
Uradni list
Republike Slovenije Uradne objave

Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: objave@uradni-list.si

Št.
 94-96 Ljubljana, petek 3. 10. 2003 ISSN 1318-9182 Leto XIII

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. 01/3/2003 Ob-102782
1. Naročnik:
I. Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,

v deležu ca. 37%;
II. Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,

v imenu in za račun Republike Slovenije v
deležu ca. 63% kot je opredeljeno v “Pro-
gramu izvedbe infrastrukturnih ureditev
HE Boštanj“ sprejetem na 37. seji Vlade
RS dne 18. 9. 2003 – sklep št.
312-33/2002-3.

2. Naslov naročnika: Cesta v Mestni log
88a, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: gradbena dela
za akumulacijski bazen na HE Boštanj
(lot A3).

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

ročila, če je določen: 10. 10. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
HSE – IIP d.o.o., Trg svobode 9, 8290
Sevnica, p.p. 63, mag. Vojko Sotošek, tel.
07/81-63-800.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 9. 2003.

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Št. 050/2003-1 Ob-102785
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: 1550 Ljubljana,

Kolodvorska 2, telefaks 01/475-21-86.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: kasete formatov Be-
tacam, IMX, DVCPRO, DVCAM in IMX.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Ra-
diotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana, elektronski naslov: javna.naroci-
la@rtvslo.si.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 9. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod

Št. 913-1/2003/37 Ob-102796
1. Naročnik: Agencija za telekomunika-

cije, radiodifuzijo in pošto Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, faks: 01/432-80-36, e-ma-
il: info@praetor. si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: obnova poslovnih
prostorov (gradbena dela), elektroinšta-
lacijska dela, strojne inštalacije, izdela-
va, dobava in montaža pisarniškega po-
hištva in opreme.

4. Kraj dobave: Stegne 7, 1000 Ljublja-
na.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: 1. 10. 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
http://www.praetor.si.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: ponudnik bo moral na
lastne stroške kot dokaz razumevanja pro-
jektne naloge in sposobnosti izvedbe razpi-
sanih gradbenih del na lokaciji Stegne 7,
1000 Ljubljana postaviti vzorčno delovno
mesto v skladu z razpisno dokumentacijo
(opremljeno s pisarniškim pohištvom lastne
izdelave).

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 10. 2003.

Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto

Republike Slovenije

Št. 110-1/03 Ob-102983
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. 01/300-99-59, faks
01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: odsek Koper –
Šmarje – Dragonja, pododsek Slavček
– Tomos, ki obsega:

– rekonstrukcija obstoječe ceste – do-
graditev v štiripasovnico, med križišči To-
mos in Cimos, v dolžini 1 km,

– rekonstrukcija križišč Tomos in Cimos
z navezavami na obstoječe stanje,

– rekonstrukcija mostu čez strugo stare
Badaševice,

– izgradnja novega mostu za kolesarje
čez strugo stare Badaševice,

– obnova javne razsvetljave,
– izvedba nove meteorne kanalizacije,
– zaščita in prestavitev ostalih komunal-

nih vodov (elektrika, vodovod, telefon, fe-
kalna kanalizacija, cestna meteorna kanali-
zacija),

– prometna ureditev.
4. Kraj dobave: pododsek Slavček – To-

mos.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: razpis za oddajo del
bo predvidoma v mesecu decembru 2003,
oddaja del bo predvidoma v mesecu febru-
arju 2004. Gradnja se bo pričela predvido-
ma v mesecu marcu 2004, rok izvedbe za
navedena dela znaša 12 mesecev.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sve-
tovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana: AC Projekt Primorska, Črni
Kal, Franc Bobnar, univ. dipl. inž. grad., tel.
05/615-44-02, faks 05/659-00-48.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: dela se bodo financirala
iz lastnih sredstev DARS d.d. Predvideno je
sofinanciranje s strani občine.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 9. 2003.

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

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

blaga po odprtem postopku

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

Št. 7/2003 Ob-102762
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in in-

validsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul. 15,

1518 Ljubljana, telefaks 01/23-21-266.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža pisarniške opreme za po-
slovne prostore na OE Celje in OE Mur-
ska Sobota.

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

4. Kraj dobave: ZPIZ Slovenije, OE Ce-
lje, Gregorčičeva 5a, Celje in ZPIZ Sloveni-
je, OE Murska Sobota, Kocljeva 12, Mur-
ska Sobota.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek –
takoj po podpisu pogodbe; trajanje dobave
– največ 30 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: za osebni pre-
vzem je razpisna dokumentacija na razpola-
go na ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvor-
ska ul. 15, v vložišču.

Pisne zahteve ali zahteve po telefaksu
za posredovanje razpisne dokumentacije po
pošti naj zainteresirani ponudniki naslovijo
na Odsek za javna naročila na naslovu na-
ročnika.

Dodatna pojasnila o vsebini razpisne do-
kumentacije oziroma naročilu lahko ponud-
niki zahtevajo pisno na naslovu naročnika
ali telefaksu do pet dni pred iztekom roka
za oddajo ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 12. in 13. uro, do vključno 23. 10.
2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 1.200 SIT (DDV je že vključen v ce-
ni). Potrdilo o vplačilu na transakcijski ra-
čun št.: 01100-6030264023 predloži pre-
vzemnik razpisne dokumentacije, ob pre-
vzemu oziroma s pisno zahtevo, s tem, da
takrat naročniku posreduje tudi podatke o
popolnem in točnem naslovu firme in dav-
čno številko.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 24. 10. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Ko-
lodvorska ul. 15, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 10. 2003 ob 11. uri, ZPIZ Slove-
nije, Kolodvorska ul. 15, mala sejna soba v
VIII. nadstropju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od
dneva uradnega prejema računa, izstav-
ljenega na podlagi potrjenega doku-
menta o uspešnem prevzemu in montaži
opreme.

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisil-
ne odločbe;

3. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila;

4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava;

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa;

6. da je finančno in poslovno sposoben;
7. da ni dal zavajajočih podatkov glede

zahtev razpisne dokumentacije in da vse
fotokopije ustrezajo originalu;

8. da ima v obdobju enega leta pred pri-
četkom naročila ves čas pravočasno in v
celoti poravnane vse svoje zapadle poslov-
ne obveznosti;

9. da predloži izjavo banke, da bo dobil
bančno garancijo za odpravo napak v ga-
rancijski dobi;

10. da sprejema vse pogoje razpisne do-
kumentacije;

11. da za resnost ponudbe nudi bančno
garancijo;

12. da je v zadnjih treh letih s pisarniško
opremo oskrboval 10 uporabnikov;

13. da ima izjavo o plačilnih pogojih;
14. da je zanesljiv, sposoben upravlja-

nja, ima izkušnje in ugled, ter zaposlene, ki
so sposobni izvesti pogodbo, ter da v pre-
teklih 3 letih pred pričetkom naročila njego-
vi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;

15. da ima predložene certifikate in do-
kazila, iz katerih je razvidna kakovost ponu-
jene opreme;

16. da ima reklamne prospekte in tehnič-
no dokumentacijo, iz katerih so razvidne
funkcionalne lastnosti ponujene opreme.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do dneva sklenitve po-
godbe z izbranim ponudnikom oziroma 60
dni od dneva odpiranja ponudb; 29. 10.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 60%,
– rok dobave in montaže 30%,
– garancijski rok za opremo in montažo

10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 23. 9. 2003.
ZPIZ Slovenije

Ob-102769
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail:
stane.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
TH podporja: zaradi obsežnosti specifika-
cije blaga se ta nahaja v razpisni doku-
mentaciji.

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

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-
kacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek, dodat-
ne informacije: Stane Medvešek. Razpisna
dokumentacija se zahteva osebno ali pisno
na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV,
način plačila: na blagajni RTH, Rudnika Tr-
bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun šte-
vilka 26330-0011210706 pri Banki Zasa-
vje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izsta-
vitev računa.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Ru-
dnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, dne 4. 11. 2003 ob
9.15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 12. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– reference do 15 točk,
– rok dobave do 10 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.

Ob-102770
1. Naročnik: Osnovna šola Jurija Dalma-

tina Krško.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Ju-

rija Dalmatina Krško, pp 146, 8270 Krško,
tel. 07/49-11-300, faks 07/49-11-323.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: možnost oddaje sukcesivne dobave ži-
vil po naslednjih sklopih:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso, mesni izdelki,
3. perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. sadje in zelenjava,
7. sadni sokovi in drugi napitki,
8. testenine,
9. kruh in pekovsko pecivo,
10. splošno prehrambeno blago.
Naročnik si pridržuje pravico, da za po-

samezne sklope izbere več ponudnikov.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Jurija Dal-

matina Krško, Šolska ulica 1, 8270 Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija in dodatne informacije so na
razpolago po predhodni najavi, na naslovu
naročnika Osnovna šola Jurija Dalmatina
Krško, Šolska ul. 1, 8270 Krško – v raču-
novodstvu šole vsak delovni dan od 8. do
10. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče dvigniti vsak dan od
ponedeljka do petka med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, davek je vštet v ceno.
Potrdilo o vplačilu na TR naročnika
(01254-6030659415, sklic na št. 5112) je

treba predložiti ob prevzemu razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo
predložene najkasneje do 7. 11. 2003 do
11. ure v tajništvu šole.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti na naslov naročnika Osnovna šo-
la Jurija Dalmatina Krško, pp 146, 8270
Krško, v tajništvo, med 8. in 12. uro.

Ponudbo je potrebno predložiti v zape-
čateni kuverti, ki mora biti vidno označena z
napisom “Ne odpiraj – ponudba javni raz-
pis“. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 11.
2003 ob 12. uri, na naslovu naročnika
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Šol-
ska ul 1, 8270 Krško.

10. Navedbe finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: po-
nudniki, ki predložijo ponudbe, katerih vre-
dnost je višja od zneska, ki je določen v
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS
(30,000.000 SIT brez DDV), morajo po-
nudbi priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, plačljive na prvi poziv v višini 5%
ponudbene vrednosti. Bančna garancija
mora biti veljavna 90 dni od roka določe-
nega za predložitev ponudbe.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
javno naročilo se financira v skladu z veljav-
no zakonodajo. Plačilni rok je najmanj 30
dni od datuma prejema računa.

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

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) Izpisek iz sodnega registra podjetij ali
potrdilo o vpisu v register samostojnih po-
djetnikov, ki morajo biti predložena v origi-
nalu ali fotokopirana.

b) Dokazilo sodišča, da ni pod prisilno
poravnavo, v stečaju, v likvidaciji ali da je
prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe, ne starejše od
30 dni.

c) Dokazila, da ponudniku v zadnjih pet-
ih letih pred objavo naročila ni izdana prav-
nomočna odločba za kazniva dejanja, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, ne starejše od 30 dni. Namesto
predmetnih dokazil lahko ponudnik pred-
loži lastno izjavo, napisano pod materialno
in kazensko odgovornostjo, s katero jamči
naročniku vsebino zgoraj navedenega
dokazila.

d) Potrdilo Davčne uprave, da je porav-
nal obveznosti iz naslova davkov, ne starej-
še od 30 dni.

e) BON 1/P ne starejši od 30 dni; sa-
mostojni podjetnik predloži davčno napo-

ved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto.

f) Bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% skupne ponudbene vrednost v
primeru, če ponudbena vrednost presega
30,000.000 SIT.

h) Izjavo banke skladno z vzorcem, da
bo pridobil bančno garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi do višine 5% sku-
pne pogodben vrednosti del.

i) Da so podpisane vse zahtevane izjave
iz razpisne dokumentacije.

j) Da izpolnjuje ostale zahteve iz razpi-
sne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. 2. 2004.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 25. 9. 2003.

Osnovna šola Jurija Dalmatina
Krško

Št. 044-06/93-2/23 Ob-102773
1. Naročnik: Republika Slovenija, Držav-

ni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slove-

nija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov: ma-
tjaz.vovk@dz-rs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 4 ose-
bna vozila za potrebe Državnega zbora
Republike Slovenije: I. sklop: 1 kombini-
rano vozilo z bencinskim motorjem pro-
stornine od 1400 do 1600 ccm; II. sklop:
2 vozili iste ali različne znamke: A) 1 vozilo
srednjega razreda s petimi vrati z bencin-
skim motorjem prostornine od 1500 do
1600 ccm; B) 1 vozilo višjega srednjega
razreda s štirimi ali petimi vrati z bencin-
skim motorjem prostornine od 1900 do
2000 ccm; III. sklop: 1 kombi ali enopro-
storec s 7+1 sedeži z bencinskim ali die-
sel motorjem prostornine najmanj 2400
ccm. Zahtevane lastnosti vozil so navede-
ne v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: sprejemljive so posamezne ponudbe
za I., II. sklop v celoti in III. sklop, dva ali
vse tri sklope skupaj.

