št. 449660.
gni-130088

Zorman Alja, Kamniška ulica 32, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1604215. gne-130492

Zupančič Vladimira, Gornje Ložine 23, Sta-
ra Cerkev, osebno izkaznico, št. 930642.
gnq-130105

Žuraj Miha, Novo polje, Cesta III/1a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 142530.
gnx-130552

Vozniška dovoljenja

Ajdič Aleš, Preglov trg 6, Ljubljana, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 56/2003. gnf-130441

Anželj Frančiška, Plečnikova ulica 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
441017, reg. št. 16044, izdala UE Maribor.
gnb-130495

Arzenšek Jožef, Turno 2/a, Gorica pri Sliv-
nici, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg.
št. 311, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-130133

Bastelj Dejan, Praprotnikova 14, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8605,
izdala UE Mozirje. gnq-129905

Bašić Mevlida, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 445014,
reg. št. 74594, izdala UE Ljubljana.
gnq-130080

Batič Mitja, Brje 49/a, Dobravlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1157029, reg. št. 8361, izdala UE Ajdovšči-
na. gnw-130474

Bauman Alojz, Jauhova 6/a, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 5278,
izdala UE Gornja Radgona. gno-130557

Beltram Jelko, Gradišče nad Prvačino 80,
Renče, vozniško dovoljenje, kat. ABF, reg.
št. 22295, izdala UE Nova Gorica.
gnc-130169

Beribak Anton, Sobenja vas 3, Krška vas,
vozniško dovoljenje, reg. št. 3810.
gnw-130499

Bračko Dušan, Srednje 28/a, Bresterni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABEGH, št. S
1178654, reg. št. 101178, izdala UE Mari-
bor. gnd-129993

Brec Helena, Krkavče 29, Šmarje, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 29163. gnc-130194

Brenko Peter, Južna cesta 6, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9350,
izdala UE Izola. gnm-130234

Brežnjak Alenka, Kotarjeva cesta 2/a,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 39327, izdala UE Novo mesto.
gns-130053

Brumec Boštjan, Leskovec 28, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22372, iz-
dala UE Slovenska Bistrica. gnm-130409

Budin Stojan, Ob studencu 45, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 101447,
reg. št. 98577, izdala UE Ljubljana.
gnm-130134

Burjak Goran, Kotlje 234, Kotlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15519, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnv-130050

Buzaković Zoran, Abramova ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1709178, reg. št. 185949, izdala
UE Ljubljana. gnx-129923

Cencelj Martina, Ljubljanska 81, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1584314, reg. št. 37916, izdala UE Domža-
le. gnx-129798

Cerar Boris, Vir, Gubčeva 5, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 944241,
reg. št. 27559, izdala UE Domžale.
gnx-129773

Cerjak Srečko, Trebež 35/a, Artiče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 14055.
gnm-129859

Časar Viktor, Tišina 21, Tišina, vozniško
dovoljenje, št. 2756. gnn-130058

Čuden Slavko, Breznica 31, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
28808. gnj-129937

Dimjašević Andrija, Komenskega ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 565949, reg. št. 130295, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-130183

Dolinar Roman, Stranska vas 42/a, Do-
brova, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1779292, reg. št. 196684,
izdala UE Ljubljana. gng-129744

Fabijan Viljem, Prvomajska 30, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 45064, izdala UE Nova Gorica.
gnt-130052

Fegeš Suzana, Gradišče nad Pijavo Gori-
co 218/a, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 848256, reg. št. 159300, izdala
UE Ljubljana. gns-129803

Ferkulj Blaž, Društvena ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,

št. S 1716694, reg. št. 258220, izdala UE
Ljubljana. gnv-130150

Filipović Filip, Vojkova 8/a, Solkan, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 40189.
gng-130190

Funa Čehovin Zdenka, Štjak 4, Štanjel,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4068,
izdala UE Sežana. gni-130188

Furman Avgust, Zg. Hoče 36/d, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
165576, reg. št. 6226. gnm-130034

Golavšek Andrej, Podvin 225, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1563074,
izdala UE Žalec. gnf-130516

Golob Miroslav, Kajuhova 7, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 24552,
izdala UE Celje. gnf-129941

Golob Tanja, Gavce 50/a, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1557718, reg. št. 29190, izdala UE Velenje.
gnh-130264

Gril Zdenko, Kocbekova 6, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21728, iz-
dala UE Celje. gne-129892

Grivec Alenka, Mali Lipovec 16, Dvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 35169,
izdala UE Novo mesto. gnv-129904

Gruden Igor, Zlati rep 2, Ortnek, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7850, izdala
UE Ribnica. gni-130538

Habić Denis, Cesta revolucije 2/b, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1414153, izdala UE Jesenice. gnl-129935

Hof Viljem, Dolenja vas 113, Selca, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 7397, iz-
dala UE Škofja Loka. gno-130082

Horvat Dušan, Cesta 18, Veliki Gaber, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
001656046, reg. št. 8828, izdala UE Treb-
nje. gnz-130446

Hovnik Anica, Mala vas 27, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 841604,
reg. št. 142375, izdala UE Ljubljana.
gnz-129821

Hovnik Vesna, Pameče 183, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16837, izdala UE Slovenj Gradec.
gno-129957

Hribar Tjaša, Selo pri Vodicah 17, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364704, reg. št. 231458. gnw-129824

Hribernik Miroslav, Pod gradom 40, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, št. 838.
gnw-130274

Ilnikar Alojz, Na Tezi 9, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BCGH, št. S
1718361, reg. št. 15599, izdala UE Ljublja-
na. gnp-130431

Jagodič Karmen, Antoličičeva 20, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
153864, reg. št. 94647. gnr-130004

Jakopec Drago Matija, V Murglah 32, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971374, reg. št. 89126, izdala UE Ljubljana.
gng-130565

Jalovec Emil, Britof 120, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1033152, reg.
št. 45484, izdala UE Kranj. gnj-130412

Jamnik Marko, Porentova ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502559, reg. št. 205275, izdala UE Ljublja-
na. gnr-129979

Jamnikar Vesna, Gregorčičeva cesta 8,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
11651, reg. št. 28777, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gnk-129986
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Jasenc Frančiška, Planina pod Golico
53/a, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1101829, izdala UE Jesenice.
gnk-129936

Jasenc Frančiška, Planina pod Golico
53/a, Jesenice, preklic vozniškega dovolje-
nja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 89/03.
gni-130413

Jazbar Primož, Ribnica 15, Jesenice na
Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 14635, izdala UE Brežice.
gnl-130285

Jelševar Frančiška, Prosvetna 7, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1509084. gno-129757

Josić Nevenka, Škapinova 6, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 555826, reg.
št. 24123. gnu-130101

Justin Rajmund, Hlebce 22, Lesce, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 901358, reg.
št. 23630. gnr-129754

Kavčič Jana, Petkovec 8, Rovte, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 4950, izdala UE Lo-
gatec. gne-130167

Kavčič Štefan, Koprivnik 24, Sovodenj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 8915,
izdala UE Škofja Loka. gnp-129881

Kenda Vinko, Drenov grič 34, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 17342,
izdala UE Vrhnika. gnl-130435

Kerč Miha, Drtija 53, Domžale, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1174864, reg.
št. 24379, izdala UE Domžale. gno-130532

Kerin Kristjan, Seča 170, Portorož – Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
SI 51064, reg. št. 13682, izdala UE Piran.
gnh-129764

Kert Boštjan, Bolfenška ulica 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1534737, reg. št. 111406, izdala UE Mari-
bor. gnm-130509

Kert Mitja, Javornik 33, Ravne na Koro-
škem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18464, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnm-129759

Kikelj Anica, Tržaška cesta 296, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000005, reg. št. 208892, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-129910

Klavžar Roman, Ilirska ul. 2, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14870.
gny-129872

Klinc Miran, Gorenje pri Zrečah 18, Zre-
če, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGHF, reg.
št. 15293. gnl-130360

Kodrič Frančeškin Mojca, Varda 42, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 34026, izdala UE Nova Gorica.
gnp-129756

Kogej Janez, Potrčeva 40, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 120153, reg.
št. 563, izdala UE Ptuj. gny-130222

Kolar Milena, Velika Polana 141, Velika Po-
lana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 10945, izdala UE Lendava. gnp-130131

Kolar Tomaž, Dobrna 65/a, Dobrna, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1619972,
reg. št. 44004. gnk-130511

Kompolšek Cvetko, Gotovlje 141/a, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 1562520, izdala UE Žalec. gnx-129998

Koprena Grujo, Rudija Papeža 34, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 523555,
reg. št. 10358, izdala UE Kranj. gnq-130030

Kovačević Elvir, Cesta v Zgornji log 91,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.