4. Kraj dobave: Kongresni trg 2, Ljub-
ljana (garaže).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvi-
doma 30 dni za I. in II. sklop ter predvi-
doma 45 dni za III. sklop od sklenitve
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Državni zbor, Oddelek za investicije
in vzdrževanje (Matjaž Vovk), Šubičeva uli-
ca 4, 1000 Ljubljana; dodatne informacije
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glede zahtevanih tehničnih lastnosti in od-
kupa rabljenih vozil daje Andrej Bavčar, tel.
01/478-97-12.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 2.500 SIT (z DDV) na
transakcijski račun št. 01100-6370121177,
sklic 28-12114-714199-2003, s plačilnim
nalogom.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Državni
zbor, Oddelek za investicije in vzdrževanje
(Matjaž Vovk), Šubičeva ulica 4, 1000 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 10. 2003 ob 13. uri v prostorih
državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljub-
ljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo 30 dni po prejemu 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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003; predvideni datum odloči-
tve je do 10. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: posa-
mezna merila se bodo vrednotila s točkova-
njem za vsak sklop posebej po naslednjem:
1) cena; 2) stopnja varnosti vozila: velja sa-
mo za I. in II. sklop; 3) splošni garancijski
rok; 4) dobavni rok; 5) cena odkupa rablje-
nega vozila: cena ne sme biti nižja od oce-
njene vrednosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki so dolžni odkupiti in
upoštevati v ponudbeni ceni naslednja rab-
ljena osebna vozila: I. sklop: VW Caddy
1.6; II. sklop: Renault Express 1.4 RN, VW
Golf 1.4 in VW Golf 1.6 CL; III. sklop: VW
70 XOC. Podatki o vozilih so navedeni v
razpisni dokumentaciji. Ogled rabljenih vo-
zil bo v torek, 14. 10. 2003 med 12. in 14.
uro v garažah državnega zbora, Kongresni
trg 2, Ljubljana (nasproti sidra). Ocenjena
skupna vrednost javnega naročila z davki
je 21,000.000 SIT, od tega: I. sklop:
3,500.000 SIT; II. sklop: 9,000.000 SIT:
A) 4,200.000 SIT; B) 4,800.000 SIT;
III. sklop: 8,500.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2003.

Republika Slovenija
Državni zbor

Št. 1/2003 Ob-102776
1. Naročnik: Osnovna šola Pohorskega

bataljona Oplotnica.
2. Naslov naročnika: Ulica Pohorske-

ga bataljona 19, 2317 Oplotnica, tel.
02/80-33-350, faks 02/80-33-351.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila, pre-
hrambeni izdelki, ostalo blago.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dobavitelji lahko ponudijo vse artikle
iz sklopov ali vse artikle iz posameznega
sklopa:

1. meso: junetina, svinjina in teletina,
2. mesni izdelki,
3. meso: perutnina,
4. ribe,
5. kruh in izdelki,
6. pekovsko pecivo – krofi,
7. mleko, mlečni izdelki,
8. žita, mlevski izdelki, testnine,
9. zamrznjena zelenjava,
10. konzervirano sadje in zelenjava,
11. sveža zelenjava in sadje,
12. jajca,
13. sadni sokovi in sirupi,
14. olja in izdelki,
15. zamrznjeni izdelki iz testa,
16. ostalo prehrambeno blago,
17. ostalo blago.
4. Kraj dobave:
– Osnovna šola Pohorskega bataljona

Oplotnica, Ulica Pohorskega bataljona 19,
2317 Oplotnica,

– Podružnična šola Kebelj, Kebelj 23,
2317 Oplotnica,

– Podružnična šola Prihova, Prihova 1,
2317 Oplotnica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: računovodstvo
Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplot-
nica, Marta Smogavc.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 11.000 SIT z vključenim 20%
DDV. Potrdilo o plačilu na TRR Osnovne
šole Pohorskega bataljona Oplotnica, šte-
vilka 01371-3000000135, je potrebno
predložiti ob prevzemu razpisne dokumen-
tacije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Pohorskega ba-
taljona Oplotnica, Ulica Pohorskega bata-
ljona 19, 2317 Oplotnica – računovodstvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 11. 2003 ob 12. uri v pisarni
ravnatelja Osnovne šole Pohorskega bata-
ljona Oplotnica.

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

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

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

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: zahteve opredeljuje raz-
pisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 30. 11.
2003, odločitev bo sprejeta predvidoma do
25. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
80 točk, celovitost ponudbe – 5 točk, pla-
čilni rok – 5 točk, reference – 5 točk, do-
datne ugodnosti – 5 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2003.

Osnovna šola Pohorskega bataljona
Oplotnica

Ob-102807
1. Naročnik: JVZ Vrtec Šoštanj, Koro-

ška 13, 3325 Šoštanj.
2. Naslov naročnika: 3325 Šoštanj, tel.

03/588-10-15, faks 03/588-22-63, e-poš-
ta: vesna.zerjav@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali
samo posamezno skupino in podskupino,
in sicer: sukcesivna dobava po naslednjih
skupinah:

1. meso in mesni izdelki,
2. zrmznjene ribe,
3. jabolka,
4. sveže in južno sadje, sveža zelenjava,
5. sadni sokovi,
6. jajca,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. kruh in pekovsko pecivo,
9. splošno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave:
– enota Lučka, Koroška 13, Šoštanj,
– enota Brina, Kauhova 3, Šoštanj,
– enota Maja, Šmartno ob Paki 30,

Šmartno ob Paki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JVZ Vrtec Šoš-
tanj, Koroška 13, 3325 Šoštanj – računo-
vodstvo pri Ireni Supovec, vsak delovni dan
od 7. do 14. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 3. 11. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo od 3. 10. 2003.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, z vključenim 20% DDV,
znesek ponudniki plačajo na TR račun vrtca
št.: 01326-6030642210 ali v gotovini na
blagajni vrtca.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JVZ Vrtec Šoštanj, Koroška 13,
3325 Šoštanj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 11. 2003 ob 12. uri v Vrtcu Šoš-
tanj, Koroška 13, 3325 Šoštanj v pisarni
ravnateljice.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 45 dni od iz-
daje računov.

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: splošno pogoji, navede-
ni v razpisni dokumentaciji. Posebnih pogo-
jev ni.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 1. 12.
2003, odločitev bo sprejeta predvidoma
14. 11. 2003.

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

5 točk,
– druge ugodnosti: (izredni popusti, ak-

cije, sponzorstva, ipd.): 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 23. 9. 2003.
JVZ Vrtec Šoštanj

Št. 44152/03 Ob-102819
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije
d.d.

2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
materiala in opreme za izgradnjo in vzdr-
ževanje elektro-energetskih vodov in na-
prav v ocenjeni vrednosti 445,000.000
SIT.

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

1. sklop: kabli 20 kV – enožilni ca. 40
mio,

2. sklop: kabli 20 kV trožilni ca. 50 mio,
3. sklop: kabli 1 kV ca. 75 mio,
4. sklop: kabelski pribor 1 kV in 20 kV

ca. 40 mio,

5. sklop: varovalke 24 Kv ca. 2 mio,
6. sklop: PVC cevi, valjanec ca. 3 mio,
7. sklop: betonski drogovi, ritter klešče,

drogovniki ca. 10 mio,
8. sklop: daljnovodna oprema – vodniki,

izolatorji, odvodniki ca. 15 mio,
9. sklop: transformatorske postaje ca.

25 mio,
10. sklop: transformatorji ca. 50 mio,
11. sklop: merilne garniture, elek-

tro-števci, tarifni odklopniki ca. 35 mio,
12. sklop: visokonapetostni bloki 20 (24)

kV ca. 75 mio,
13. sklop: stikala ca. 25 mio.
4. Kraj dobave: skladišče Kranj, Žirov-

nica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: začetek: po
podpisu pogodbe predvidoma 1. 1. 2004,
trajanje dobave: 18 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Elektro Go-
renjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II.
nadstropje, soba št. 212, po predhodni eno-
dnevni najavi po tel. 04/20-83-627 ali fak-
su 04/20-83-600 z virmanskim dokazilom
o plačilu stroškov in obvezno navedbo dav-
čne številke.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 10.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na tran-
sakcijski račun št. 25100-9700516198,
Probanka Maribor.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 11. 2003 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj,
Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, soba št.
212.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 5. 11.
2003 ob 9.30 v prostorih Elektro Gorenj-
ske, d.d. Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v
sejni sobi II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, bančna garancija
za dobro izvedbo del v višini 5% pogodbe-
ne vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obra-
čun se bo vršil na podlagi izstavljenih faktur.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: /

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od roka določe-
nega za odpiranje ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
75%, rok dobave 10%, rok plačila 10%, cer-
tifikat kakovosti 5% (certifikat kakovosti pro-
dajalca 2,5%, certifikat kakovosti proizva-
jalca 2,5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2003.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 597/03 Ob-102825
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 ok-

sigenatorjev 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:

okvirna letna
količina/kos

1. sklop: odprti sistem
za odrasle 800

2. sklop: odprti sistem
za otroke do 10kg 30

3. sklop: odprti sistem
za otroke od 10kg do 50kg 35

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 januarja
2004, trajanje dobave eno leto in z mož-
nostjo podaljšanja za obdobje enega leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komercial-
ni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zalo-
ška cesta 14, 1525 Ljubljana, II. nadstro-
pje/tajništvo Komercialnega sektorja, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna
dokumentacija je na voljo do 6. 11. 2003
do 10. ure. Vse informacije v zvezi z pred-
metnim javnim naročilom 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: 6. novembra
2003 do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. november 2003 ob 12. uri v semi-
narju številka 1, prva klet glavne stavbe Kli-
ničnega centra Ljubljana, 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 z vključenim DDV.
Bančna garancija mora veljati do 5. 3.
2004.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. 3. 2004; predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v
mesecu decembru 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: 26. 9. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 5/03 Ob-102858
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,

2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-

ska oprema, zajeta v šest sklopov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

I. razni medicinski aparati in oprema,
II. medicinski aparati in oprema za labo-

ratorij,
III. medicinski aparati in oprema za fizi-

kalno terapijo,
IV. medicinski aparati in oprema za reše-

valno službo,
V. medicinski aparati za zobozdravstvo,
VI. lutke – učni pripomoček.
Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki

je predmet javnega naročila v celoti po po-
sameznem sklopu – to je 100% razpisane
vrste blaga za vsak posamezen sklop.
Blago, ki je predmet javnega naročila se
bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lah-
ko predloži ponudbo za en, več ali vse
sklope.

4. Kraj dobave: fco lokacije naročnika,
zmontirano in preizkušeno (kvantitetni, kva-
litetni in funkcionalni ključ).

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od podpisa pogodbe do konec me-
seca marca 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III – soba 428 ali 423 – Služba za javna
naročila – Marija Horvat. Razpisna doku-
mentacija bo izstavljena na podlagi predlo-
žitve pisnega potrdila o vplačilu.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 3.000 SIT + 20%
DDV, kar znaša 3.600 SIT na račun Zdrav-
stveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, po-
dračun pri UJP, urad Slovenska Bistrica,
št. 01270-6030922374, s pripisom “za
razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 11. 2003, do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III – soba
428 ali 423, Služba za javna naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 11. 2003, ob 10. uri, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica tal-
cev 9/III – soba 423 – Služba za javna
naročila.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca z menično izjavo v višini 10% od ponud-
bene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dni po dobavi oziroma v izjavi naveden rok
plačila.

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:

– da je vpisan v register dobaviteljev me-
dicinskih pripomočkov,

– da ima strokovna priporočila (refe-
rence),

– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da ima izjavo o kvaliteti blaga,
– da ima izjavo o dobavi blaga,
– da ima tehnične zmožnosti in razpolo-

žljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogod-
benih obveznosti, prav tako tudi izpolnjuje
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, za
katero ima izdano ustrezno dovoljenje,

– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni iz-
vesti pogodbo,

– da zagotavlja dobavo za najmanj
100% razpisane vrste blaga po posamez-
nem sklopu,

– da zagotavlja priučitev naročnikovega
osebja za delo na medicinskih aparatih,

– da zagotavlja rok dobave: od podpisa
pogodbe do meseca marca 2004,

– da bo na zahtevo naročnika predložil
zahtevano vrsto finančnega zavarovanja za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vi-
šini 10% od vrednosti sklenjenega posla,

– da ima posebno prilogo ponudbe s
podrobnim opisom ponujenega blaga.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
najmanj 75 dni po odpiranju ponudb, pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 20. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
95%, plačilni pogoji 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Št. 491/2003 Ob-102907
1. Naročnik: Občina Trzin, Mengeška

9, 1235 Trzin, po pooblastilu LIZ-inženi-
ring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/23-44-050, tel.
01/23-44-032.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za OŠ in vrtec Trzin.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanja dobave: pričetek ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek decem-
ber 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: LIZ-inženiring,
d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana; dodatne
informacije: Janez Sitar, tel. 01/23-44-030,
faks 01/23-44-050.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 3. 10. 2003
vsak delovnik od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 10.000 SIT, virmansko plačilo na
TRR št. 19100-0010023743, Slovenska za-
družna kmetijska banka, pred dvigom razpi-
sne dokumentacije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Trzin, Mengeška 9,
1236 Trzin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 11. 2003, ob 12. uri, Občina Tr-
zin, Mengeška 9, 1236 Trzin, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, v višini 10% ponudbene vred-
nosti, z veljavnostjo do izročitve bančne ga-
rancije za dobro izvedbo del.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): skladno z določili
razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih
naročilih: skladno z določili razpisnih po-
gojev iz razpisne dokumentacije.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljub-
ljana, Janez Sitar, udig.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Po pooblastilu LIZ-inženiring, d.d.

Ob-102932
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: Unix
strežnik z operacijskim sistemom Sola-
ris 8: 2 kosa, zunanji diskovni sistem:
2 kosa.

(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,
Ljubljana.

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 10. 12.
2003. Vzdrževanje dobavljene opreme je
razpisano za nedoločen čas s predvidenim
pričetkom dne 10. 12. 2003 (z dnem do-
bave 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: 27. 10. 2003 do
9.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ARNES, Jamova 39, 1000
Ljubljana, soba C92.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 10. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
ARNES-a, 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
200.000 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 po-
nudba 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: 26. 9. 2003.

ARNES

Ob-102933
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: L2/L3 et-
hernet stikala: 15 kosov ter vzdrževanje
ponujene 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,
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik bo sprejemal variantne ponudbe,
ki bodo izpolnjevale minimalne tehnične
zahteve, navedene v razpisni dokumen-
taciji.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave razpisane opreme je 10. 12.
2003. Vzdrževanje dobavljene opreme je
razpisano za nedoločen čas s predvidenim
pričetkom dne 10. 12. 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: 27. 10. 2003 do
8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ARNES, Jamova 39, 1000
Ljubljana, soba C92.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 10. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
ARNES-a, 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 po-
nudba 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: 26. 9. 2003.

ARNES

Ob-102935
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) Vrsta in količina blaga: dobava
goriva: 200.000 litrov ekstra lahkega
kurilnega olja.

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

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: enkratna do-
bava v najeti rezervoar v roku največ 45 dni
po podpisu pogodbe.

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
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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 razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najkasneje do
27. 10. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verov-
škova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali ose-
bno v vložišče v pritličju Javnega podjetja
Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana. Kuverte morajo biti opremljene
na način, kot je to navedeno v navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 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 re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
750.000 SIT z veljavnostjo do 24. 12. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v roku najmanj 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): 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:

– finančno stanje;
– veljavna licenca za proizvodnjo, trgo-

vanje in distribucijo tekočih goriv, izdana s
strani Agencije za energijo RS;

– zaposleni in njihova izobrazba;
– plačilni pogoji;
– tehnične zahteve naročnika;
– možnost analize goriv;
– upoštevanje zakonodaje;
– primernost podizvajalca;
– podpisana izjava o strinjanju z razpi-

snimi pogoji;
– odzivni čas;
– oddaja rezervoarskih kapacitet (z ve-

ljavno licenco za skladiščenje v skladiščih
tekočih goriv z zmogljivostjo nad 25 t) v
najem za dobo največ 12 mesecev;

– postopne dostave goriva iz najetega
rezervoarja na lokacijo naročnika.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 24. 12. 2003, predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je
14. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost (za blago in na-

jem rezervoarja) in plačilni rok – 80%,

– reference – 10%,
– dobavni rok – 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 26. 9. 2003.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana d.o.o.

Št. 68/03 Ob-102936
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

p. p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-32, telefaks 01/588-95-09.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
6 kosov zapornih armatur.

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

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izbrani po-
nudnik bo celotno količino dobavil v roku
najmanj 150 dni in največ 210 dni po pod-
pisu pogodbe.

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: “igor.turk@energe-
tika-lj.si“.

(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 razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najkasneje do
5. 11. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verov-
škova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali ose-
bno v vložišče v pritličju Javnega podjetja
Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana. Kuverte morajo biti opremljene
na način, kot je to navedeno v navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 11.
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: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT z veljavnostjo do 5. 1. 2004.

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

lo v roku najmanj 30 dni od datuma izdaje
računa. Račun s strani izbranega ponud-
nika bo izstavljen po zaključku dobave.

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

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:

– finančno stanje;
– plačilni pogoji;
– tehnične zahteve naročnika;
– garancijska doba;
– dobavni rok;
– upoštevanje zakonodaje;
– primernost podizvajalca;
– podpisana izjava o strinjanju z razpi-

snimi pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 5. 1. 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 26. 11.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost in plačilni rok –

90%;
– garancijska doba – 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil prvič objavljen v
Uradnem listu RS, št. 65 z dne 4. 7. 2003,
Ob-97179.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o.

Št. 28/2003 Ob-102939
1. Naročnik: Javni zavod Gasilsko reše-

valna služba Kranj.
2. Naslov naročnika: Bleiweisova c. 34,

4001 Kranj – poštni predal 18, tel.
04/237-52-51.

3. (a) Vrsta in količina blaga: avtoci-
sterna AC 7000 (oznaka po slovenski tipi-
zaciji, tč. 3.9.6.2.) vozilo za hitro posredo-
vanje pri manjših in začetnih požarih v str-
njenih naseljih in gozdnih požarih na težko
dostopnih terenih. Podrobne tehnične la-
stnosti so navedene v razpisni dokumenta-
ciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba je sprejemljiva v enem sklopu.

4. Kraj dobave: sedež zavoda – Kranj,
Bleiweisova 34.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: so
sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek najka-
sneje do aprila 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v tajništvu Gasilsko
reševalne službe Kranj, Bleiweisova 34. Do-
datne informacije o razpisni dokumentaciji
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posreduje Janko Klemenčič, inž., tel.
04/23-75-263.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 13. ure, v tajništvu Gasilsko reševalne
službe Kranj, soba 205.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je treba
poslati do vključno 5. 11. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Gasilsko reševalna slu-
žba Kranj, Bleiweisova c. 34, 4000 Kranj,
p.p. 18.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 11.
2003 ob 10. uri v prostorih Gasilsko reše-
valne službe v Kranju, Bleiweisova c. 34.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti.

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

– ob prevzemu podvozja s strani dobavi-
telja – 15%,

– ob prevzemu vozila – 75%,
– 30 dni po prevzemu vozila – 10%.
12. Pravna oblika povezave skupine

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

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 izpolnjevanja ob-
veznih pogojev iz 41. člena ZJN mora po-
nudnik opisati izdelek v skladu z zahtevami
iz razpisne dokumentacije in ponuditi she-
mo razporeda opreme in orodij.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
do 18. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– izpolnjevanje tehničnih lastnosti – do

40 točk,
– cena – do 60 točk.
Kriterij:
– Izpolnjevanje zahtevanih tehničnih la-

stnosti
Razpored orodja in naprav:
– razvrstitev orodja in naprav po name-

nu – 5 točk,
– razpored orodja in naprav glede na te-

žo – 5 točk,
– tehnična rešitev dostopa do naprav –

10 točk,
– preglednost nad opremo in napravami

– 5 točk,
– razpored opreme glede na osne obre-

menitve – 5 točk.
Kakovost vgrajene opreme:
– kompatibilnost z obstoječo opremo –

5 točk,
– materiali in tehnologija izdelave –

5 točk.
– Cena
Najnižja cena x 60 točk : ponudbena

cena

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: najkasneje do 27. 9. 2003.

Gasilsko reševalna služba Kranj

Št. 7/03 Ob-102942
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,1000

Ljubljana, telefaks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža nadgradenj za komunalna
vozila – 3 kosi.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: december
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Olga Okorn, soba številka 114, tel.
01/477-96-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokume-
nacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stro-
škov razpisne dokumentacije in davčno šte-
vilko.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani
ponudnik plača na transakcijski račun pri
Novi Ljubljanski banki d.d., številka
02924-0020286671 oziroma na blagajni
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljublja-
na, z oznako JR B7/03.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 27. 10. 2003 do 12. ure. Ponudbe mo-
rajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v
zaprti kuverti (ovitku) z navedbo naslova po-
nudnika in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba
za dobavo in montažo nadgradenj – JR
B7/03“. Ovitek ponudbe mora biti zaprt ta-
ko, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Snaga d.o.o., Povšetova uli-
ca 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo po-
djetja, Marjeta Bambič, soba številka 118,
I. nadstropje, tel. 01/477-96-20, faks
01/477-97-13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 10.
2003 ob 9. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Snaga d.o.o. Pov-
šetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju po-
nudb lahko sodelujejo samo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sode-
lovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja
pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.

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

nudnik mora poleg ponudbe priložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po preje-
mu obvestila o izbiri odzvati na poziv k pod-
pisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, si-
cer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo iz-
branemu ponudniku vrnjena po podpisu po-
godbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe po podpisu pogodbe z
izbranim ponudnikom.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
brez davka: 50 točk, servis v razdalji 10 km
od sedeža podjetja: 15 točk, reference za
smetarska vozila v Sloveniji – nad 10 vozil:
15 točk, usklajenost z obstoječim voznim
parkom smetarskih vozil: 10 točk, dobavni
rok: 10 točk, rok za dobavo rezervnih de-
lov: 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefon-
sko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
01/477-97-11, odgovore na vsebinska
vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le
pisno na naslov Snaga d.o.o., Povšetova
ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne
bo. Skrajni rok, do katerega lahko ponud-
niki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo in javnim razpisom,
je 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe.
Odgovori, pomembni za vse kandidate, bo-
do poslani na naslove vseh kandidatov, ki
bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Snaga, d.o.o.

Št. 34/03 Ob-102953
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64,

2000 Maribor, faks 02/33-27-661, tel.
02/33-13-551.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: navlečni
prekucnik – kratka kabina – 1 kos.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: šasija s kabino in nadgradnja. Spre-
jemljive so le ponudbe za oba sklopa sku-
paj v celoti.

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

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 16. 9.
2002 do 28. 2. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga, javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor, taj-
ništvo – Ida Ornik, tel. 02/33-13-551, do-
datne informacije po faksu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame med 8. in
14. uro od 8. 10. 2003 dalje, oziroma po
predhodni najavi kontaktni osebi. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno pred-
ložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne
dokumentacije in davčne številke.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jo zainteresirani ponud-
nik plača z virmanom na transakcijski račun
številka 04515-0000175787 pri NKBM Ma-
ribor, s pripisom “Za razpisno dokumentaci-
jo: navlečni prekucnik kratka kabina“ ali jo
plača v gotovini na blagajni podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 30. 10. 2003 do 12. ure. Ponudbe je
potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov
naročnika. Na kuverti mora biti vidna ozna-
ka “Ne odpiraj – Ponudba za navlečni pre-
kucnik – kratka kabina – JN 34/2003“. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov po-
nudnika. Ovitek ponudbe mora biti zaprt ta-
ko, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga, javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 11.
2003 ob 12. uri na naslovu Snaga, javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblasti-
lom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred od-
piranjem ponudb.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora poleg ponudbe priložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% ponujene vrednosti predmeta naročila
na priloženem obrazcu kot varščino, da bo
v primeru, da bo izbran kot najugodnejši
ponudnik, pod pogoji tega razpisa sklenil
pogodbo. Izbrani ponudnik se bo moral v
roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri od-
zvati na poziv k podpisu pogodbe in to naj-
kasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila
o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od
ponudbe odstopil, naročnik pa bo unovčil
bančno garancijo za resnost ponudbe. Ban-

čna garancija bo izbranemu ponudniku vr-
njena po podpisu pogodbe in po predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo posla,
ostalim ponudnikom pa bo naročnik vrnil
bančno garancijo za resnost ponudbe sku-
paj z obvestilom o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj do 28. 2. 2003, izbrana
ponudba pa do dneva podpisa pogodbe. O
izbiri najugodnejšega ponudnika bo naroč-
nik z obvestilom obvestil vse ponudnike v
roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnila o vsebini razpisne doku-
mentacije sme ponudnik zahtevati pisno na
naslovu Snaga, javno podjetje d.o.o., Nasi-
pna 64, Maribor, ostala pojasnila pa lahko
dobi telefonsko od kontaktne osebe Stani-
slav Račič, tel. 02/33-13-551. Sestanka s
ponudniki ne bo. Skrajni rok, do katerega
ponudniki še lahko zahtevajo dodatna poja-
snila v zvezi z razpisno dokumentacijo je
5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Od-
govori, pomembni za vse kandidate, bodo
poslani na naslove vseh kandidatov, ki bo-
do prevzeli razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 9. 2003.

Snaga, javno podjetje d.o.o.