S 1597310, reg. št. 243288, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-130327

Kozlovič Pino, Kolomban 16, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
SI 7368, reg. št. 655. gni-129763

Kristl Albin, Opekarska cesta 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BFGH, št. S 1794628, reg. št. 203551, izda-
la UE Ljubljana. gnx-130498

Kučan Špela, Jeranova ulica 1/a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482244, reg. št. 170784, izdala UE Ljublja-
na. gnd-130543

Kuhar Konrat, Gmajnica 105, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, reg. št. 17988,
izdala UE Kamnik. gnq-130155

Kukaj Imer, Prečna 6, Izola – Isola, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št. 7389,
izdala UE Izola. gnl-130235

Kurson Benedičič Carmen, Šarhova ulica
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1285819, reg. št. 228127, izdala UE
Ljubljana. gnt-129952

Laharnar Metka, Predstruge 18, Vi-
dem-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1414983, reg. št. 22561, izdala
UE Grosuplje. gng-130440

Lazar Adamov, Pribinci 21, Adlešiči, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 5214.
gnt-129877

Lekše Marko, Tržaška cesta 49, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165405, reg. št. 218255, izdala UE Ljublja-
na. gnf-129916

Lučić Peter, Ulica bratov Učakar 104, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611543, reg. št. 97292, izdala UE Ljubljana.
gno-130461

Marsetič Bogomir, Kettejeva ulica 8, Diva-
ča, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2147,
izdala UE Sežana. gnp-130056

Medved Franc, Mala Pristava 14, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg.
št. 4486, izdala UE Postojna. gnb-129895

Meško Aleš, Zdraviliška 5/b, Laško, voz-
niško dovoljenje, št. S 1449851, izdala UE
Laško. gnc-129844

Meznarič Martina, Titova 2, Radeče, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 1000498.
gnz-130171

Mihelič Jožica, Ptujska ulica 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928468, reg. št. 113493, izdala UE Ljublja-
na. gnc-130144

Mihičinac Maja, Dvor 26, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št.
S 1709875, reg. št. 257849, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-130443

Mikek Mihael, Vir, Hubadova ulica 6/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 578620, reg. št. 24607, izdala UE Domža-
le. gnn-130433

Mikuž Ivan, Partizanska cesta 16, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10920, izdala UE Škofja Loka.
gny-130497

Milavec Kapun Marija, Podlubnik 155,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 25846, izdala UE Škofja Loka.
gnh-129914

Milec Danijel, Šorlijeva ulica 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 637125,
reg. št. 21307, izdala UE Kranj. gng-129840

Mirt Anton, Ul. Staneta Žagarja 10, Lesko-
vec pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 12851. gnc-129869

Mirt Danijela, Anže 12, Brestanica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGh, reg. št. 14891.
gnz-129846

Mišič Radovan, Mivka 32, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1170067,
reg. št. 65907, izdala UE Ljubljana.
gni-129788

Mlakar Miha, Adamičeva ulica 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1611527, reg. št. 254440, izdala UE Ljublja-
na. gnv-129825

Mlinar Lijana, Mladinska ulica 7, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15986,
izdala UE Škofja Loka. gnp-130556

Mlinarič Gorazd, Račica 59, Loka pri Zi-
danem Mostu, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 11106. gnz-129871

Molk Andrej, Ob Beli 4, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11777, izdala
UE Vrhnika. gnz-129971

Mugerli David, Lig 8, Kanal, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 32937, izdala UE No-
va Gorica. gnw-130049

Muhič Vito, Zidanškova 26, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 171354, reg.
št. 30385, izdala UE Ptuj. gnm-130209

Novak Aleš, Petričeva ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h GH,
št. S 1869459, reg. št. 262686, izdala UE
Ljubljana. gnz-130396

Novak Marjan, Otok 1, Gradac, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1449812, reg.
št. 5856, izdala UE Metlika. gno-129932

Novak Martin, Pršetinci 26, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 6786, izdala UE Ormož. gnw-130199

Oven Drago, Veselova cesta II/8, Grosu-
plje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064418, reg. št. 210355, izdala UE Ljublja-
na. gno-130257

Pavić Marijan, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138699, reg. št. 215501, izdala UE Ljublja-
na. gnn-129808

Pavić Miha, Sp. Hotič 34/a, Litija, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1537235,
izdala UE Litija. gnl-130460

Petelinkar Majda, Zbilje 3/a, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BFGH, reg. št. 78102, izdala UE Ljubljana.
gnv-129750

Petrič Aleksandra, Lavrica, Šeparjeva pot
14, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1434637, reg. št. 237855, izdala UE
Ljubljana. gnt-130177

Platiše Andrej, Seljakovo naselje 45, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1672905, reg. št. 24799. gns-129753

Pogačar Eva, Ul. Moša Pijade 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
913832, reg. št. 55735. gnm-130484

Pogorelec Katja, Sajevec 6/a, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9359,
izdala UE Ribnica. gnv-129975

Polić Vojislav, Maistrova 10, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 11266, izdala UE
Kamnik. gnh-130514

Ponikvar Milojka, Šempas 169/e, Šem-
pas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1313, izdala UE Nova Gorica. gnf-130191

Poniž Helena, Gortanova 25, Piran – Pira-
no, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 10353. gnl-129760

Popovič Goran, Trebinjska ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
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1189553, reg. št. 219326, izdala UE Ljublja-
na. gnv-130275

Potočnik Jani, Bukov vrh 18, Poljane nad
Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEGH, reg. št. 19095, izdala UE Škofja
Loka. gnv-130175

Praprotnik Mira, Mali Okič 36/a, Cirkula-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1590123, reg. št. 45901, izdala UE Ptuj.
gno-130057

Puhek Lenart Tadeja, Prešernova 8, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 26858. gnf-130141

Rajh Gregor, Pohorska ulica 4, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1048496,
reg. št. 42604. gnv-130000

Rebernik Srečko, Smolinci 54, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
761422, izdala UE Lenart. gnx-130223

Rekič Almir, Padna 32, Sečovlje – Siccio-
le, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1344168, reg. št. 12290, izdala UE Piran.
gnn-130233

Rojs Emil, Zg. Grušovje 3/a, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 410096,
reg. št. 17226, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnr-130054

Roškar Helena, Biš 53, Trnovska vas, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. S 1349236,
reg. št. 4112, izdala UE Ptuj. gnj-129762

Rovšek Nastja, Staje 10, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, reg. št. 234896, izdala
UE Ljubljana. gnb-130070

Rovšnik Vladimir, Justinova ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1873033, reg. št. 25313, izdala
UE Ljubljana. gnu-130451

Rozmarič Milena, Vrtna ulica 3, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14845, izdala UE Gornja Radgona.
gnu-130201

Rustja Ingrid, Ulica Otona Župančiča 9,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 00757152, izdala UE Idrija. gng-129890

Selič Petra, Parižlje 70/a, Braslovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1411884,
izdala UE Žalec. gni-129888

Semeja Alenka, Gubčeva ulica 11/b, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1819462, reg. št. 39821, izdala UE
Domžale. gnh-130414

Senčič Franja, Ročica 50, Jakobski Dol,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1891516, reg. št. 14326. m-1043

Sigmund Franci, Budna vas 5, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 10012. gnu-130276

Simčič Verica, Plešivica pri Žalni 20/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 545236, reg. št. 54655, izdala UE Ljublja-
na. gne-130067

Stamatovski Stojan, Kajuhova ulica 21, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1740901, reg. št. 38126.
gno-130507

Strel Tomaž, Glavna cesta 51, Mirna, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št. 2618,
izdala UE Trebnje. gnj-129912

Sulić Sebastjan, Prvačina 117/b, Prvači-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38579,
izdala UE Nova Gorica. gnq-130055

Svetek Tanja, Polje, Cesta XXX/25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433168, reg. št. 212211, izdala UE Ljublja-
na. gnn-130558

Syla Nevzat, Ulica Ruške čete 14, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001773623, reg. št. 7980. m-1060

Šebjanič Simona, Odranci, Ul. Štefana Ko-
vača 14, Odranci, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14984, izdala UE Lendava.
gnu-129876

Šinkovec Milena, Sp. Kanomlja 26/c,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 756216. gns-129903

Šlegl Maja, Bevkova 3, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1220646, reg.
št. 113491. gne-130117

Šoštarič Klemen, Bodkovci 28/a, Juršin-
ci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
749292, reg. št. 29021, izdala UE Ptuj.
gnn-130208

Šrot Barbara, Ulica bratov Babnik 45, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1193796, reg. št. 220403, izdala UE Ljublja-
na. gnq-130530

Švigelj Frančišek, Cankarjeva cesta 6, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. FGH, reg.
št. 1775, izdala UE Logatec. gnx-130448

Tešanović Blaže, Prešernova 16, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1682316, reg. št. 8220, izdala UE Vele-
nje. gnh-129864

Tiganj Senad, Titova 71, Jesenice, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 961864.
gnt-129752

Torkar Rok, Ulica Juleta Gabrovška 23,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1248014, reg. št. 49611, izdala UE Kranj.
gnt-130152

Trček Vida, Rovte 9, Rovte, vozniško do-
voljenje, kat. ABGH, reg. št. 3263, izdala UE
Logatec. gni-130213

Trop Matej, Dob, Ulica 7. avgusta 11, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1538056, reg. št. 32706, izdala UE Domža-
le. gnz-130146

Tubin Mile, Litijska cesta 54/p, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 734170,
reg. št. 154644, izdala UE Ljubljana.
gne-130092

Turk Vasja, Zikova ulica 10, Kamnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 22385,
izdala UE Kamnik. gnj-130562

Udovič Peter, Dolsko 94, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1190491,
reg. št. 216429, izdala UE Ljubljana.
gnc-130269

Ulčnik Anton Željko, Dolenjska cesta 58,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 731256, reg. št. 48575, izdala UE Ljublja-
na. gnb-129995

Uran Ivan, Kolodvorska 6, Zagorje ob Sa-
vi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1347384. gny-130097

Vadnov Andrej, Cesta na Kremenco 13,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 8999, izdala UE Postojna.
gnc-129969

Valerijov Vasja, Solkan, Šolska 48, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 34188. gnl-130410

Vegelj Mihael, Slovenja vas 61/d, Hajdi-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1414007, reg. št. 43166, izdala UE Ptuj.
gnn-129758

Vehovec Andreja, Mlakarjeva 68, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1303438, reg. št. 42310, izdala UE Kranj.
gny-130197

Velnar Janez, Prušnikova 52, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1608073, reg. št. 96921, izdala UE Maribor.
gni-129988

Verbič Andrej, Zalog 82, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 227850, reg. št. 3616. gnx-130198

Vidovič Brigita, Ul. 1. maja 10, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 748764, reg.
št. 24753, izdala UE Ptuj. gnp-130206

Vidovič Natalija, Raičeva 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1444660,
reg. št. 118680, izdala UE Maribor.
gnr-130404