Št. 35/03 Ob-102954
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: navlečni
prekucnik – podaljšana kabina – 1 kos.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: šasija s kabino in nadgradnja. Spre-
jemljive so le ponudbe za oba sklopa sku-
paj v celoti.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 16. 9.
2002 do 28. 2. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga, javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor, taj-
ništvo – Ida Ornik, tel. 02/33-13-551, do-
datne informacije po faksu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame med 8. in
14. uro od 8. 10. 2003 dalje, oziroma po
predhodni najavi kontaktni osebi. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno pred-
ložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne
dokumentacije in davčne številke.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jo zainteresirani ponud-
nik plača z virmanom na transakcijski račun
številka 04515-0000175787 pri NKBM Ma-
ribor s pripisom “Za razpisno dokumentaci-
jo: navlečni prekucnik podaljšana kabina“
ali jo plača v gotovini na blagajni podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 30. 10. 2003 do 12. ure. Ponudbe je
potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov
naročnika. Na kuverti mora biti vidna ozna-
ka “Ne odpiraj – Ponudba za navlečni pre-
kucnik – podaljšana kabina – JN 35/2003“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika. Ovitek ponudbe mora biti zaprt
tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga, javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 11.
2003 ob 12. uri na naslovu Snaga, javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblasti-
lom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred od-
piranjem ponudb.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora poleg ponudbe priložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% ponujene vrednosti predmeta naročila
na priloženem obrazcu kot varščino, da bo
v primeru, da bo izbran kot najugodnejši
ponudnik, pod pogoji tega razpisa sklenil
pogodbo. Izbrani ponudnik se bo moral v
roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri od-
zvati na poziv k podpisu pogodbe in to naj-
kasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila
o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od
ponudbe odstopil, naročnik pa bo unovčil
bančno garancijo za resnost ponudbe. Ban-
čna garancija bo izbranemu ponudniku vr-
njena po podpisu pogodbe in po predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo posla,
ostalim ponudnikom pa bo naročnik vrnil
bančno garancijo za resnost ponudbe sku-
paj z obvestilom o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj do 28. 2. 2003, izbrana
ponudba pa do dneva podpisa pogodbe. O
izbiri najugodnejšega ponudnika bo naroč-
nik z obvestilom obvestil vse ponudnike v
roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnila o vsebini razpisne doku-
mentacije sme ponudnik zahtevati pisno na
naslovu Snaga, javno podjetje d.o.o., Nasi-
pna 64, Maribor, ostala pojasnila pa lahko
dobi telefonsko od kontaktne osebe Stani-
slav Račič, tel. 02/33-13-551. Sestanka s
ponudniki ne bo. Skrajni rok, do katerega
ponudniki še lahko zahtevajo dodatna poja-
snila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je
5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Od-
govori, pomembni za vse kandidate, bodo
poslani na naslove vseh kandidatov, ki bo-
do prevzeli razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 9. 2003.

Snaga, javno podjetje d.o.o.

Ob-103054
1. Naročnik: JVIZ Občine Mozirje,

Osnovna šola Rečica ob Savinji in Osnovna
šola Nazarje.

2. Naslov naročnika: JVIZ Občine Mo-
zirje, Osnovna šola Rečica ob Savinji,
Rečica ob Savinji 152, 3332 Rečica ob
Savinji, tel. 03/837-02-20, telefaks
03/837-02-32, Osnovna šola Nazarje, Za-
drečka cesta 37, 3331 Nazarje, tel.
03/839-13-66, telefaks 03/839-13-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vred-
nosti 70,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 1. sklop: meso in mesni izdelki, 2.
sklop: ribe, 3. sklop: mleko in mlečni izdel-
ki, 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slašči-
ce, 5. sklop: žita in mlevski izdelki, 6. sklop:
sadje, zelenjava in stročnice, 7. sklop: kon-
zervirani izdelki, 8. sklop: zamrznjena živi-
la, 9. sklop: sadni sokovi in sirupi, 10.
sklop: ostala živila.

4. Kraj dobave: JVIZ Občine Mozirje,
Osnovna šola Rečica ob Savinji, Rečica ob
Savinji 152, 3332 Rečica ob Savinji,
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta 37,
3331 Nazarje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. janu-
arja 2004 do 31. decembra 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodat-
ne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: Altus consul-
ting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,

faks 01/421-90-45 ali elektronska pošta:
altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 9. in
13. uro, do vključno 4. novembra 2003, do
11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 8.800 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št. 020-2003,
po modelu 00, Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, je potrebno predlo-
žiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 4. no-
vembra 2003, ob 14. uri, na naslovu JVIZ
Občine Mozirje, Osnovna šola Rečica ob
Savinji, Rečica ob Savinji 152, 3332 Reči-
ca ob Savinji.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki, ki predložijo ponudbe, katerih vre-
dnost je v kumulativi višja od 30 mio SIT,
morajo predložiti menico z menično izjavo v
višini 150.000 SIT, veljavno do 15. decem-
bra 2003. Kolikor vrednost ponudbe v ku-
mulativi ne presega 30 mio SIT, menica ni
potrebna.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnika bo-
sta z izbranimi ponudniki sklenila ločene po-
godbe za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. decembra 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 20. no-
vember 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, strokovna priporo-
čila, lastna proizvodnja, odzivni čas. Vrednost
posameznega merila in način uporabe meril
je določeno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

JVIZ Občine Mozirje,
Osnovna šola Rečica ob Savinji,

Osnovna šola Nazarje

Št. 1 Ob-103063
1. Naročnik: JGZ “Pohorje“ Mirna.
2. Naslov naročnika: Slovenska vas 14,

8232 Šentrupert, tel. 07/30-47-010,
07/30-47-180, telefaks 07/30-47-114.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kos
stroj za tlačno litje aluminijevih zlitin z
avtomatsko napravo za doziranje AL ta-
line v livno pušo, napravo za avtomat-
sko brizganje orodja in temperirno na-
pravo za segrevanje livnih orodij.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo obravnaval samo celovite
ponudbe.

4. Kraj dobave: Slovenska vas 14, 8232
Šentrupert.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JGZ “Pohorje“
Mirna, Slovenska vas 14, 8232 Šentrupert,
kontaktni osebi Franc Podržaj in Milan
Šušterčič, faks 07/30-47-114, tel.
07/30-47-010.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JGZ “Pohorje“ Mirna, Sloven-
ska vas 14, 8232 Šentrupert, tajništvo -
Danica Novak.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 11. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
na naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v raz-
pisni 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 Zako-
na o javnih naročilih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 28. 2. 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 28. 11.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, rok plačila, rok dobave.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 9. 2003.

JGZ “Pohorje“ Mirna
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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

Razveljavitev
Ob-102828

Občina Komenda v celoti razveljavlja raz-
pis za oddajo naročila gradnje po odprtem
postopku za izgradnjo prizidka k Osnovni
šoli Komenda, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 40-41 z dne 5. 5. 2003. Razpi-
sni postopek bo ponovljen. Občina Komen-
da bo razpis ponovno objavila.

Občina Komenda

Obvestilo

Št. 35103-143/2003 Ob-102767
V skladu z določilom 77. člena Zakona o

javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in
102/00) vas obveščamo, da je župan
Občine Lenart sprejel sklep št.
35103-143/2003 z dne 5. 9. 2003, s ka-
terim se javno naročilo za oddajo gradbenih
del po odprtem postopku “Izgradnja klub-
skih prostorov NK Lenart“ ne odda.

Javno naročilo je bilo objavljeno v Ura-
dnem listu RS, št. 71-72 z dne 25. 7. 2003,
Ob-99750.

Javni razpis bo ponovno izveden predvi-
doma v mesecu oktobru 2003.

Datum odposlanja zahteve za objavo:
25. 9. 2003.

Občina Lenart

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Ob-103147
V Uradnem listu RS, št. 86-87 z dne

5. 9. 2003, Ob-101204, je bil objavljen
javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo
gradbenih, obrtnih in instalacijskih del ter
zunanje ureditve objekta razvojno inova-
cijsko in tehnološko središče Savinjske
regije.

Skladno s 25. členom ZJN-l podaljšuje-
mo rok za predložitev ponudb na 6. 10.
2003 do 13. ure. Odpiranje ponudb bo
dne 6. 10. 2003 ob 14 uri. Kraj predloži-
tve in odpiranja ponudb ostane nespreme-
njen.

RRA Celje d.o.o. in RITS d.o.o., Celje

Št. 118/03 Ob-102758
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 ceste Nazarje – Gornji Grad
cesta R3-697/5514 od km 1.000 do km
3.600.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R3-697 Nazarje
– Gornji Grad.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

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

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

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 11.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 78,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 4188/03 Ob-102809
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: vodovod

Dolenje Jesenice.
(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: Hrastovica–Dolenje Je-
senice v KS Šentrupert.

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
2004, 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 je 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: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun pri SKB banki d.d. Trebnje, št.
03153-1005330917 s pripisom “Vodovod
Dolenje Jesenice“ – predložitev potrdila.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Trebnje d.o.o., Goli-
ev trg 9, 8210 Trebnje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
30. 10. 2003 ob 10.30 na naslovu Komu-
nala Trebnje 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, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 120 dni od odpiranja ponudb. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvido-
ma do 20. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa so: ponujena cena,
plačilni pogoji in reference.
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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-
godnejše 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: 23. 9. 2003.

Komunala Trebnje d.o.o.

Št. 4191/03 Ob-102811
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: izgrad-

nja vodovodnega odcepa Trebelno–Ci-
kava I. in II. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: Drečji vrh–Blečji vrh–
Cikava v KS Trebelno.

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
2004, 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 je 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: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun pri SKB banki d.d. Trebnje, št.
03153-1005330917 s pripisom “Izgradnja
vodovodnega odcepa Trebelno–Cikava I. in
II. faza“ – predložitev potrdila.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Trebnje d.o.o., Goli-
ev trg 9, 8210 Trebnje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
22. 10. 2003 ob 12.30 na naslovu Komu-
nala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku ban-
čno garancijo v višini 5% razpisne vred-
nosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 120 dni od odpiranja ponudb. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvido-
ma do 20. 11. 2003.

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

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-
godnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanega z ozirom na razpoložljiva fi-
nančna sredstva ali odstopiti od podpisa po-
godbe. 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: 23. 9. 2003.

Komunala Trebnje d.o.o.

Št. 4189/03 Ob-102813
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: objekt za

zaščito tehtnice Globoko.
(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: Komunalna baza Glo-
boko.

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 je 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 “Objekt za
zaščito tehtnice Globoko“ – predložitev
potrdila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 10. 2003 do
10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Trebnje d.o.o., Goli-
ev trg 9, 8210 Trebnje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
22. 10. 2003 ob 11.30 na naslovu Komu-
nala Trebnje 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, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 120 dni od odpiranja ponudb. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvido-
ma do 20. 11. 2003.

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

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-
godnejše 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: 23. 9. 2003.

Komunala Trebnje d.o.o.

Št. 4190/03 Ob-102815
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

sistema izcednih vod deponije komunal-
nih odpadkov Globoko.

(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: deponija Globoko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne

– samo informativno.
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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 je 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: 20.000 SIT na transakcij-
ski račun pri SKB banki d.d. Trebnje, št.
03153-1005330917 s pripisom “Sanacija
sistema izcednih vod deponije komunalnih
odpadkov Globoko“ predložitev potrdila.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalaa Trebnje d.o.o., Go-
liev trg 9, 8210 Trebnje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
22. 10. 2003 ob 10.30 na naslovu Komu-
nala Trebnje 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, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik 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 Zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
predložiti ponudnik za dokazovanje pogo-
jev je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 90 dni od odpiranja ponudb. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvido-
ma do 30. 11. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik ni dolžan oddati naročilo po-
nudniku, ki ponudi najnižjo ceno. Najnižja po-
nudbena cena še ne predstavlja najugodnej-
še ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico do-
ločiti eventualno manjši obseg del od
razpisanega z ozirom na razpoložljiva finan-
čna sredstva ali odstopiti od podpisa pogod-
be. V nobenem primeru ponudniki nimajo pra-
vice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslo-
va. Naročnik si pridržuje pravico naknadnih
dogovorov z najugodnejšimi ponudniki.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 9. 2003.

Komunala Trebnje d.o.o.

Št. 2957/03 Ob-102924
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel, 01/23-04-000, te-
lefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja RP 20 kV Fužine v Kamniku (grad-
bena in zaključna dela) (skladno s popi-
som del s količinami v razpisni dokumenta-
ciji).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora obsegati iz-
vedbo vseh del, delne ponudbe niso dovo-
ljene.

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

4. Kraj izvedbe: RP 20 kV Kamnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka del je meseca decembra 2003 in
dokončanja del v največ 5 mesecih.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, soba št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, 1516 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 27. oktobra
2003, in sicer vsak delovni dan od 8. ure
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d. št. 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-30-03, z ob-
vezno navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti predložene najkasneje do 27. oktobra
2003 do 10. ure, ponudbe predložene po
tem roku ne bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Ljubljana, Javno podje-
tje za distribucijo električne energije, d.d.,
Služba za javna naročila in nabavo, Sloven-
ska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis št. JN 30/03
– Ponudba za izgradnjo RP 20 kV Fužine v
Kamniku – Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. okto-
bra 2003, ob 11. uri v sejni sobi družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

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

nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: go-
tovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
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: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:

redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, oziroma samostojni po-
djetnik priglasitveni list DURS-a, ki odraža
zadnje stanje,

K obrtno dovoljenje pristojne Obrtne
zbornice, kjer ima ponudnik ali podizvaja-
lec svoj sedež, za opravljanje dejavnosti po
klasifikaciji iz sklopa 45.1 do 45.45, ki
ustreza javnemu naročilu,

dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

dokazilo/izjavo, da poslovanje ponud-
nika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zad-
njih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo de-
janje, ki je povezano z njegovim poslova-
njem ali taka sodna ali upravna odločba, ki
mu prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, ne starejše od 30 dni,

dokazilo o poravnanih davkih, pri-
spevkih in drugih obveznih dajatvah, v skla-
du s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

BON-1, ne starejši od 30 dni, oziroma
za samostojnega podjetnika potrdila vseh po-
slovnih bank, kjer ima odprt TRR o podjetni-
kovi solventnosti, vključno s podatkom o ev.
blokadi TRR, ne starejša od 30 dni,

neodvisno revizijsko mnenje za zad-
nje poslovno leto ponudnika, ki je zaveza-
nec k reviziji in njegova ponudbena vre-
dnost, oziroma pri podizvajalcu vrednost del
tega podizvajalca, presega 50 mio SIT,

· bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,

· pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpi-
sni dokumentaciji),

· pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v ga-
rancijskem roku v višini 10% od končne po-
godbene vrednosti (po predloženem vzorcu
v razpisni dokumentaciji),

· pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvo-
de in o ugotavljanju skladnosti, o posredo-
vanju tehničnih informacij in zagotovitvi ga-
rancij,

· pisno izjavo ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

· pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,

· pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,

· pogodbo s podizvajalcem, oziroma po-
godbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
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zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,

· pisne izjave vseh v svoji ponudbi nave-
denih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravoča-
sno in pravilno poravnal svoje zapadle po-
slovne obveznosti do njih, ne starejše od
30 dni,

· pisno izjavo ponudnika o usposoblje-
nosti in sposobnosti,

· potrjen vzorec pogodbe,
· dokazila glede drugih-posebnih pogo-

jev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Dokumenti pod oznako morajo biti

predloženi tudi za eventualnega podizvajal-
ca, ki bo izvajal gradbena dela, oziroma
ključavničarska dela; dokument pod ozna-
ko K velja kumulativno za ponudnika in
eventualnega podizvajalca (skupno izpolnje-
vanje pogojev!).

Kot veljavni bodo upoštevani le doku-
menti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisa-
ni. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fo-
tokopiranih dokumentov izbranega ponud-
nika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji
naročila izbranemu ponudniku. Za izhodi-
šče določitve starosti dokumentov se upoš-
teva datum odpiranja ponudb.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb: pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je 50 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (82% de-

lež),
– potrjene reference (10% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti IS0 razreda 9000

ponudnika (3% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovane do 21. oktobra 2003.

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

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

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 110-1/03 Ob-102986
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija voziščnih konstrukcij na AC
A1/0016 odsek Ljubljana Vič – Kozarje
od km 0,600 do km 0,880, A1/0051
odsek Kozarje – Brezovica od km 0,000
do km 0,740 in A2/0615 odsek Brdo –
Kozarje od km 1,260 do km 2,400.

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

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

4. Kraj izvedbe: AC A1/0016 odsek
Ljubljana Vič – Kozarje od km 0,600 do km

0,880, A1/0051 odsek Kozarje – Brezovi-
ca od km 0,000 do km 0,740 in A2/0615
odsek Brdo – Kozarje od km 1,260 do km
2,400.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 18 dni od uvedbe izvajalca v delo.
Rok dokončanja del je najkasneje do 15. 6.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sveto-
vanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba
je Marjana Logar, tel. 01/30-68-253, faks
01/30-68-206. Strokovne informacije po-
sreduje Breda Rok, inž. grad. – DDC sveto-
vanje inženiring, Družba za svetovanje in in-
ženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, tel.
01/30-68-249, faks 01/30-68-251.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 5. 11. 2003 do 10.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5. 11.
2003 ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5,760.000 SIT in veljavnostjo naj-
manj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 180 dni po preteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 15. 12.
2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: predhodni razpis je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 78 z dne 8. 8.
2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

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

Št. 352-05/00-10 Ob-103032
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Občina Logatec,

Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, tel.
01/75-90-600, faks 01/75-90-620, e-ma-
il SPREJEM@LOGATEC.SI.

3. (a) Opis in obseg gradnje: kanali-
zacija zahodnega dela Gorenjega Lo-
gatca.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna do-
kumentacija izdelana.

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: november 2003
– dokončanje junij 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Loga-
tec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Darja
Mlinar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
naročnika štev. 01264-0100001228 odprt
pri UJP Ljubljana s pripisom – kanalizacija.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, 1370 Logatec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 11. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Logatec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 5% raz-
pisane vrednosti javnega naročila z veljav-
nostjo 60 dni po datumu odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od datuma odpiranja ponudb, obvestilo
o oddaji naročila do 28. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba. Kriteriji in
način uporabe meril je podan v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka predhodnega raz-
pisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2003.

Občina Logatec

Št. 352-05/03-7 Ob-103034
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Občina Logatec,

Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, tel.
01/75-90-600, faks 01/75-90-620, e-ma-
il SPREJEM@LOGATEC.SI.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
kanalizacije in vodovoda Čevica v Lo-
gatcu.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: november 2003
– dokončanje maj 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Loga-
tec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Darja
Mlinar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
naročnika št. 01264-0100001228 odprt pri
UJP Ljubljana s pripisom – vodovod.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, 1370 Logatec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 11. 2003 ob 11.30 v sejni sobi
Občine Logatec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
razpisane vrednosti javnega naročila, z
veljavnostjo 60 dni po datumu odpiranja
ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od datuma odpiranja ponudb, obvestilo
o oddaji naročila do 28. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba. Kriteriji in
način uporabe meril je podan v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka predhodnega raz-
pisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2003.

Občina Logatec

Št. 344-01/03-5 Ob-103035
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Občina Logatec,

Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, tel.
01/75-90-600, faks 01/75-90-620, e-ma-
il SPREJEM@LOGATEC.SI.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dosto-
pna cesta IOC Zapolje v Logatcu.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna do-
kumentacija izdelana.

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: november 2003
– julij 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Lo-
gatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec,
Darja Mlinar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
naročnika št. 01264-0100001228 odprt pri
UJP Ljubljana s pripisom – dostopna cesta.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, 1370 Logatec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 11. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Logatec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
razpisane vrednosti javnega naročila z
veljavnostjo 60 dni po datumu odpiranja
ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od datuma odpiranja ponudb, obvestilo
o oddaji naročila do 28. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba. Kriteriji in
način uporabe meril je podan v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka predhodnega raz-
pisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2003.

Občina Logatec

Št. 35205-22/2003 Ob-103046
1. Naročnik: Občina Laško, Mestna uli-

ca 2 Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,

3270 Laško, tel. 03/733-87-00, faks
03/733-87-40, e-mail: obcina@lasko.si.

3. Opis in obseg gradnje: kanalizacija
Rimske Toplice I. etapa.

4. Kraj izvedbe: Rimske Toplice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 2 meseca ali
60 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Laško,
Mestna ulica 2, tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Luka Picej, inž. grad.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti od dneva te
objave dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago za 10.000 SIT; plačilo
po položnici na račun Občine Laško št.
01257-0100003220.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: tajništvo oddelka za
GJS, okolje in prostor, Občina Laško, Me-
stna ulica 2, Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: petek, 14. november 2003 ob 12.
uri, v sejni sobi Občine Laško.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 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:

1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe;

3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila;

4. da je ponudnik poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve;

5. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet naročila in je tako dovolje-
nje zahtevano s posebnim predpisom;

6. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni;

7. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in je izvedel tovr-
stne gradnje za 10 pogodbenih partnerjev v
zadnjih treh letih, kar dokazuje z izjavami
naročnikov;

8. da ponudnik ni dal zavajajoče po-
datke;

9. da nudi 60-dnevni plačilni rok;
10. da za resnost ponudbe nudi nasled-

njo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% ponud-

bene vrednosti;
11. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za do-

bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predlo-
žil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval;

– da bo ponudnik dobil garancijo za od-
pravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če
jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahte-
val;

12. opcija ponudbe 30. 12. 2003.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 12. 2003, predvideni datum o odlo-
čitvi o sprejemu ponudbe je 30. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
Ponudbena cena – 70%;
– 35% (kriterij najvišja najnižja PC)
ocena 1 – najvišja ponudbena cena,

ocena 5 – najnižja ponudbena cena
vmes po formuli 1 + (VC-PC)/(VC-NC) X 4

PC-ponudbena cena, VC – najvišja ce-
na, NC – najnižja cena

– 35% (kriterij povprečna PC)
ocena 1 – 20,1% ali več nad povpre-

čjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli

1+(1,2povC/PC-1) x 8
povC-povprečna cena
PC –ponudbena cena
reference ponudnika – 10%
0 – jih nima, ni priložil(se izloči)
1 – slabe
1,5 – zadovoljive
2 – zadovoljive, priložena so priporočila
2,5 – dobre
3 – dobre, priložena so priporočila
3,5 – zelo dobre
4 – zelo dobre, priložena so priporočila
4,5 – odlične
5 – odlične, priložena so priporočila
rok izvedbe – 10%
0 – rok ni določljiv oziroma daljši od

razpisanega
3 – v skladu z razpisnimi pogoji in pro-

gramom priprave
5 – nudi krajši rok izdelave
finančna usposobljenost (bonitete, pla-

čilna sposobnost) – 10%
0 – ni priložil, neprekinjena blokada nad

60 dni
1 – slabe (čista izguba, neporavnane ob-

veznosti)
3 – dobre (pokazatelji so pozitivni, pri-

bližno enaki povprečju panoge, plačilno
sposoben)

5 – zelo dobre (pokazatelji so pozitivni,
boljši od povprečja)

Maksimalno skupno število točk je 500,
maksimalna ocena za posamezno merilo je
5 točk. Ponudnik, ki izbere višje število točk
je najugodnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na od-
delku za GJS, okolje in prostor, Mestna uli-
ca 2, 3270 Laško, tel. 03/733-87-14 med
7. in 9. uro, do 9. 11. 2003.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 9. 2003.

Občina Laško

Ob-103049
1. Naročnik: Javno podjetje “Okolje“ Pi-

ran, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Fornače 33, 6330

Piran, tel. 05/61-750-32, faks
05/61-750-15.

3. a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih del za izgradnjo ločenega si-
stema fekalne kanalizacije in sanacija
vdora morske vode v kanalski sistem –
I. faza Kidričevo nabrežje Piran.

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 pred-
videna.

4. Kraj izvedbe del: Kidričevo nabrežje,
Piran.

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 katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: JP “Okolje“ Piran,
d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, Investicij-
sko tehnični sektor, kontaktna oseba: Irena
Koritnik - tel. 05/61-750-32.

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

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 35.000 SIT na transakcij-
ski račun JP “Okolje“ Piran št.
10100-0032414679 pri Banki Koper, sklic
na številko 00-1301.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 11. 2003 do
12. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: JP “Okolje“ Piran, d.o.o., Forna-
če 33, 6330 Piran, tajništvo; tel.
05/61-750-11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 11. 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
ponudnikov 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2003.
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sveta o skupnih parvilih notranjega trga z
električno energijo v slovenski pravni red.
Celotni postopek izvedbe postopka javne-
ga naročila pa se je tako zavlekel, da bi
naročnik prejel rezultate šele po datumu
predvidenem za oddajo sprememb in
dopolnitev Energetskega zakona v pro-
ceduro v državni zbor. Iz tega razloga
oddaja naročila za naročnika torej ni več
smiselna.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 116/03 Ob-102511
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava no-
velacije PGD, PZI nove cestne poveza-
ve od mostu čez Čabranko do Vicev in
PGD, PZI ceste od Vicev do priključka
na cesto R3-653/1364 Trava – Podpla-
nina.

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

5. Kraj izvedbe: cesta LC-3613.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 8 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 4. 11. 2003
do 8. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 11.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 21,600.000 SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2003.

Direkcija RS za ceste

Ob-102768
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310

Izola, tel. 05/66-06-306, faks
05/66-06-305.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje bolni-
šničnih prostorov in druga dogovorjena
opravila.

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

5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izo-
la, Polje 35, 6310 Izola.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dokumentaci-
ja se lahko zahteva v tajništvu, pri Biserki
Benedetti, v 3. nadstropju na naslovu na-
ročnika. Razpisna dokumentacija se lahko
pošlje tudi po pošti po predhodnem plačilu
in dostavi dokazila, da je razpisna doku-
mentacija bila plačana. Dodatne informaci-
je o razpisu dobijo zainteresirani samo pi-
sno pri Rudiju Benko, univ. dipl. ek., najka-
sneje pet dni pred potekom roka za predlo-
žitev ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan, od 3. 10. 2003 dalje med 8. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV vklju-

Predvideni datum odločitve je 20. 11.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: uporab-
ljena 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

naročilu: kontaktna oseba naročnika Ivan
Bakič, univ. dipl. inž. grad.; tel.
05/61-750-31.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 9. 2003.

Javno podjetje “Okolje“ Piran, d.o.o.

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

Št. 20-95/2002 Ob-102783
Na podlagi drugega odstavka 77. člena

Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00, 102/00 in 30/01) izdajam na-
slednje

obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb

prispelih na javni razpis za oddajo javne-
ga naročila “Analiza organiziranega trga z
električno energijo in predlog sprememb in
dopolnitev obstoječih mehanizmov“.