Vindišar Franc, Spodnja Rečica 21, Reči-
ca ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1576300. gni-130113

Virant Aleš, Nova vas 7, Sečovlje – Siccio-
le, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 25837.
gnk-130411

Vitez Marko, Plavje 8, Škofije, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 7651. gnn-130408

Vodopivec Aleš, Potok 29/a, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 44800, iz-
dala UE Nova Gorica. gnu-130051

Voglar Irena, Prečna pot 3, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001514476,
reg. št. 36643, izdala UE Domžale.
gnc-130519

Vončina Alenka, Mali Lipoglav 85, Šmar-
je-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026309, reg. št. 199951. gng-129865

Vrhovec Viljem, Na Palcah 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 849532,
reg. št. 79316, izdala UE Ljubljana.
gnq-129955

Vukas Samo, Hudovernikova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1250011, reg. št. 187106, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-130180

Vuličević Slobodan, Cesta na Brdo 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHF, št. S 1759861, reg.
št. 55347, izdala UE Ljubljana. gnn-129883

Zajec Boštjan, Podpeč 16, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1759812, reg. št. 149734, izdala UE Ljublja-
na. gns-130453

Zavec Darinka, Renkovci 87, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 9974,
izdala UE Lendava. gnu-129901

Zemljič Anton, Triglavska ulica 36, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1589611, reg. št. 112126, izdala UE Ljublja-
na. gnh-129939

Zrakič Ljubomir, Slavka Gruma 48, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 41497, izdala UE Novo mesto.
gnm-130459

Zupan Mitja, Sebenje 74, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1509846, reg.
št. 18082, izdala UE Radovljica.
gnm-129934

Zupančič Vladimira, Gornje Ložine 23, Sta-
ra Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 436405, reg. št. 2768. gno-130107

Žak Verica, Gunceljska cesta 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352324, reg. št. 220748, izdala UE Ljublja-
na. gnp-130456

Žugić Milan, Ulica Vide Pregarčeve 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1001864, reg. št. 79536, izdala UE
Ljubljana. gnv-129850

Žuraj Miha, Novo polje, Cesta III/1a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1829657, reg. št. 205473, izdala UE Ljublja-
na. gny-130551
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Zavarovalne police

Ambrožič Tatjana, Gabrska gora 3, Bru-
snice, zavarovalno polico, št. 00101556116,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gny-129772

Bahor Marko, Cilenškova 35, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 841170, izdala zavaro-
valnica Tilia d. d. Novo mesto. gne-130192

Brodak Bojan, Regentova 16, Maribor, za-
varovalno polico, št. 0983398, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnt-130027

Debevec Mojca, Cesta Majde Šilc 10, So-
dražica, zavarovalno polico, št. 918330, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gno-130007

Draksler Mirjana, Frankovo naselje 107,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št. AO
530020, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnc-129769

Hribar Albina, Cankarjeva 9, Trebnje, za-
varovalno polico, št. 00101635906, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnz-130046

Ilotič Marjan, Prvomajska ulica 6, Sevni-
ca, zavarovalno polico, št. 490974, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnr-130029

Jankovič Darko, Bedenj 15/a, Adlešiči,
zavarovalno polico, št. 588387, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gno-129782

Kobe Vida, Ul. Danila Bučarja 13, Črno-
melj, zavarovalno polico, št. 957726, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
gnd-130193

Novak Aleš, Petričeva ulica 3, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 4402401, izdala zava-
rovalnica Triglav. gny-130397

Rednak Edita, Teharje 12, Teharje, zava-
rovalno polico, št. 177918, izdala zavarovalni-
ca Tilia d.d. Novo mesto. gni-130463

Rednak Uroš, Teharje 12, Teharje, zavaro-
valno polico, št. 980150, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. Novo mesto. gnh-130464

Ropen d.o.o., Cesta v Šmartno 27, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 15047 – kuponi,
izdala zavarovalnica Tilia. gnl-129985

Svetlin Matej, Levstikova cesta 11, Dom-
žale, zavarovalno polico, št. AO 0896120,
izdala zavarovalnica Tilia. gni-130163

Šijaku Milazim, Rezijanska ulica 5, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO 574578, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnh-130064

Tratnik Marija, Zg. Gorje 75/a, Zgornje
Gorje, zavarovalno polico, št. AO 573092.
gnz-130196

Vrhovec Mitja, Kavčičeva 42, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 901440, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d. Novo mesto. gnv-130525

Žoher Tea, Valvasorjeva 14, Maribor, za-
varovalno polico, št. AO 00101569336, izda-
la zavarovalnica Slovenica. m-1045

Spričevala

Andrejaš Marko, Župeča vas 11/a, Cer-
klje ob Krki, maturitetno spričevalo Srednje
šole Krško, izdano leta 1998. gny-130522

Bajželj Matej, Britof 49, Kranj, spričevalo
1. letnika Ekonomske gimnazije v Kranju, iz-
dano leta 1999. gnb-129870

Bakač Nataša, Trg 8/b, Prevalje, spriče-
valo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje šole tehniških naravoslov-

nih in pedagoške usmeritve, izdano leta 1983
in 1984. gnr-129779

Beg Anita, Valvasorjeva ulica 58, Maribor,
spričevalo 1. letnika in zaključno spričevalo
Srednje tekstilne šole v Mariboru, program
frizer, izdano leta 2000. m-1083

Bezjak Leon, Slovenska vas 14, Mirna,
spričevalo o končani OŠ Fram, izdano leta
1980, izdano na ime Mihelač Milan.
gno-130286

Bosnič Denis, Kolonija 1. maja 16, Trbov-
lje, spričevalo 2. letnika Srednje tehnične in
poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2002.
gnw-130003

Božič Iztok, Gosposvetska 37, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Martin Konšak Mari-
bor, izdano leta 1986. m-1097

Brankovič Nina, Ul. 9. septembra 130,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 3. letnika Šol-
skega centra Nova Gorica, Srednja in poklic-
na zdravstvena šola Nova Gorica, izdano leta
2001/02. gnb-130395

Breznik Maja, Črešnjevci 106, Gornja Rad-
gona, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstve-
ne šole Murska Sobota, izdano leta 1997.
m-1053

Breznik Miha, Vir pri Domžalah 20, Dom-
žale, obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izda-
no leta 2003. gnx-129948

Brežan Mirko, Ul. Sergeja Mašera 12/b,
Kobarid, maturitetno spričevalo in spričevalo
1. letnika Srednje tehnične kemijske šole v
Ljubljani, št. 135/25, izdano leta 1976 in
1979. gny-130322

Bricelj Martin, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, iz-
dano leta 1996. gnl-130160

Bunderla Gabriel, Dolič 97/a, Kuzma, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje poklicne in
tehniške šole Murska Sobota, izdano leta
1998/99 in 1999/00. gnz-129771

Cesar Boštjan, Ljubljanska cesta 51, No-
vo mesto, spričevalo o končani OŠ Bršlin No-
vo mesto, izdano leta 1990. gni-130563

Cesar Boštjan, Ljubljanska cesta 51, No-
vo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1 do 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo inturizem Novo mesto, izdano leta
1991 do 1994. gnh-130564

Cindrić Danijel, Rožičeva ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1996, 1997 in 1998. gnt-129977

Cvernjak Lidija, Vrunčeva ulica 8, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske
šole. gnb-129770

Čaušević Suad, Medvedova cesta 14,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika PKUGŠ v
Domžalah, izdano leta 1977 in 1978.
gnx-130073

Čižič Petra, Štatenberg 62, Makole, spri-
čevalo 1. in 2. letnika 3. gimnazije Maribor,
izdano leta 1998 in 1999. m-1055

Črnko Mateja, Prisojna ulica 14, Maribor,
spričevalo 5. letnika Ekonomskešole Ptuj,
smer poslovni tehnik, izdano leta 2001/02.
gnf-130416

Čušin Majda, Jarška cesta 36/a, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 1982, izdano na
ime Berlan Majda. gny-130547

Čušin Majda, Jarška cesta 36/a, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo in 4. letnika Sred-
nje medicinske šole v Ljubljani, izdano leta

1983, izdano na ime Berlan Majda.
gnb-129945

Debeljak Gašper, Gorenja vas – Rečete
59, Škofja Loka, spričevalo 3. letnika Srednje
gostinske šole Radovljica, izdano leta 2002.
gnb-130245

Debevec Suzana, Mali otok 11, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
in 4. letnika Ekonomske šole v Postojni, izda-
no leta 1983 in 1984. gnv-129900

Demirović Almir, Cesta Kozjanskega odre-
da 18, Stari trg pri Ložu, spričevalo 2. letnika
Srednje šole Postojna – strojni tehnik, izdano
leta 2000. gnn-129958

Detiček Lucija, Zidanškova 2, Slovenska
Bistrica, spričevalo 8. razreda OŠ Pohorski
odred v Slovenski Bistrici, izdano leta
1992/93. gny-130172

Detiček Lucija, Zidanškova 2, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. letnika Srednje promet-
ne šole Maribor, izdano leta 1993/94.
gnc-130173

Detiček Lucija, Zidanškova 2, Slovenska
Bistrica, spričevalo 2. letnika Srednje promet-
ne šole Maribor, izdano leta 1994/95.
gnk-130186

Djaferović Denis, Za opekarno 19, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 3. razreda OŠ Vrhovci.
gnr-130179

Dobravec Nataša, Gabrče 14, Senožeče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Postojna, izdano 23. 9. 1992, izdano na ime
Orel Nataša. gng-130415

Dolinar Špela, Jeranova ulica 1/c, Ljublja-
na, indeks, št. in diplomo Srednje gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano na ime
Potočnik Špela. gny-130072