Obveščamo Vas, da je strokovna komi-
sija Ministrstva za okolje in prostor, imeno-
vana z odločbo naročnika št. 20-95/2002
z dne 13. 5. 2003, dne 19. 9. 2003 v po-
stopku ocene ustreznosti in kakovosti naju-
godnejše ponudbe pridobljene v postopku
pogajanj, ki je dokumentiran v Zapisniku o
poteku in vsebini postopka pogajanj št.
20-95/2002 z dne 18. 8. 2003 sprejela
naslednje sklepe:

1. Komisija v skladu z določbo 77. člena
Zakona o javnih naročlih (Ur. l. RS, št.
39/00, 102/00 in 30/01) zavrača ponud-
bo vseh ponudnikov.

2. Osnovni namen javnega naročila je
bil analiza organiziranega trga z električno
energijo, priprava predlogov sprememb in
dopolnitev obstoječih mehanizmov, ki bi
omogočali kvalitetnejše spremembe in do-
polnitve Energetskega zakona (Ur. l. RS,
št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA,
110/02 – ZGO-1, 50/03 – Odl. US RS)
zaradi zahtev po sprejemu Smernice
2003/54/ES Evropskega parlemanenta in
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čen), plačilo virmansko na prehodni račun
naročnika 01100-6030277118 pri UJP
Koper.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno
18. 11. 2003 do 10. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 11. 2003 ob 11. uri v sejni sobi v
I. nadstropju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10,000.000 SIT in bančna garancija za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z razpisnimi pogoji – plačilni rok mini-
malno 60 dni od datuma 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): predložitev po-
godbe o poslovnem sodelovanju, iz katere
mora biti razvidna medsebojna odgovornost
za izvršitev pogodbe.

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: ponudnik mora imeti let-
ne čiste prihodke iz prodaje izkazane pod
zap. št. 5 obrazca BON-1 v višini najmanj
100 mio SIT.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od javnega od-
piranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 70%, fiksnost cene 15%, refe-
rence 10%, plačilni pogoji 5%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost naročila
125,000.000 SIT/leto. Pogodba o oprav-
ljanju storitev se bo sklenila za obdobje 3
let. Izbran najugodnejši ponudnik bo skle-
nil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas
s polnim delovnim časom za 31 delavcev,
ki sedaj opravljajo storitev pri trenutnem
izvajalcu storitev, ki so predmet javnega
razpisa.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2003.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 17123-04-403-79/2003 Ob-102784
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblasti-

lu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefano-
va ulica 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: predmet javnega
razpisa je nastanitev delavcev Policije na
območju Občine Ilirska Bistrica, pri če-
mer mora biti zagotovljeno:

– nastanitev 20 oseb,
– sobe morajo biti eno ali dvoposteljne s

svojimi sanitarijami in kopalnico.
Podrobnejši opis storitve in ostale zahte-

ve naročnika so razvidni iz razpisne doku-
mentacije.

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

17. hotelske in restavracijske storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se ne bo oddalo po posamez-
nih sklopih, ponudniki morajo ponuditi ce-
lotno storitev.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Ilirska
Bistrica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki variantnih ponudb ne morejo po-
nuditi. V primeru, da ponudnik ponudi tudi
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upošte-
vala. Upoštevana bo samo osnovna pogod-
ba.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: naročnik bo z
izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo
za obdobje dveh let, z možnostjo podaljša-
nja za eno leto.

Predvideni datum začetka izvajanja stori-
tve je 1. 1. 2004, predvideni datum zaključ-
ka 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, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, do-
datne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogo-
čen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan od 12. do
14. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

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

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-

nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40307903.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
27. 10. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Viso-
ka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8,
Ljubljana.

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

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dne-
va uradnega prejema računa, ki ga ponud-
nik (izvajalec) izstavi za opravljeno storitev
do 5. dne v mesecu za pretekli mesec izva-
janja storitve.

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

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mo-
ra natančno opredeliti odgovornost posa-
meznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo na-
ročniku neomejeno solidarno.

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

15. (a) Ali je izvedba te storitve z zako-
nom, predpisi ali upravnimi odločbami re-
zervirana 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: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati najmanj 140 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 16. 11. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugo-
dnejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponu-
jeno ceno.
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 9. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 87 Ob-102831
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 vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: I. sklop – tisk
šestih številk O’glasne pošte v predvi-
deni skupni nakladi 700.000 kosov v
letu 2004,

II. sklop – tiskanje 11 številk Poštnih
razgledov v skupni nakladi 94.600 ko-
sov letu 2004 in

III. sklop – tiskanje 4 številk Uradne-
ga glasila Pošte Slovenije v predvideni
skupni nakladi 4.400 kosov v letu
2004.

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 po dispoziciji
naročnika.

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: 27. 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: 28. 10. 2003 ob 11. 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 de-
javnost: /

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do: 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: 26. 9. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Ob-102837
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, 3000 Celje.

2. Naslov naročnika: Družba za avtoce-
ste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljub-
ljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, faks
01/300-99-37.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: opravljanje
strokovno svetovalnih storitev za potre-
be nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji – Nave-
zava na Luko Koper – Bertoška vpadni-
ca in del Ankaranske vpadnice s pove-
zovalno cesto.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: DARS d.d.,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, kontaktna ose-
ba za dodatne informacije Konrad Planteu
(tel. 01/300-99-50), dvig razpisne doku-
mentacije v sobi 516 – Metka Celestina.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije ponudnik poravna z vir-
manom na TRR št. 06000-0112292412,
sklic 987-700, opis: razp.dokum.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 5. 11. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, DARS d.d., Dunajska 7, 1000
Ljubljana, vložišče soba 108.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
5. 11. 2003 ob. 10. uri, v prostorih DARS
d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, sejna
soba – 509.

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: 10,500.000 SIT. Bančna garancija
za resnost ponudbe mora biti veljavna 210
dni od datuma odpiranja ponudb.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te 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: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 3. 5. 2004. Predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
5. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudbe je sestavljeno iz te-
hničnega in finančnega dela.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 91 z dne
19. 9. 2003, Ob-101918.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 472/2-16/2003 Ob-102941
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

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

6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje in vzdr-
ževanje parkovnih površin.

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

5. Kraj izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

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

končanja ali čas izvedbe: 5 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-

tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ortoped-
ska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Alenka Vodopivec, tel.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.

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

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

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

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 11. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
nad lekarno Ortopedske bolnišnice Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

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

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

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

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

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, plačilni pogoji, reference.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik objavlja ponovni javni raz-

pis, ker je v prejšnjem postopku oddal po-
nudbo samo en ponudnik. Prejšnji razpis je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 70 z
dne 18. 7. 2003, Ob-98332.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 133/2003 Ob-102943
1. Naročnik: Občina Izola – Comune di

Isola.
2. Naslov naročnika: Občina Izola,

Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, tel.
05/660-01-00, faks 05/660-01-10, e-ma-
il: posta.oizola@izola.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: sklic 1A 12 – arhi-
tekturne storitve: nadomestna novo-
gradnja Kulturnega doma v Izoli:

– izdelava projektne dokumentacije
PGD, PZR, PZI,

– izvajanje projektantskega nadzora med
gradnjo,

– izdelava celotne tehnične dokumenta-
cije v skladu z 39. členom ZGO-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za za vse
skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu
ponudniku celotno javno naročilo izvedbe.

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

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

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del – takoj po podpisu pogodbe. Do-
končanje del – predvidoma druga polovica
leta 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Plan invest
d.o.o. Portorož, Podružnica Koper, Ulica
15. maja 13, 6000 Koper. Kontaktna ose-
ba je Darjo Reščič, univ. dipl. inž. grad., tel.
05/630-81-26, faks 05/630-81-28, e-ma-
il: planinvest@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 6. 10. 2003,
vsak delovni dan, od 9. ure do 12. ure, s
potrdilom o plačilu stroškov za razpisno do-
kumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
15.000 SIT (z vključenim DDV) nakazati na
TRR Občine Izola pri Banki Slovenija, št.
TRR: 01240-0100006381.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Izola, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola, oziroma oddati osebno v
sprejemno pisarno Občine Izola, Postojn-
ska ul. 3, 6310 Izola.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2003 ob 13.30, v sejni so-
bi Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310
Izola.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vred-
nosti.

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): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisnimi po-
goji. Poleg splošnih pogojev mora ponud-
nik predložiti tudi pisni izjavi naročnika: da
ima poravnane vse obveznosti do naročni-
ka in da ni neporavnanih pogodbenih ob-
veznosti med ponudnikom in naročnikom.

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: ZGO-1 in druga zakonodaja ter pred-
pisi za tovrstne storitve.

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (predvidena odločitev o sprejemu
najugodnejše ponudbe: november 2003).

17. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo (80% ponud-
bena cena, 20% reference ponudnika).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na po-
djetju Plan invest d.o.o. Portorož, Podružni-
ca Koper, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper.
Kontaktna oseba je Darjo Reščič, univ.
dipl. inž. grad., tel. 05/630-81-26, faks
05/630-81-28, e-mail: planinvest@siol.net.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Občina Izola – Comune di Isola

Št. 17123-02-403-78/2003 Ob-103025
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: predmet javnega
razpisa je izvajanje storitev čiščenja ob-
jektov MNZ RS in Policije.

Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Za-
kona o javnih naročilih: 14. storitve čišče-
nja stavb in storitve upravljanja z nepremič-
ninami.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se bo oddalo po posameznih
sklopih, in sicer:
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– sklop 1: izvajanje storitev čiščenja ob-
jektov Ministrstva za notranje zadeve,

– sklop 2: izvajanje storitev čiščenja ob-
jektov Generalne policijske uprave.

Ponudniki lahko ponudijo storitev, ki je
predmet javnega razpisa v celoti (sklopa 1
in 2) ali posamezna sklopa v celoti. Ponu-
dniki se ne morejo prijaviti za izvajanje po-
sameznih storitev iz posameznega sklopa.

5. Kraj izvedbe: predmetno javno naro-
čilo se bo izvajalo:

– za sklop 1: Mačkova ulica 2, Ljublja-
na, Šmartinska cesta, Ljubljana, Azilni dom,
Celovška cesta 166, Ljubljana, Slovenska
54, 7. in 9. nadstropje, Ljubljana, Beethov-
nova 3, Ljubljana, Visoka policijsko-varno-
stna šola in Upravna akademija, Kotnikova
8, Ljubljana;

– za sklop 2: Center za tujce, Veliki otok
v Postojni, Ulica Jožeta Jame 8, Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki variantnih ponudb ne morejo
ponuditi. V primeru, da ponudnik ponudi
tudi variantno ponudbo, se le-ta ne bo
upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna
ponudba.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka izvedbe naročila je 5. 1. 2004,
predvideni zaključek pa dve leti od podpisa
pogodbe.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
mentacijo, morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o po-
nudniku (naziv, naslov, navedba ali je dav-
čni zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji
s strani davčnega urada, kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka raču-
na: 01100-6370171132 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka:
28 17116-2401002-40307803.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do dne 3. 11.
2003, najkasneje do 12. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
3. 11. 2003, ob 13. uri, na naslovu: Viso-

ka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8,
Ljubljana.

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

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila izvedene storitve mora biti najmanj
30 dni od dneva uradnega prejema fakture,
ki je izstavljena po opravljeni storitvi, in si-
cer do vsakega 30. dne v mesecu za prete-
kli mesec.

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

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

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

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

– Zakon o kemikalijah (Ur. l. RS, št.
36/99, 11/01, 52/02, 65/03);

– Pravilnik o pogojih glede zdravstvene
neoporečnosti predmetov splošne rabe, ki
smejo v promet (Ur. l. SFRJ, št. 26/83,
61/84, 56/86, 50/89, 18/91, Ur. l. RS,
št. 38/00, 52/00, 66/00, 20/01, 98/02,
62/03);

– Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih pripravkov (Ur. l. RS,
št. 73/99, 3/00, 45/00, 28/01, 55/01,
33/02, 101/02, 22/03).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
niki morajo v ponudbi navesti imena oseb,
ki bodo izvajale predmetno naročilo.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 26. 11. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za meriloma cena in finančno stanje ponud-
nika.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 9. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu: Ministrstvo za
notranje zadeve

Št. 26811-3/2003-0202 Ob-103029
1. Naročnik: Javna agencija za železni-

ški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,

2000 Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: idejni projekt
II. faze modernizacije proge Divača–Ko-
per, ki je kot osnova sintezne študije.

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: področje javne železni-
ške infrastrukture na območju Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 5 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: vložišče, Vihar
Alenka.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 30.000 SIT na TRR
01100-6000002642, sklicevanje na št.
2422-03-000092.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javna agencija za železniški
promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
29. 10. 2003 ob 10. uri na naslovu Javna
agencija za železniški promet, Kopitarjeva
5, 2000 Maribor, v sejni sobi.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čno zavarovanje za resnost ponudbe (ga-
rancija za resnost ponudbe) mora biti dano
v višini 3% vrednosti javnega naročila. Ga-
rancija za resnost ponudbe je lahko dana v
obliki bančne garancije prvorazredne ban-
ke s sedežem v državi naročnika ali v tujini,
ali v drugi obliki, skladno z zakonskimi dolo-
čili in zahtevami naročnika v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik. Način pla-
čevanja z roki je določen v vzorcu pogod-
be kot obvezni vsebini razpisne dokumen-
tacije.