Dominič Anita, Rakičan, Jezera 17, Mur-
ska Sobota, letno spričevalo OŠ III Trstenja-
kova Murska Sobota, št. XI/530-1997.
gnh-130239

Drča Nataša, Grajska vas 18, Gomilsko,
indeks, št. 06010113, izdala Fakulteta za so-
cialno delo v Ljubljani. gnk-130236

Drobnjaković Iva, Klanska ulica 17, Med-
vode, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2002. gny-130147

Dugonik Stanislava, Zg. Boč 62, Selnica
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole v Mariboru, izdano leta
1980. m-1099

Dvojmoč Sebastjan, Kanižarica 33, Črno-
melj, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Gimnazije Črnomelj, izda-
no leta 1994 in 1995. gnu-130526

Emeršič Maja, Sadjarska ulica 13, Lenart
v Slov.goricah, spričevalo OŠ Lenart, izdano
leta 1998. m-1089

Emeršič Maja, Sadjarska ulica 13, Lenart
v Slov.goricah, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 2001. m-1088

Erženičnik Urška, Stržovo 43, Mežica,
spričevalo 3. in 4. letnika SŠ Slovenj Gradec,
trgovski in živilski poslovodaja. gny-130022

Esih Matjaž, Na brežini 10, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
letnika Srednje elektrotehnične šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1983 in 1985. gnx-130523

Etemaj Nuša, Prevoje pri Šentvidu 88, Lu-
kovica, maturitetno spričevalo Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnx-129898

Fazlić Mirila, Cesta na Log 71, Notranje
Gorice, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske
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šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnr-130254

Ferk Katja, Goriški vrh 56, Dravograd, spri-
čevalo 1. letnika Srednje poklicne in ekonom-
ske šole Slovenj Gradec – poslovni tajnik,
izdano leta 1999. gnd-130118

Ferlinc Sašo, Markovičeva 6, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gradbene šole, smer
teh. gimnazija Maribor, izdano leta 2002.
m-1108

Filipič Maja, Oljčna pot 5/c, Koper – Ca-
podistria, spričevalo 8. razreda osnovne šole,
izdala Ljudska univerza Koper, dne 23. 6.
1999. gnq-130455

Fir Metka, Ul. Ivana Roba 64, Novo me-
sto, maturitetno spričevalo Gimnzije Novo me-
sto, izdano leta 1997. gne-130567

Gabrič Janez, Prešernova cesta 15, Kr-
ško, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole Brežice, izdano leta 1996/97.
gnj-130162

Gajšek Marjetka, Kočice 59, Žetale, spri-
čevalo 4. letnika Škofijske klasične gimnazije
Antona Martina Slomška Maribor. gnl-130210

Gale Ivan, Trubarjeva 47, Velike Lašče,
indeks, št. 20990063, izdala Pravna fakulte-
ta v Ljubljani. gnd-129822

Garbas Mojca, Kešetovo 13/a, Trbovlje,
maturitetno spričevalo Gimnazije in ekonom-
ske srednje šole Trbovlje, izdano leta 2003.
gnw-129878

Glasbena šola Logatec, Notranjska cesta
4, Logatec, spričevalo 6. razreda Glasbene
šole Logatec, izdano na ime Mesec Tamara,
št. matičnega lista 010, zaporedna št. izdaje
S041/2003, za šolsko leto 2002/2003.
gnt-130402

Glavič Sabina, Trg prekomorskih brigad 7,
Ljubljana, indeks, št. 20201769, izdala Prav-
na fakulteta v Ljubljani. gnt-130156

Globočnik Marjana, Klanec 7, Komenda,
spričevalo 8. razreda OŠ Komenda Moste,
izdano leta 1972/73, izdano na ime Cibašek
Marjana. gns-130407

Golias Jernej, Groharjeva 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tehniških
strok Šiška, izdano leta 1993. gni-129917

Goltnik Januš, Čečovje 29, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo 2. letnika Srednje trgov-
ske šole v Slovenj Gradcu. gng-130215

Gomboc Mateja, Razlagova 18, Murska
Sobota, zaključno spričevalo OŠ III Trstenja-
kova Murska Sobota, šolsko leto 1999/2000.
gni-130238

Govednik Darja, Slamna vas 26, Metlika,
indeks, št. 20200664, izdala Pravna fakulte-
ta v Ljubljani. gnr-129908

Gratej Vlado, Jenkova 9, Velenje, spriče-
valo 6. razreda OŠ, št. 2551, izdano leta
1993. gnz-129921

Grčar Peter, Dragomelj 108, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avto-
mehanične šole v Ljubljani, izdano leta 1979.
gnt-130502

Grohar Sanja, Tuga Vidmarja 2, Kranj, spri-
čevalo 4. letnika Ekonomske šole, smer po-
slovni tehnik. gnv-130025

Groznik Klemen, Pot na Orle 2, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Oskarja Kovačiča v
Ljubljani, izdano leta 1997. gnl-130185

Haas Damir, Dogoška 122, Maribor, spri-
čevalo Srednje ekonomske šole Maribor, iz-
dano leta 1989. gnv-130200

Hadžić Vasja, Jurčičeva ulica 4, Postojna,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Postojna,
izdano leta 1998. gnm-130434

Hadžipašić Amela, Smrtnikova 4, Ljublja-
na, spričevalo 1, 2. letnika in obvestilo o uspe-
hu 3. letnika Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2001,
2002 i2003. gnx-130227

Hadžipašić Amela, Smrtnikova 4, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Dravlje, izdano
leta 1998. gnu-130226

Hasanić Meliha, Brodarjev trg 10, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, iz-
dano leta 1997. gnp-129981

Hiti Alenka, Bidovčeva 13, Koper – Capo-
distria, spričevalo 3. in 4. letnika Vzgojiteljske
šole in gimnazije v Ljubljani. gnm-130038

Hiti Alenka, Bidovčeva 13, Koper – Capo-
distria, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana.
gnb-130420

Hohler Jožef, Božje 19, Oplotnica, maturi-
tetno spričevalo Tehnične elektr. strojne tek-
stilne šole Maribor, izdano leta 1977. m-1106

Horvat Ivan, Ul. bratov Učakar 114, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbe-
nega šolskega centra Ivana Kavčiča,
št. 396/1967. gnj-130487

Hrastnik Dušan Franc, Gubčeva ulica 7,
Krško, spričevalo o zaključnem izpitu
št. 587/99, izdala Srednja šola Krško, dne
24.6. 1999. gnx-129748

Hribar Jan, Tovarniška 3/a, Ajdovščina,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra Postoj-
na, izdano leta 2002. gnr-130333

Hudrap Domen, Tolsti vrh 128, Ravne na
Koroškem, spričevalo od 1 do 5. razreda, št.
mat. lista VI/49. gnn-130358

Jagurdžija Dino, Vrazova 46, Maribor, spri-
čevalo 1. letnika Srednje živilske šole Mari-
bor, izdano leta 2002. m-1066

Jakšič Antun, Ljudevita Gaja 2/a, Goričan
– Hrvaška, zaključno spričevalo Gradbenega
šolskega centra Ivana kavčiča Ljubljana –
smer tesar, izdano leta 1964. gnh-129943

Jakšič Dejan, Puterlejeva ulica 4, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2003. gnr-130079

Jankovič Zoran, Sremič 31, Krško, spriče-
valo 2. letnika Strojno tehnične šole Krško,
izdano leta 1992/93. gny-130047

Javnik Oliver, Majeričeva 10, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem Radenci, izdano leta
1995. gnm-129809

Jelen Tea, Vodnikova ulica 17, Ilirska Bis-
trica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
ekonomske poslovne šole Koper.
gnd-129768

Jelenc Irena, Laniška ulica 7, Škofljica,
spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske akademije
v Ljubljani, izdano leta 1993 in 1994.
gnk-130261

Jerković Jasna, Verd, Brigadirska cesta
14, Vrhnika, spričevalo 4. in 5. letnika Sred-
nje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1996 in 1997. gnb-130445

Jordan Alenka, Grajska 14, Kostanjevica
na Krki, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije in ekonomske šole Brežice, izdano leta
1994. gnt-130002

Juhart Matjaž, Pobrež 11, Slovenske Ko-
njice, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstve-
ne šole v Mariboru, izdano leta 2003. m-1074

Kajba Jan, Podjavorškova 11, Celje, spri-
čevalo 1. letnika Gimnazije center Celje, splo-
šna smer, izdano leta 2003. m-1061

Kandus Jaka, Mlinska pot 5, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta Pleč-

nika v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnb-129949

Kavčič Dušan, Žirovski vrh 27, Žiri, spriče-
valo 1. letnika Srednje lesarska šole Škofja
Loka, izdano leta 1996. gnb-130195

Kelenc Aljoša, Ulica 25. maja 15, Ptuj,
spričevalo Srednje živilske šole, smer mesar,
izdano leta 1999. m-1071

Kenjić Martin, Letoviška pot 18, Portorož
– Portorose, spričevalo o končani OŠ Lucija,
izdano 27. 6. 2001. gnp-130031

Klanjščak Aleš, Ulica Danila Bučarja 4, No-
vo mesto, obvestilo o uspehu za 2. letnika
SŠGT Novo mesto. gnl-130043

Klemenčič Andrej, Mekinje nad Stično 10,
Ivančna Gorica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
PTT SŠC v Ljubljani, izdano leta 1987, 1988,
1989. gnk-130136

Kljaić Goran, Brezova pot 2, Kočevje, spri-
čevalo o končani OŠ Ob Rinži v Kočevju,
izdano leta 1998/99. gnr-130229

Knez Branko, Meljska 67, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdano leta
2003. m-1102

Kobe Natalija, Dolenje Sušice 7, Dolenj-
ske Toplice, spričevalo 1. in 5. letnika Eko-
nomske šole Novo mesto, oddelek ekonom-
sko-komercialni tehnik, izdano leta 1999 in
2003. gnl-130510

Kocjančič Tina, Trsek 11, Marezige, spri-
čevalo 1. letnika Nižje poklicne šole, Izdal CPI
Cene Štupar v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnt-130077

Kočevar Boris, Jocova 29, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika TESTŠ Maribor, izdano leta
1979. m-1078

Kodrič Aleš, Preserje 91, Branik, spriče-
valo o zaključnem izpitu TŠC Nova Gorica,
izdano leta 1994. gnc-130219

Kokovnik Jerca, Groharjeva ulica 6, Kam-
nik, maturitetno spričevalo Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 2001. gnr-130154

Kolar Katarina, Betnavska cesta 72, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika II. gimnazije Maribor,
izdano leta 2003. m-1091

Kolar Tatjana, Tovarniška 6, Celje, spriče-
valo 8. razreda I. OŠ v Celju, izdano leta 1987.
m-1085

Koleša Matej, Goriče 29, Golnik, indeks,
št. 41048109. gnr-130429

Korenč Jesenka, Prade IX/5, Koper – Ca-
podistria, diplomo Srednje pedagoške in na-
ravoslovno matematične šole Koper, izdana
leta 1986 na ime Čehovin Jesenka.
gnh-129789

Korenko Snežana, Vrbje 94/a, Žalec, spri-
čevalo 1. in 2. letnika SŠGT Celje, smer nata-
kar, izdano leta 1988, 1989. m-1073

Koritnik Romana, Potrčeva 2, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Šole za oblikovanje v
Ljubljani, izdano leta 1980. gne-129867

Kos Samra, Rimska ploščad 19, Ptuj, let-
no spričevalo Gimnazije Ptuj, šolsko leto
2002/03. gnk-129915

Košak Matej, Linhartova cesta 66, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnv-129950

Kotnik Teo, Prisoja 4, Radlje ob Dravi, let-
no spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 2000 in 2001.
m-1051

Kovačič Dejan, Žbigovci 17, Gornja Rad-
gona, spričevalo 3. letnika Poklicne in tehni-
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ške šole Murska Sobota – mehanik vozil in
voznih sredstev, izdano leta 1998.
gnn-130283

Kragelj Blaž, Zapučke 16/c, Šempeter pri
Gorici, spričevalo 3. letnika Srednje, poklicne
in strokovne zdravstvene šole Nova Gorica.
gng-130140

Krajnc Magda, Mariborska cesta 2, Ruše,
spričevalo Srednje zdravstvene šole Maribor,
izdano leta 1974. m-1082

Krajnc Marko, Brdinje 97, Ravne na Koro-
škem, letno spričevalo 3. letnika Srednje stroj-
ne kovinarske šole v Ravnah na Koroškem,
smer strojni tehnik, izdano leta 1992/93.
gno-130207

Kramberger Simona, Rogoznica 14, Voli-
čina, spričevalo o končani OŠ Voličina, izda-
no leta 2003. m-1044

Kranjc Žiga, Šturmova 25, Ljubljana Šmar-
tno, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izda-
no leta 1997. gnw-130249

Krstanovič Robert, Ulica Staneta Severja
14, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole, smer ek. kom. tehnik,
izdano leta 1995. m-1067

Kukovičič Nina, CKO 10, Senovo, spriče-
valo o zaključnem izpitu Vrtnarske šole Celje,
izdano leta 2000/01. gno-129882

Kuret Barbara, Šmarca, Nova pot 7, Kam-
nik, zaključno spričevalo ŠC Rudolfa Maistra
Kamnik, izdano leta 1993. gnp-130139

Kurnik Dušan, Novake 14, Poljčane, spri-
čevalo 2. letnika Srednje živilske šole v Mari-
boru, izdano leta 1997. m-1086

Kvasnik Mirjana, Cesta 4. maja 70/a, Cer-
knica, spričevalo 1. letnika Srednje šole te-
hničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1989, izdano na ime Žuža Mirja-
na. gnw-130024

Lah Brigita, Mestne njive 9, Novo mesto,
spričevalo 2. letnika Poklicne tehniške , grad-
bene in lesarske šole v Novem mestu, izdano
leta 2001. gnn-129962

Lavš Igor, Vojkova 5, Ljubljana, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letni-
ka Gimnazije Poljane, izdano leta 1982 in
1983. gnt-130256

Ledinek Jelka, Fram 26, Fram, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole
Maribor, izdano leta 1981. m-1047

Lekše Jelka, Kraška ulica 1, Cerknica, ma-
turitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4. letni-
ka Gimnazije Postojna, izdano leta 1982 in
1983, izdano na ime Antolović Jelka.
gnw-130549

Lenarčič Marijan Janez, Cankarjeva ulica
5, Trzin, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturi-
tetno spričevalo Srednje šole za strojništvo v
Ljubljani. gnq-129880

Les Karmen, Vrtna ulica 16, Brestanica,
indeks, št. 20201747, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnr-130554

Lidjan Zemira, Balinarska pot 14, Ljublja-
na-Polje, spričevalo o končani OŠ Cene Štu-
oar, izdano leta 1989, izdano na ime Hozano-
vić Zemina. gnl-129810

Liponik Janez, Markovci 23/a, Markovci,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Šolskega centra Tam, Tehn. šola za ind. in str.
tehnike, izdano leta 1981. m-1069

Lisec Mateja, Laze pri Boštanju 5, Boš-
tanj, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole v Brežicah, izdano leta 2001.
gns-130528

Lobenwein Robert, Jerebova ulica 21, Mi-
klavž na Dravskem polju, diplomo IKŠ Mari-
bor, izdana leta 1988. m-1077

Lunder Jelena, Celovška cesta 195, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje Agroživil-
ske šole v Ljubljani – program pomočnik pe-
ka in slaščičarja, izdano leta 2003.
gnv-129854

Mačič Marko, Kotlje 173, Kotlje, spričeva-
lo 2. letnika Zdravstvene šole v Slovenj Grad-
cu. gnv-130425

Magajna Marko, Moša Pijade 21/b, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu ter letno
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije in sred-
nje kemijske šole Ruše, izdano leta 1999.
m-1096

Mahič Jasna, Cankarjev drevored 9, Izola
– Isola, spričevalo 1. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske in dru-
žbosloven šole Koper, izdano leta 1997 in
2001. gnx-130473

Mahorič Vlado, Varpolje 42, Rečica ob
Savinji, zaključno spričevalo Poklicne šole
voznikov motornih vozil – Šolski center Boris
Kidrič Celje, št. 4072, izdano leta 1973.
gng-130044

Malec Peter, Zalog 7, Postojna, spričeva-
lo 1. letnika Srednješolskega centra v Postoj-
ni. gnn-130008

Malovrh Andreja, Stara cesta 8, Vrhnika,
letno spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano 23. 6. 1995, št. ose-
bnega lista 1018. gnc-130069

Manfreda Taja Loredana, Kamnogoriška
cesta 43, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gim-
nazije Moste, izdano leta 1999. gnp-130560

Margan Igor, Mlinska pot 23, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega cen-
tra tiska in papirja v Ljubljani, Grafična poklic-
na šola Ljubljana, št. 136/73, izdano
30. 6. 1973 in spričevalo o zaključnem izpitu
Tehniške grafične šole Ljubljana št. 64/76,
izdano 9. 9. 1976. gne-130517

Medanovič Senad, Kašeljska cesta 97,
Ljubljana, diplomo MŠ Štore, izdana leta
1989, št. 894. gnc-129919

Medvarič Ivan, Matije Gubca 7, Korpivnič-
ki Ivanec, Hrvaška, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano 27. 8. 1974. gns-129807

Mehmedič Natalija, Gundoličeva 18, Mari-
bor, diplomo Srednje ek. šole Maribor, izdana
leta 1988. m-1068

Mihelič Marija, Sv.Vid 19/a, Vuzenica,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključno
spričevalo SKŠ Muta. gni-130263

Mikac Vesna, Krnica 16, Črni Kal, spriče-
valo SEPŠ Koper, izdano leta 1998/99.
gne-130017

Mikac Vesna, Krnica 16, Črni Kal, spriče-
valo SEPŠ Koper, izdano leta 1999/00.
gnd-130018

Miklavčič Simon, Kopališka ulica 17, Viš-
nja Gora, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1994. gnu-129755

Miklavčič Špela, Podgora 5, Gorenja vas,
spričevalo 8. razreda OŠ Žiri, izdano 15. 6.
2001. gnl-130485

Miklič Aleksandra, Ulica Tončke Čečeve
10, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnd-130243

Milić Milijanka, Vilharjeva 2, Piran – Pira-
no, spričevalo 1. letnika Upravno administra-
tivne šole Koper. gnl-130035

Mlekuž Rebeka, Tomšičeva ulica 28, Slo-
venska Bistrica, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Mariboru, izda-
no leta 2003. m-2003

Mlinarič Marina, Gosposvetska cesta 52,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole Maribor, izdano leta 2000.
m-1062

Mohorič Katica, Brdce nad Dobrno 3, Do-
brna, spričevalo 3. letnika Poslovno komerci-
alne šole Celje, izdano leta 2001/02.
gnu-130251

Mohorič Katica, Brdce nad Dobrno 3, Do-
brna, spričevalo o zaključnem izpitu Poslovno
komercialne šole Celje, izdano leta 2001/02.
gnt-130252

Nepužlan Kobe Nataša, Bizeljska cesta
52, Bizeljsko, diplomo PTT Srednješolskega
centra Ljubljana, št. I/554, izdana
30. 6. 1990. gng-130040

Nikolič Dragan, Trdinova 6, Krško, spriče-
valo o zaključnem izpitu št. 1522, izdal Šolski
center Krško dne 29. 8. 1980. gnv-129800