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-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj treh
idejnih projektov večjih objektov s področja
javne železniške infrastrukture, kot glavni iz-
vajalec, v zadnjih petih letih,

– zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki iz-
polnjujejo pogoje, določene v Zakonu o gra-
ditvi objektov in so potrebni za izvedbo javne-
ga naročila, vendar najmanj tri strokovnjake z
najmanj univerzitetno izobrazbo s področja
projektiranja tirnih naprav, dveh strokovnjakov
z najmanj visokošolsko izobrazbo s področja
projektiranja EVM, SNEV in zunanje razsvet-
ljave, enega strokovnjaka z najmanj visoko-
šolsko izobrazbo s področja geodezije, ene-
ga strokovnjaka z najmanj visokošolsko izo-
brazbo s področja geologije in enega stro-
kovnjaka z najmanj visokošolsko izobrazbo s
področja projektiranja SV in TK naprav,

– ustrezna finančna sposobnost ponud-
nika:

– da v zadnjih 6 mesecih ni imel blo-
kiranega transakcijskega računa,

– da ima likvidna sredstva ali prikaz
možnosti najetja kredita v minimalni vredno-
sti prvih dveh mesečnih situacij,

– sredstva morebitnih podizvajalcev
se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju po-
nudnikovega izpolnjevanja zgoraj navedenih
pogojev. Sredstva partnerjev v skupnem na-
stopu pa se seštevajo, da se ugotovi sku-
pna sposobnost izpolnjevanja zgoraj nave-
denih pogojev,

– rok dokončanja del ne more biti daljši
od razpisanega.

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: Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.
l. RS, št. 110/02); Zakon o železniškem
prometu ZZelP UPB1 (Ur. l. RS, št. 14/03);
Zakon o varnosti v železniškem prometu
ZVZP (Ur. l. RS, št. 85/00); Nacionalni pro-
gram razvoja Slovenske železniške in-
frastrukture NPRSZI (Ur. l. RS, št. 13/96).

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od roka določenega za predložitev
ponudbe, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 3. 11. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: 50% ce-
na, 30% ustrezna kvalifiakcijska struktura in
20% rok.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Rajko Satler, tel. 02/234-14-42.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Ur. l. RS, št. 57-59 z dne
20. 6. 2003, Ob-96208.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Su 040801/03 Ob-103045
1. Naročnik: Okrožno sodišče na Ptuju.
2. Naslov naročnika: Ptuj, Krempljeva

ulica 7, 2250 Ptuj, faks 02/772-01-71, tel.
02/748-08-00.

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

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

5. Kraj izvedbe: poslovni prostori Okrož-
nega in Okrajnega sodišča na Ptuju ter
Okrajnega sodišča v Ormožu.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije:
Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva
ul. 7, pri sekretarju sodišča, na zahtevo pa
tudi po pošti.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 11. 2003 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva 7, 2250 Ptuj.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 11. 2003 ob 10. uri na sedežu
naročnika, Krempljeva 7, soba št. 9.

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

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 (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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 12. 2003, odločitev o sprejemu ponud-
be najkasneje do 12. 11. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 90 točk,
– certifikat kakovosti ISO 9001 –

10 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2003.

Okrožno sodišče na Ptuju

Št. 64000-11/2003-22 Ob-103148
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona,

Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgo-
na.

2. Naslov naročnika: Občina Gornja
Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gor-
nja Radgona, telefaks 02/564-38-14, tel.
02/561-16-71.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: opravljanje pre-
vozov učencev osnovnih šol v Občini
Gornja Radgona v letih 2004, 2005 in
2006 / priloga 1A 2. točka (storitve kopen-
skega prometa).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se odda po posameznih razpi-
snih sklopih. Ponudnik lahko ponudi en, več
ali vse razpisne sklope.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Gor-
nja Radgona.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del: začetek 3. 1. 2004, dokon-
čanje 31. 12. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Gor-
nja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250
Gornja Radgona, kontaktna oseba je Ber-
narda Hari, tel. 02/561-16-71.

(b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, v tajništvu občinske
uprave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na podračun Občine Gornja Radgona,
št. 01229-0100012643, s pripisom Javni
razpis-izvajanje šolskih prevozov.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Gornja Radgona, Parti-
zanska 13, 9250 Gornja Radgona.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 11. 2003 ob 12.30, v veliki sejni
sobi Občine Gornja Radgona, Partizanska
13, Gornja Radgona.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo bo izvršeno v 30 dneh po opravljeni stori-
tvi in prejemu računa, skladno z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS.

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-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 59/01); Pravilnik o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil,
s katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS,
št. 78/99 in 58/00).

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 12. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 14. 11.
2003.

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: 25. 9. 2003.

Občina Gornja Radgona

Št. 2411-03-001 Ob-103149
1. Naročnik: Ministrstvo za promet.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1535 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: podpora pri
organizaciji in izvedbi 88. zasedanja
evropske konference ministrov za pro-
met, 27/I B.

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

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

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, zaključek 28. maja
2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
promet, mag. Janez Požar, državni podse-
kretar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 15. uro.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrtvo za promet, Languso-
va 4, 1535 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. november 2003 ob 13. uri.

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

– Osnovna šola Stranje, Zg. Stranje 22,
1242 Stahovica,

– Osnovna šola Šmartno v Tuhinju,
Šmartno 27/a, 1219 Laze v Tuhinju,

– Osnovna šola Toma Brejca, Šutna 39,
1241 Kamnik.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
za en sklop ali več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko konkurirajo na nasled-
nje sklope oziroma skupine blaga:

1. meso,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. mesni izdelki,
4. ribe,
5. mleko,
6. mlečni izdelki,
7. kruh,
8. pekovski izdelki,
9. slaščičarski izdelki,
10. sadje,
11. zelenjava,
12. sadni sokovi,
13. testenine,
14. čaji,
15. zmrznjena zelenjava,
16. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali na vse skupine prehram-
benega blaga.

V posamezni skupini mora ponudnik za-
gotavljati vse artikle in celotno letno količi-
no blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za tri leta. Pogodba za dobavo
blaga bo sklenjena za vsako leto posebej.

5. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Skupnost
osnovnih šol, Ljubljanska 89, 1230 Domža-
le, Majda Zalokar, tel. 01/721-91-80.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 23. 10. 2003 med 10. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 13.000 SIT z vklju-
čenim DDV na podračun pri UJP št.
01223-6030719716. Pred dvigom razpi-
sne dokumentacije mora ponudnik predlo-
žiti potrdilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 27. 10. 2003 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Skupnost osnovnih šol, Ljubljan-
ska 89, 1230 Domžale, s pripisom “Ne od-
piraj – ponudba – Kamnik“, na kuverti mora
biti označen tudi naslov pošiljatelja in števil-
ka objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.

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

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

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navede-
no v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljati mora do 28. ma-
ja 2004 do 24. ure.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, reference do 50 točk, način
točkovanja je opredeljen v razpisni doku-
mentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisno na naslovu naročnika ali po
faksu 01/478-82-30.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 9. 2003.

Ministrstvo za promet

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. 17 Ob-102812
1. Naročnik: Skupnost osnovnih šol.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 89,

1230 Domžale, tel. 01/721-91-80, faks
01/721-91-85.

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

(b) Kraj dobave:
– Osnovna šola Frana Albrehta, Šolska

ulica 1, 1241 Kamnik,
– Osnovna šola Komenda, Moste 40,

1218 Komenda,
– Osnovna šola Marije Vere, Ljubljanska

16A, 1241 Kamnik,
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11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati, ki jim bo priznana usposob-
ljenost, bodo morali predvidoma predložiti
ponudbe v tridesetih dneh po pisnem pozi-
vu naročnika, odločitev o sprejemu ponud-
be pa bo sprejeta predvidoma do 8. 12.
2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna skupna vrednost blaga (artiklov) v
skupini.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 9. 2003.

Skupnost osnovnih šol, Domžale

Št. 1/2003 Ob-102833
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,

Celje, tel. 03/544-11-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dializno

potrošni material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ce-

lje, Oblakova ulica 5, Celje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: javno naročilo se oddaja po arti-
klih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobave bo-
do trajale tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva od Milene Vulo-
vič, Splošna bolnišnica Celje, tajništvo po-
močnika direktorja za finance, Gregorčičeva
3, Celje po enodnevni predhodni najavi po
faksu 03/54-81-219 in predložitvi dokazila
o plačilu razpisne dokumentacije – dodat-
ne informacije daje Sabina Špeglič, ek., na
tel. 03/54-44-133, int. 3689.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentaci-
jo je potrebno plačati znesek 3.000 SIT na
račun št. 01100-6030276827.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 27. 10. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijave je potrebno predložiti v
tajništvo pomočnika direktorja za finance
Splošne bolnišnice Celje, Gregorčičeva 3,
Celje.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: če
bo vrednost ponudbe presegla 30,000.000
SIT, bo moral ponudnik predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 60 dni.

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: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: december 2003 in januar 2004.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 62 z dne
27. 6. 2003, Ob-96708.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 41/03 Ob-102937
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-97-60, telefaks 01/588-97-02.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
blaga po sklopih:

A) elektromaterial;
B) inštalacijski material:
– cevi, profili,
– material za spajanje,
– ležaji,
– merilne naprave in sestavni deli,
– ostali inštalacijski material,
C) gradbeni material;
D) barve in čistila:
– barve in pleskarski material,
– čistila in papir,
E) kemikalije;
F) izdelki iz pvc in gume:
– pvc in tesnila,
– guma,
G) črpalke in deli;
H) orodje in sestavni deli;
I) maziva in lepila:
– maziva,
– lepila,
J) zaščitna sredstva.
(b) Kraj dobave: Javno podjetje Energe-

tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62 in Ve-
rovškova 70, 1000 Ljubljana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko poteguje za po-
samezen sklop (označen s črkami od A do
J), za več sklopov skupaj ali za naročilo v
celoti.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: postopne do-
bave za obdobje treh let.

5. (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 01/588-97-02 ali po elek-
tronski pošti na naslovu: “vital.hribar@ener-
getika-lj.si“.

(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 raz-
pisno dokumentacijo: 5.000 SIT se na-
kaže na transakcijski račun Javnega po-
djetja Energetika Ljubljana d.o.o., št.
02924-0253764022 s sklicem na št.
700-41-03. Vplačilo je možno tudi na bla-
gajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.

6. (a) Datum in ura, do kdaj se spreje-
ma prijave: najkasneje do 21. 10. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: po pošti na naslov: Javno podje-
tje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali osebno v
vložišče v pritličju Javnega podjetja Energe-
tika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljub-
ljana. Kuverte morajo biti opremljene na na-
čin kot je to navedeno v navodilih kandida-
tom za izdelavo prijave.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v dru-
gi fazi omejenega postopka bo zahtevana
bančna garancija za resnost ponudbe v pri-
meru, če bo skupna (kumulativna) ponud-
bena vrednost vseh ponujenih sklopov, za
katere bo ponudnik podal svojo ponudbo v
2. fazi tega postopka, presegla znesek
30,000.000 SIT, ki je določen v tretjem
odstavku 15. člena ZIPRS0304 (Uradni list
RS, št. 118 z dne 30. 12. 2002).

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena po posameznih dobavah bla-
ga v roku najmanj 30 dni od datuma izdaje
posameznega računa.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.

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:

– finančno stanje;
– plačilni pogoji;
– tehnične zahteve naročnika;
– upoštevanje zakonodaje;
– dobavni rok;
– dostava blaga na lokaciji naročnika;
– primernost podizvajalca;
– podpisana izjava o strinjanju z razpi-

snimi pogoji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvido-

ma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: kan-
didati bodo morali predvidoma predložiti po-
nudbe do 17. 12. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 9. 1. 2004.

12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena in popusti.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o.
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ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 71 Ob-102759
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 29. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 639.000 l kurilno olje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Petrol d. d. Ljubljana,
Dunajska cesta 50, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 52,078.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 53,612.000 SIT, 52,078.500 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: 23. 9. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 75 Ob-102760
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 9. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 37.000 kg kartonov bele barve za
naslavljanje v kvaliteti papirja KV MK od
tega: – gramature 200 gr dimenzij 20 x 13
cm 22.000 kg, dimenzije 15 x 13 cm 5000
kg, dimenzij A5 5000 kg in – gramature
250 gr dimenzije A4 5000 kg.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja vrednost.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Radeče papir muflon,
d.o.o., Titova 99, 1433 Radeče.

7. Pogodbena vrednost: 11,351.600
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 11,970.000 SIT brez DDV,
11,351.600 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 9. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 1-404-01-93/2003 Ob-102761
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne fron-
te 13, Ljubljana.