Novak Alenka, Nevlje 15/a, Kamnik, spri-
čevalo 2. letnika Srednje frizerske šole, izda-
no leta 1997. gne-130142

Novak Marta, Malova 15, Ljubljana, in-
deks, št. 20990729, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnd-129818

Novak Minea, Pod kostanji 6, Celje, spri-
čevalo 2. letnika SŠGT, turistični tehnik, izda-
no leta 1999/2000, izdano na ime Brce Ti-
na. gnq-130280

Oblak David, Gorenjska cesta 23, Naklo,
spričevalo 2. in 3. letnika Ekonomske gimna-
zije Kranj, izdano leta 2001 in 2002.
gnn-129783

Obran Janko, C. Proletarskih brigad 81,
Maribor, spričevalo za poklic voznik, izdano
13. 2. 1978, vpisano v matično knjigo pod št.
IV/1431. gnv-130075

Osojnik Jože, Večeslavci 35, Rogašovci,
spričevalo o končani OŠ Gornja Radgona,
izdano leta 1969. gnp-129781

Oštir Ksenija, Gor. Pirošica 31, Cerklje ob
Krki, spričevalo 1. letnika SŠGT Novo mesto,
izdano na ime Gorenc Ksenija. gns-130432

Oštir Ksenija, Gor. Pirošica 31, Cerklje ob
Krki, diplomo SŠGT Novo mesto, izdana na
ime Gorenc Ksenija. gnk-130436

Ovsenek Miha, Cesta talcev 7/a, Jeseni-
ce, spričevalo o končani OŠ Koroška Bela,
izdano leta 2000. gnn-129858

Paić Marko, Prešernova ulica 4, Ribnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 1998 in 1999.
gnw-130153

Palmer Frank, Celovška 287, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne kovinarske
šole Velenje, izdano leta 1981 in 1982.
gnh-130014

Papa Ana, Glavarjeva ulica 47, Ljubljana,
spričevalo 1. 2. letnika Gimnazije Moste, iz-
dano leta 1998 in 1999. gnf-130541

Papa Ana, Glavarjeva ulica 47, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Dr. Vita Kraigherja,
izdano leta 1997. gng-130540

Pavlin Vesna, Gobnik 26, Gabrovka, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
elektrotehniko in gostinstvo Zagorje, izdano
leta 1997. gnv-130550

Pečar Jasmina, Petra Podleska 35, Mari-
bor, zaključno spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2000.
m-1052
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Pečar Matejka, Boršt 37, Cerklje ob Krki,
indeks, št. 61203352, izdala Pedagoška fa-
kulteta v Mariboru. gnb-129820

Peklaj Maja, Sinja Gorica 77, Vrhnika, spri-
čevalo 2. letnika Srednje gradbene , geodet-
ska in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2003. gnw-129924

Peklaj Tomaž, Sinja Gorica 77, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za elektro-
tehniko, računalništvo v Ljubljani, izdano leta
2003. gnv-129925

Perc Karin, Ljublanska 25/b, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Upravno admi-
nistrativne šole Maribor, izdano leta 1984.
m-1107

Perhaj Jože, Mali Osolnik 2, Turjak, spri-
čevalo 1. letnika Aškerčeve gimnazije v Ljub-
ljani, izdano leta 2003. gnj-130537

Perić Svetlana, Ulica herojev Mašere in
Spasiča 4, Maribor, spričevalo 3. letnika Sred-
nje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
2002. m-1087

Perić Vojina, Kidričeva 45, Kranj, spriče-
valo 1., 2. in 3. letnika Srednje tekstilne šole v
Kranju, izdano leta 1991, 1993 in 1994.
gnm-130009

Perše Franc, Brda 25, Šmartno pri
Slov.Gradcu, spričevalo Srednje kmetijske šo-
le Šentjur, izdano leta 1969. gnf-130216

Petek Irena, Grajena 2/a, Ptuj, spričevalo
Srednje ekonomske šole v Ptuju, izdano leta
1973, izdano na ime Plohl Irena.
gnw-130203

Peterc Sonja, Prevoje 99, Lukovica, spri-
čevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole
Kamnik, izdano leta 1990. gnp-129956

Peterka Jan, Slovenska cesta 81, Men-
geš, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 1994/95 in 1995/96.
gnv-130304

Petkovšek Katarina, Drenov Grič 107, Vr-
hnika, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 2000/01.
gnp-130081

Pijevac Dragan, Zg. Ročica 3, Sv.Ana v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje prometne šole Maribor, izdano leta
1994. m-1075

Pintar Tomi, Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj,
spričevalo Jakob Aljaž v Kranju, izdano leta
1995/96, izdano na ime Pintar Tomaž.
gnu-130026

Pisić Dušan, Puhova ulica 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgoji-
teljske šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta
1994. gnj-130462

Plohl Barbara, Aškerčeva 23, Pragersko,
spričevalo 1. letnika Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 1994. m-1104

Pocajt Uroš, Betetova 22, Maribor, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Strojne gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1999 in 2000. m-1048

Počkaj Etien, Vilharjeva ulica 11, Pivka,
spričevalo 3. letnika gimnazije, izdala Srednja
šola Postojna. gnq-129780

Podgorelec Martina, Goriška ulica 22, Ko-
per – Capodistria, spričevalo 3. letnika SKPŠ
Koper, frizerska šola. gno-130032

Podgorelec Martina, Goriška ulica 22, Ko-
per – Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu SKPŠ Koper, frizerska šola.
gnn-130033

Pogorevc Klemen, Gornji Dolič 25/a, Mi-
slinja, indeks, št. 11090010221, izdala Višja
gostinska šola Maribor. m-1056

Poklukar Matjaž, Breznica 28/c, Žirovni-
ca, spričevalo ŽIC Jesenice, izdano leta 1992.
gnd-130418

Polajžer Mojca, Stranje 12, Šmarje pri Jel-
šah, spričevalo 2. letnika Steklarske šole.
gnj-129862

Poljanšek Davor, Gospodinjska ulica 21,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Ivan Cankar v Ljubljani, št. III/12, izda-
no 28. 6. 1979 v Ljubljani. gnu-130076

Poplaz Tomaž, Vrhe 8, Slovenj Gradec,
spričevalo 1. letnika Poklicne in srednje eko-
nomske šole Slovenj Gradec – trgovska šola.
gnj-130212

Potrpin Mateja, Šklendrovec 28/a, Zagor-
je ob Savi, spričevalo 3. letnika Gimnazije –
ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 1992,
izdano na ime Klančišar Mateja. gnf-130116

Pukšič Grega, Ruska ulica 14, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Slava Klavora Mari-
bor, izdano leta 2002. m-1064

Pušnik Darijan, Gradišče 25, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter maturi-
tetno spričevalo Srednje kovinarske strojne in
metal. šole Maribor, izdano leta 1980, 1982
in 1983. m-1076

Rajh Matjaž, Na Korošci 2, Ljubljana, spri-
čevalo 2. letnika Srednje frizerske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1998/99. gnb-130045

Rekar Klemen, Breznica 37/a, Žirovnica,
maturitetno spričevalo Srednje elektro in stroj-
ne šole Kranj, št. 367, računalniški tehnik.
gnc-130023

Remec Matjaž, Batuje 1/b, Črni Kal, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske in
trgovske šole Nova Gorica – podjetniško po-
slovanje. gnu-129926

Remškar Igor, Osenjakova ulica 2, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Izobraže-
valnega centra Cene Štupar v Ljubljani, izda-
no leta 2000. gnw-130424

Repanšek Vesna, Kolodvorska ulica 3,
Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2003.
gnc-130244

Repnik Polona, Bevke 128, Vrhnika, in-
deks, št. 26103216, izdala Fakulteta za grad-
beništvo in geodezijo. gny-130297

Robnik Mirta, Dolenjska cesta 189, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta 1991
in 1992. gnk-130111

Robnik Mirta, Dolenjska cesta 189, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta
1992. gny-130176

Rojc Saša, Homec, VII. ulica-del 25, Ra-
domlje, spričevalo 3. in 4. letnika ter spriče-
valo o zaključnem izpitu, št. 107/2001 Sred-
nje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo,
izdano leta 2000 in 2001. gnz-130221

Rojc Vasja, Vodnikova 16, Dornberk, spri-
čevalo Dornberk. gnq-130430

Rot Danila, Žaga 124, Srpenica, spričeva-
lo 1. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani,
izdano leta 1981. gnw-130503

Rozman Peter, Sr. Bitnje 37, Žabnica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SKCPŠ, smer av-
tomehanik. gnz-130421

Rožanc Petra, Okrog 20, Ponikva, zaključ-
no spričevalo SSŠC – tekstilec. gng-130015

Sagaj Janez, Noršinci 33, Ljutomer, za-
ključno spričevalo SKŠ Rakičan, izdano leta
1988. gnr-129933

Sahernik Iztok, Zgornji Duplek 164/a,
Spodnji Duplek, spričevalo 3. letnika Srednje

šole za gosti. in turizem, smer turistični te-
hnik, izdano leta 2002. m-1095

Salihović Alma, Posavskega ulica 20, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole tiska
in papirja v Ljubljani, izdano leta 2001, izdano
na ime Pandžič Alma. gnh-129814

Selinovič Sanel, Vulčeva 4, Ljubljana, spri-
čevalo 2. letnika Srednje strokovne in poklic-
ne šole Bežigrad, izdano leta 2001.
gni-129963

Senekovič Darja, Froleh 9, Sv.Ana v
Slov.goricah, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje zdravstvene šole Maribor, izdano leta
1991 in 1992. m-1058

Skenderović Remzi, Cesta T. Tomšiča 90,
Jesenice, spričevalo 4. letnika Tehnične me-
talurške in strojne šole, izdano leta 1977.
gng-129765

Skurjeni Robert, Brodarjev trg 6, Ljublja-
na, indeks, št. 230A0266, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnw-129899

Slapar Janez, Gorica 3/a, Moravče, spri-
čevalo 2. in 3. letnika Poklicne kovinarske in
usnjarske šole v Domžalah, izdano leta 1974
in 1975. gnm-130513

Smole Teja, Jakčeva 39, Ljubljana, matu-
ritetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano
leta 2003. gnf-130266

Smolinger Mateja, Kajuhova 11, Kidriče-
vo, spričevalo 2. letnika Kmetijske šole Ptuj,
izdano leta 2003. m-1054

Stanisavljević Branko, Blaževa 3/d, Ško-
fja Loka, spričevalo 1. letnika Srednje elektro
šole. gnr-129954

Stanonik Janez, Vinharje 10, Poljane nad
Škofjo Loko, indeks, št. 18021008, izdala Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani. gnd-130143

Stepan Andrejka, Ljubljanska cesta 88,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1977.
gns-130553

Stepišnik Klemen, Drešinja vas 13/a, Pet-
rovče, indeks, št. 18021286, izdala Filozof-
ska fakulteta. gnn-130508

Sterle Emil, Brest 58, Ig, spričevalo o za-
ključnem izpitu Tehniške šole za strojništvo v
Ljubljani, izdano leta 1978. gnk-129836

Stevanovič Nataša, Dolenjska cesta 48,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Ekonomske
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnd-130518

Svetina Terezija, Zavodnje 18/a, Šoštanj,
spričevalo 1. letnika Šole za prodajalce, izda-
no leta 1964/65. gni-130042

Šeremet Kristjan, Smrečnikova 30, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika Kmetijske tehnič-
ne šole, izdano leta 1999. gnb-130220

Šiljar Aneta, Luče 72, Luče, indeks,
št. 18010561, izdala FF v Ljubljani.
gnp-130406

Šolar Jasmina, Brezovica 8, Kropa, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Kranj,
izdano leta 1981/82. gns-130428

Šoštarec Jožef, Sodišinci 1, Tišina, spri-
čevalo Tišina, izdano leta 1960/61.
gnw-129749

Štenberger Uroš, Opekarniška 12/d, Ce-
lje, spričevalo 8. razreda I. OŠ Celje, izdano
leta 1999. m-1081

Šubic Ana, Prešernova cesta 19, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo in obvestilo o uspe-
hu pri maturi Škofijske klasične gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2003. gny-130447

Šuligoja Maja, Cankarjeva 9, Nova Gori-
ca, spričevalo 3. letnika Srednje šole Veno
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Pilona Ajdovščina, izdano leta 2002.
gnf-130295

Tancoš Lea, Terbegovci 40, Sveti Jurij ob
Ščavnici, maturitetno spričevalo Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2002.
m-1050

Tekavec Valentin, Kralji 10, Stari trg ob
Kolpi, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kme-
tijske šole Grm Novo mesto, izdano leta 1994
in 1995. gnd-130168

Todorovič Suzana, Čevljarska 17, Koper –
Capodistria, spričevalo 2. in 3. letnika Sred-
nje tehniške šole, smer frizer, izdano leta
2000/01 in 2001/02. gnc-130419

Tomasini David, Gradnikova 6, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SŠGT Celje, smer
natakar, izdano leta 1987. m-1110

Tomasini Gorazd, Francetova 14, Slovenj
Gradec, spričevalo Kovinarske šole, izdano
leta 1997. gns-129953

Tomič Bojan, Kokra 68, Preddvor, spriče-
valo 3. letnika Ekonomske šole Kranj, št. os.
lista II/EKT/2860, izdano leta 2001/2002.
gne-129767

Tot Ivan, Železnikova 38, Maribor, spriče-
valo o zaključnem izpitu Gradbenega šolske-
ga centra, smer gradbeni delovodja, izdano
leta 1978. m-1079

Tratar Špela, Breg 4, Ljubljana, spričevalo
o končani OŠ Majde Vrhovnik v Ljubljani, iz-
dano leta 1997. gnj-129987

Trdin Viljem, Kandrše 49, Vače, zaključno
spričevalo, št. 489 Poklicne gradbene šole v
Kranju, izdano leta 1995. gnb-129795

Tušar Polona, Seniški breg 43, Kanal, spri-
čevalo 4. letnika TŠC Nova Gorica, srednje
strokovno izobraževanje, prometni tehnik, iz-
dano leta 2000/01. gny-130247

Tušar Polona, Seniški breg 43, Kanal, ma-
turitetno spričevalo TŠC Nova Gorica, sred-
nje strokovno izobraževanje, prometni tehnik,
izdano leta 2000/01. gne-130246

Ule Simon, Ulica Ane Ziherlove 10, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole, izdano leta 1993. gnw-130074

Umek Edvard, Volaričeva ulica 12, Postoj-
na, diplomo Tehniške šole za strojništvo v
Ljubljani, izdano leta 1979. gnd-130468

Uzelac Jadranko, Hafnerjeva ulica 8/a,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje agro-
živilske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gny-130501

Valenko Jože, Tiboljci 5, Gorišnica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Živilske šole Mari-
bor, izdano leta 1978. m-1063

Večerjevič Teja, Osluševci 10, Podgorci,
spričevalo o končani OŠ Velika Nedelja.
gnj-130012

Veler Tina, Linhartova 82, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Savsko naselje, izdano
leta 1994. gnm-130259

Velušček Erika, Tržaška 65, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika STOGŠ Kranj, izdano leta
1991. gne-129992

Vene Bratec Marjeta, Trg Franca Fakina
2/a, Trbovlje, diplomo Srednje šole naravo-
slovno matematične in ekonomske usmeritve
Trbovlje, izdana leta 1990. gnp-129931

Verbič Marija, Velika Ligojna 41, Vrhnika,
spričevalo 1. in 2. letnika Centra strokovnih
šol v Ljubljani, izdano leta 1977 in 1978, izda-
no na ime Vehar Marija. gnq-130555

Vidergar Petra, Bošamarin 50/c, Koper –
Capodistria, indeks, št. 20970275, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gni-130488

Vilčnik Martin, Janežova 5/a, Destrnik,
letno spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Ptuj, izdano leta 2002/03. gnu-129776

Vilfan Alenka, Gradnikova 81, Radovljica,
indeks, št. 31005450, izdala Fakulteta za far-
macijo v Ljubljani. gnd-129793

Vilfan Anica, Polje pri Vodicah 29/b, Vo-
dice, indeks, št. Srednje trgovske šole v
Ljubljani leto izdaje 1987. gnr-130204

Vlah Slavko, Kidričeva cesta 2, Kočevje,
zaključno spričevalo Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1983. gng-130240

Vodovnik Klemen, Polzela 139/b, Polze-
la, spričevalo 1. letnika Gimnazije Celje cen-
ter, izdano leta 2003. m-1109

Vogrinc Mihael, Na Lipico 2, Šentjur, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključno spri-
čevalo, izdano leta 1995 Srednje lesarske
šole Maribor, smer mizar tapetnik. m-1111

Vončina Vid, Zelena ulica 24, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole v
Mariboru, program teh. gimnazija, izdano le-
ta 2003. m-1084

Vrbek Sašo, Strossmayerjeva 13, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika Srednje prometne
šole Maribor, izdano leta 1997. m-1080

Vrzel Denis, Pod Pohorjem 2, Maribor,
indeks, št. 49319, Fakulteta za organizacij-
ske vede v Kranju. m-1093

Zajc Alenka, Ulica Polonce Čude 13,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
usnjarske, krznarske konfekcijske šole v
Domžalah, izdano leta 1981 in 1982.
gnw-130078

Zajc Justina, Belšakova 32, Ptuj, zaključ-
no spričevalo Srednje ekonomske šole, iz-
dano leta 1975, na ime Kristovič Justina.
gnu-130205

Založnik Darja, Dobrna 6, Dobrna, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole tiska
in papirja Ljubljana, izdano leta 1998, 1999
in 2001. gni-130138

Zdolšek Gorazd, Rečica ob Savinji 67,
Rečica ob Savinji, indeks, št. 93502992, iz-
dala Fakulteta za gradbeništvo. m-1090

Zemljič Tadeja, Vrhovci, Cesta XII/2,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gns-129978

Zupan Blaž, Chengdujska 28, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 2000. gns-130178

Zupan Denis, Soška 2/a, Koper – Capo-
distria, spričevalo 1. letnika SEPŠ.
gng-129790

Zupan Irena, Kovor, Praproše 17, Tržič,
indeks Srednje gostinske šole. gnl-129785

Zupanc Martin, Rifnik 6/a, Šentjur, diplo-
mo št. 188/91, izdala Srednja lesarska šola
Maribor dne 30. 8. 1991. gnt-129777

Žan Vidmajer, Na Boč 20, Poljčane, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Mariboru, izdano leta 2003.
m-1094

Žarkovič Sašo, Blatnik 2, Črnomelj, spri-
čevalo o končani OŠ Loka Črnomelj, izdano
leta 1995. gnj-130287

Žokalj Darja, Piršenberg 30, Globoko,
spričevalo 4. letnika Srednje poslovno ko-
mercialne šole v Celju, izdano leta 2002.
gnm-129959

Žvokelj Alen, Ulica Veljka Vlahoviča 27,
Maribor, spričevalo 1. letnika Tehniške gim-
nazije v Mariboru, izdano leta 2002. m-1072

Ostali preklici

Adamič David, Gornja vas 5, Stranice, štu-
dentsko izkaznico, št. 93473377. m-1059

Bakarič Nikola, Na Grivi 47, Brezovica pri
Ljubljani, študentsko izkaznico,
št. 19834926, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnl-130110

Bernard Miha, Titova 70, Jesenice, štu-
dentsko izkaznico, št. 11990093, izdala Vi-
soka šola za zdravstvo. gns-129853

Branko Kolenc s.p., Ipavčeva 12, Celje,
izvod licence št. 0 1005760 za tovorno vozilo
z reg. oznako CE 73-03F. gnw-130174

Buorgiorno Eugen, Trubarjeva 4, Maribor,
delovno knjižico št. 15547, izdala leta 1989 v
Mariboru – dvojnik. m-1070

Černčič Silvester, Kardeljeva 72, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 18438 – dvojnik v
letu 2001. m-1049

Čušin Aleš, Jarška cesta 36/a, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani. gnz-129946

Deržak Vesna, Jakčeva ulica 28, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 21016667, iz-
dala FDV v Ljubljani. gnp-130356

Felicijan Marta, Zavrh nad Dobrno 7/a,
Dobrna, delovno knjižico, izdana na ime Viher
Marta. gnt-130202

Filipič Polona, Grčna 10, Nova Gorica,
delovno knjižico. gny-130422

Furlan Nika, Pot na Pristavo 3, Nova Gori-
ca, študentsko izkaznico, št. 21017837, iz-
dala FDV v Ljubljani. gnn-130533

Furman Avgust s. p., Zg. Hoče 36/d, Ho-
če, licenco za tovorno vozilo, št. 3325, reg.
št. MB K3 – 795, izdana 26. 11. 2002.
gnj-130037

Glavina Barbara, Malija 20, Izola – Isola,
delovno knjižico. gno-130232

Gluhalič Amir, Ilirska 6, Jesenice, delovno
knjižico, izdano leta 2001. gnf-129766

Grahovac Marija, Na Johe 2, Miklavž na
Dravskem polju, delovno knjižico št. 10998.
m-1105

Grašič Vinko, Žiče 24/c, Loče pri Poljča-
nah, delovno knjižico, št. 12024, izdala UE
Slovenske Konjice. gni-130013

Habjanič Miroslav, Podova 41, Rače, de-
lovno knjižico, reg. št. 25467, izdana leta
1974 v Mariboru. m-1103

Hoedlmayr Špedicija d.o.o., Tovarniška
36, Domžale, potrdilo za registracijo za vozilo
Peugeot Boxer 2,8 HDI, ocarinjeno po ECL-u
K4 – 3559, dne 3. 9. 2003. gnq-130230

Horvat Nataša, Ul. Elvire Vatovec 3, Izola
– Isola, delovno knjižico, izdala UE Ljubljana.
gnk-130036

Hozjan Tomaž, Gaberje 137, Lendava –
Lendva, študentsko izkaznico, št. 26103820,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnv-130225

Hudoklin Peter, Gorenji Maharovec 16,
Šentjernej, študentsko izkaznico,
št. 41960138, izdala Medicinska fakulteta.
gnk-130011

Jurko Zdravko, Pristova 20, Dobrna, de-
lovno knjižico, št. 1/1995. gnw-129849

Kemperle Rok, Glinškova ploščad 23,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-129746

Klešnik Justina, Vogelna 10, Ljubljana, iz-
kaznico vojnega veterana, št. 479 – zaa prez-
palčno vožnjo, izdana 26. 3. 1997.
gnp-130006

Kleva Roberto, Sečovlje 77, Sečovlje –
Sicciole, pomorsko knjižico, št. 1831.
gnm-130059
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Kleva Roberto, Sečovlje 77, Sečovlje –
Sicciole, izkaznico prve pomoči, št. KK 426.
gnl-130060

Kleva Roberto, Sečovlje 77, Sečovlje –
Sicciole, izkaznico za reševanje in iskanje na
morju, št. HH 693. gnk-130061

Kleva Roberto, Sečovlje 77, Sečovlje –
Sicciole, izkaznico za seznanitev požara na
ladju, št. II 275. gnj-130062

Korda Kristijan, Meljska 36/a, Maribor, de-
lovno knjižico, reg. št. 6893, izdana leta 1995
v Mariboru. m-1092

Korošec Renata, Knej 7, Rob, študentsko
izkaznico, št. 01096046, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnv-130250

Korošec Valter, Krašna 38, Lukovica, voz-
no karto, št. 330208, izdal KAM BUS Kam-
nik. gnj-130237

Kovač Danilo, Betnavska 85/a, Maribor,
dovoljenje motornega pilota (JAR licenca), št.
SLO/A(A)/000017. gni-130288

Kovač Danilo, Betnavska 85/a, Maribor,
dovoljenje jadralnega pilota št. 0323/1489.
gng-130290

Kovač Danilo, Betnavska 85/a, Maribor,
dovoljenje pilota ULN, št. 0141/1489.
gnf-130291

Kovač Danilo, Betnavska 85/a, Maribor,
dovolnjenje za voditelja čolna
št. 02/13-2017/98, VČ-2429/98.
gne-130292

Krištof Petra, Beograjska 21, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 26102665, izdala Fa-
kulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnt-130527

Lozej Egon, Partizanska cesta 30, Seža-
na, študentsko izkaznico, št. 23990298, iz-
dala Fakulteta za strojništvo. gns-129778

Medvedšek Matjaž, Brdnikova ulica 34,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-130128

Obradovič Irena, Koprska 24, Izola – Iso-
la, delovno knjižico, izdala UE Izola.
gnf-129791

Papler Mojca Doroteja, Celjska 20, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 41200232,
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnf-130566

Pavlič Lidija, Podboršt 102, Komenda,
vozno karto, št. 320458, izdal KAM BUS
Kamnik. gns-130228

Petač Špela, Tacenska 79v, Ljubljana, voz-
no karto, št. 1172 – 100% popust – s sprem-
ljevalcem, izdal LPPP. gng-130065

Plešec Jure, Sojerjeva 55, Ljubljana, pre-
klic indeksa, objavljen v Ur. l. RS,
št. 44/2000. gnk-130161

Prasl Dario, Cankova 38, Cankova, štu-
dentsko izkaznico, št. 81604885. m-1065

Račić Gordana, Zaloška 78/a, Ljubljana,
delovno knjižico. gnp-130531

Rak Gregor, Makole 77, Makole, študent-
sko izkaznico, št. 93504972. m-1098

Rangus Špela, Glavarjeva ulica 22, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Be-
žigrad. gne-130442

Rogina Melita, Tomšičeva 26, Maribor, de-
lovno knjižico št. 6918, izdala UE Slovenska
Bistrica dne 1. 7. 1996. m-1057

Rojc Borut, Cesta 13. julija 16/b, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnb-130545

Rupnik Sara, Kalce 13, Logatec, dijaško
izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v
Ljubljani. gnh-130289

Simčič Verica, Plešivica pri Žalni 20/a,
Grosuplje, delovno knjižico, serija C
št. 796347, reg. št. 5921, izdana
30. 9. 1966 na ime Čoh Verica. gnd-130068

Skok Jože s.p., Veselovo nabrežje 16,
Mengeš, licenco, št. 5713/6259 – LM/1998
za tovorno vozilo MB 2538 6x2 z reg. št.LJ
T3 – 11V. gnu-129801

Smolnikar Janko, Prelovčeva 1/b, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 01097465, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnd-129843

Srebot Tanja, Slejkoti 6, Ajdovščina, de-
lovno knjižico, reg. št. 19194, izdala UE Aj-
dovščina. gnx-130048

Stenšak Dominik, Ljubija 120, Mozirje, štu-
dentsko izkaznico, št. 93455540. m-1046

Stern Avalo Dan, Oslica 19, Ivančna Gori-
ca, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-7102/98, VČ – 2219/98, iz-
dala 29. 9. 1998. gnu-129951
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Sulič Sebastjan, Prvačina 117/b, Prva-
čina, certifikat za prevoz nevarnih snovi,
št. 009805. gnh-130189

Šenveter Janez, Ul. Jožeta Štanteta 14,
Miklavž na Dravskem polju, študentsko iz-
kaznico, št. 20201859, izdala Pravna fa-
kulteta v Ljubljani. gnn-130458

Šrot Anton, Kozlovičeva 27, Koper –
Capodistria, licenco, št. 007648 za vozilo
reg. št. KP M2 – 285. gni-130363

Štrukelj Eva, Bertoncljeva ulica 10,
Kranj, študentsko izkaznico,
št. 25006294, izdala Fakulteta za arhitek-
turo. gnk-129786

Torner Marija, Staretov trg 7, Šmartno
pri Litiji, študentsko izkaznico,
št. 04023671, izdala Visoka upravna šola
v Ljubljana. gnr-130454

Trček Jure, Jamova cesta 66, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 20200592,
izdala Pravna fakulteta. gnw-130524

Vehovec Marjan, Lenartova ulica 7, Me-
žica, delovno knjižico, izdana na Ravnah
na Koroškem. gnc-130019

Veselič Vojka, Ravna ulica 4, Orehova
vas, študentsko izkaznico, št. 63010165,
izdala Fakulteta za računalništvo in infor-
matiko v Ljubljani. gno-130457

Vukšinič Tina, Mirana Jarca 2/a, Novo
mesto, preklic spričeval, objavljen v Ur. l.
RS, št. 87/2003. gnf-130016

Zabret Petra, Simona Jenka 11, Dom-
žale, vozno karto, št. 330660.
gnp-130231

Založnik Valerija, Štajnhof 14, Vitanje,
delovno knjižico št. 17593. gnv-129775

Zemljič Manja, Sladki vrh 11/b, Sladki
Vrh, študentsko izkaznico, št. 61157479.
m-1100

Žerjal Mara, Glagoljaška 1/c, Koper –
Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 26102951, izdala FGG Ljubljana.
gnx-130423

Žumer Jernej, Župančičeva 5, Roga-
ška Slatina, študentsko izkaznico,
št. 61190643. m-1042
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