3. Datum izbire: 22. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava strojne in programske opre-
me Cisco, konfiguracijo ISDN strojne
opreme, ter dobava novih verzij pro-
gramske opreme – sklop A javnega naro-
čila za ugotavljanje sposobnosti za dobavo,
inštalacijo, vzdrževanje in konfiguriranje
opreme proizvajalca Cisco Systems z ozna-
ko MŠZŠ-KOM_U1-404-01-93/2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SRC.SI d.o.o., Trža-
ška cesta 116, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 160,839.431,04
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: oddala so se dela v okviru sklo-
pa A javnega naročila z oznako
MŠZŠ-KOM_U1-404-01-93/2003. Najvi-
šja ponudba: 171,326.786,75 SIT; najni-
žja ponudba: 160,839.431,04 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 62 z dne 27. 6. 2003, Št.
404-01-93/2003; Ob-87026.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2003.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 4/2001 Ob-102765
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/884-23-93.

3. Datum izbire: 30. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: medicinski pripomočki (II. faza/5.),
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: omejeni javni razpis – najni-
žja končna cena za posamezni izdelek.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Valencia Stoma-Medical d.o.o. Ljub-
ljana – za izdelke iz skupin C in D/f,

2. Gopharm d.d. Nova Gorica – za iz-
delke iz skupin C, D/d, D/e in D/f,

3. Medis d.o.o. Ljubljana – za izdelke iz
skupin B, D/d, D/f in H,

4. Medinova d.o.o. Ljubljana – za izdel-
ke iz skupin D/d, D/f in H,

5. Sanolabor d.d. Ljubljana – za izdelke
iz skupin A, B, C, D/c, D/d, D/e, D/f, D/g,
E in G,

6. Dentacom inženiring d.o.o. Velenje –
za izdelke iz skupine D/f,

7. Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o.
Vodice – za izdelke skupine B in D/f,

8. Impakta d.d. Ljubljana – za izdelke iz
skupine F,

9. Metalka Zastopstva MEDIA d.o.o.
Ljubljana – za izdelke iz skupine F,

10. Auremiana Sežana d.o.o. Sežana –
za izdelke iz podskupine D/f,

11. Johnson&Johnson S.E. podružnica
Ljubljana, Ljubljana – za izdelke iz skupin
A, C, D/f, D/g in E,

12. Emporio Medical d.o.o. Ljubljana –
za izdelke iz skupin C, D/c, D/e in D/f,

13. Salus Ljubljana d.d. Ljubljana – za
izdelke iz skupin B in H,

14. Sind Ljubljana d.o.o. Ljubljana – za
izdelke iz podskupine D/f,

15. IRIS Mednarodna trgovina d.o.o.
Ljubljana – za izdelke iz skupin C in D/f,

16. MM Surgical d.o.o. Ljubljana – za
izdelke iz skupin D/f, D/g in E,

17. Thomy Frey East d.o.o. Ljubljana –
za izdelke iz podskupine D/f,

18. AMS Meding d.o.o. Šentjur – za iz-
delke iz podskupine D/f,

19. Simps S d.o.o. Trzin – za izdelke iz
podskupine D/b,

20. Helpy d.o.o. Trzin – za izdelke iz
podskupin D/b in D/f,

21. Farmadent d.o.o. Maribor – za iz-
delke iz skupine A,

22. Lek d.d. SPE d.o.o. Medicinski
pripomočki Ljubljana – za izdelke iz skupi-
ne H,

23. Profarmakon international d.o.o.
Maribor – za izdelke iz skupin C, D/b, D/c,
in D/f,

24. Adriamed d.o.o. Ljubljana – za iz-
delke iz skupine B,

25. Medias international d.o.o. Ljublja-
na – za izdelke iz podskupin D/a in D/f,

26. Merit d.o.o. Ljubljana – za izdelke iz
skupin C in D/b,

27. Kemofarmacija d.d. Ljubljana – za
izdelke iz skupin A, B, C, D/a, D/b, D/c,
D/d, D/e, D/f, D/g in E,

28. Tosama d.d. Domžale – za izdelke
iz skupine C,

29. Mikro+Polo d.o.o. Maribor – za iz-
delke iz skupin A in B,

30. Hibiskus d.o.o. Ljubljana – za izdel-
ke iz podskupin D/e, D/f in G.

7. Pogodbena vrednost: predvidena
vrednost naročila je 470,000.000 SIT let-
no. Naročnik opravi obdobni izbor najnižjih
cen po posameznem izdelku (na vsakih 6
mesecev), zato pogodbene vrednosti ni mo-
goče podati.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: vrednosti najvišje in najnižje ponud-
be niso primerljive zaradi različnega števila
ponujenih vrst blaga-izdelkov.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 7.
2003 do 31. 12. 2003.

12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka v Uradnem listu RS:
Uradni list RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001,
Ob-46743.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 9. 2003.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
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Št. 404-08-240/2003-10 Ob-102775
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana.
3. Datum izbire: 2. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 10 kosov prenosnih računalnikov.
5. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: SIMT d.o.o., Industrij-
ska 5, 1290 Grosuplje.

6. Pogodbena vrednost: 5,967.120 SIT
7. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: oddaja naročila po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave
MORS 200/2003-PSP; edino merilo: ce-
na; ob izpolnjevanju zahtev in pogojev na-
ročnika.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 6,118.800 SIT, 5,967.120 SIT.
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: 25. 9. 2003.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 091-2-9/03 Ob-102777
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medi-

cinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljub-

ljana, telefaks 01/543-77-01.
3. Datum izbire: 28. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: digitalna kamera za zajetje slike iz
transmisijskega elektronskega mikro-
skopa.

Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, garancijska doba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: SCAN, d.o.o., Pred-
dvor, Breg ob Kokri 7, 4205 Preddvor.

7. Pogodbena vrednost: 11,880.000
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 11,880.000 SIT (z DDV),
10,907.870,10 SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2003.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Ob-102781
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljublja-

na.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,

1260 Ljubljana.
3. Datum izbire: v omejenem postopku

je bila kandidatom sposobnost za izvedbo
predmeta javnega naročila priznana 14. 8.
2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava letnih potreb po zdravilih v
Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v posameznem četrtletju je
edino merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kemofarmacija d.d.,
Ljubljana, Sanolabor d.d., Ljubljana, Salus
Ljubljana d.d.

7. Pogodbena vrednost: realizacija do-
bav bo skladna s sprotnimi potrebami na-
ročnika.

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: naročnik bo zdravila nabavljal od ti-
stega ponudnika, ki bo v posameznem četr-
tletju pri posameznem artiklu dosegel najni-
žjo ceno.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 72 z dne 25. 7.
2003, Ob-98584,

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 51 z dne 30. 5. 2003,
Ob-95105.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2003.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-102786
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 21. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: osebni av-
tomobili; 3 kosi; sedež naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop D: Porsche Inter
auto d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 12,967.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 17,500.000 SIT, 17,162.043,62
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS,če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 9. 2003.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne

energije d.d.

Ob-102787
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 21. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: osebni av-
tomobili;1 kos; sedež naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Štajerski avto
dom d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 1,784.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1,784.000 SIT, 1,784.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS,če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 9. 2003.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne

energije d.d.

Ob-102788
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul.2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 21. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: osebni av-
tomobili; 2 kosa; sedež naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Štajerski avto
dom d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 5,373.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,059.800 SIT, 8,059.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS,če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 9. 2003.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne

energije d.d.
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Ob-102789
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul.2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 21. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: osebni av-
tomobili; 4 kose; sedež naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: Štajerski avto
dom d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 11,050.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 11,050.400 SIT, 11,050.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS,če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 9. 2003.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne

energije d.d.

Ob-102790
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: dograditev
DCV Elektro Maribor; sedež naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: naroč-
nik je pristopil k oddaji naročila po postop-
ku skladno s 5. točko 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ensico d.o.o.; Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 62,300.200
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 62,300.200 SIT, 62,300.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS,če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 9. 2003.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne

energije d.d.

Ob-102791
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 24. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški
material; skladišče pisarniškega materiala
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Energomont
d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 12,539.863
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 13,111.730,60 SIT, 10,893.816,66
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS,če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 9. 2003.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne

energije d.d.

Ob-102792
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 24. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški
material; skladišče pisarniškega materiala
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Mladinska
knjiga Birooprema d.d.; Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,167.306 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 4,283.820,38 SIT, 4,167.306 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS,če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 9. 2003.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne

energije d.d.

Ob-102793
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/22-00-107, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 24. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški
material; skladišče pisarniškega materiala
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: Mladinska
knjiga Birooprema d.d.; Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,681.272,32
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 5,652.075,38 SIT, 4,681.272,32
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS,če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 9. 2003.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne

energije d.d.

Ob-102794
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/22-00-107, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 24. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški
material; skladišče pisarniškega materiala
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila: upošte-
vana so bila vsa merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, ki so bila navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop D: Mladinska
knjiga Birooprema d.d.; Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,968.614,24
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 7,008.660 SIT, 3,968.614,24 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS,če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 9. 2003.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne

energije d.d.

Št. 69 Ob-102803
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-02-305, tele-
faks 02/449-23-79.

3. Datum izbire: 11. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava, namestitev, selitev in pre-
montaža sistemskih omar.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba: 80% cena, 10% konfiguracijsko
orodje, 5% višina, 5% “U“ označitve.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: LANCom d. o. o., Tr-
žaška 63, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 21,039.255
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 21,354.320 SIT, 21,039.255 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: 24. 9. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 1/2003 Ob-102814
1. Naročnik: Slovenska kinoteka.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva cesta

38, Ljubljana, marjan.rozman@kinoteka.si.
3. Datum izbire: 1. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: avdiovizualna oprema za umetniški
kino “Kinodvor“, Kolodvorska ulica 13,
Ljubljana. I. sklop: video projektor s pri-
padajočo opremo za dvorano Kinodvo-
ra; II. sklop: video projektor s pripadajo-
čo opremo za preddverje Kinodvora.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna cena za vsak
posamični sklop.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

I. sklop: Boris Kutin, s.p., Sound ENG.
& Design, Petrovičeva 19, Ljubljana;

II. sklop: Marand Inženiring, d.o.o., Ce-
sta v Mestni log 55, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
I. sklop: 11,693.035 SIT;
II. sklop: 3,205.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. sklop: 19,776.918 SIT, 11,693.035

SIT;

II. sklop: 4,649.834 SIT, 3,205.600
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: 23. 9. 2003.

Slovenska kinoteka

Št. 1.7.4455 Ob-102832
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1506 Ljubljana, tel. 01/29-14-403, telefaks
01/29-14-833.

3. Datum izbire: 7. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– 1800 kpl AT porcija 49 natezna

trdnost 900 N/mm2,
– 160 kpl AT porcija UIC 60 natezna

trdnost 1100 N/mm2,
– 30 kpl AT porcija UIC 60 natezna

trdnost 1175 N/mm2.
Blago bo dobavljeno v Centralno skladi-

šče Zalog, Kriva pot 38; Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 95 točk in plačilni rok
5 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: P. C. Wagner Elektro
– Thermit, Erlaaer Strasse 118, Wien, Av-
strija.

7. Pogodbena vrednost: 47.385,86
EUR.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48.148,70 EUR, 47.385,86 EUR.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 9. 2003.
Holding Slovenske železnice d.o.o.

Ob-102844
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Julija

Polca Kamnik.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1240
Kamnik.

3. Datum izbire: 3. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: urgentno reševalno vozilo – ZD Kam-
nik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medicop d.o.o., Obrt-
na ulica 43, 9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 16,406.615,27
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,496.716 SIT, 16,406.615,27 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: 26. 9. 2003.

Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik

Št. 2954/03 Ob-102922
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000, te-
lefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 5. avgust 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pisarniškega materiala v
obdobju 2003-2006.

Kraj dobave je v ekonomat naročnika
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58 v
Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponud-
nika na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (75%
delež),

– popust na uradni cenik za blago izven
specifikacije (17% delež),

– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti serije ISO 9000

ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: DZS, založništvo in tr-
govina, d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 82,638.336,06
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5 ponudb,
od tega 3 pravilne ponudbe in 2 nepravilni
ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 87,582.962,10 SIT (brez DDV),
68,865.280,05 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 49-51 z dne 30. 5.
2003, Ob-95095 pod naslovom: dobava
pisarniškega materiala.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 26. septembra 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 2955/03 Ob-102921
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.

2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000, te-
lefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 11. avgust 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava tonfrekvenčnih (MTK) spre-
jemnikov v obdobju 2003 – 2004.

Kraj dobave je franko centralno skladi-
šče družbe Elektro Ljubljana, d.d., Cesta
24. junija 1, Ljubljana Črnuče.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponud-
nika na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (87%
delež),

– garancijski rok (5% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000

ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnu-
če, s proizvajalcem MTK sprejemnikov tipa
TS8, Iskra Emeco, d.d. Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 74,970.000
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni po-
nudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 62,475.000 SIT (brez DDV),
62,475.000 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 26. septembra 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 85/03 Ob-102944
1. Naročnik: Javni zavod za gasilsko in

reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova
Gorica.

2. Naslov naročnika: 5000 Nova Gori-
ca, Sedejeva 9.

3. Datum izbire: 13. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: gasilsko vozilo s cisterno, Nova
Gorica.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: cena, dobavni rok,
plačilni pogoji, tehnična primernost, po-
garancijsko vzdrževanje, največje število
točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: WEBO d.o.o., Karde-
ljeva ploščad 11a, 1113 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 25,553.121,80
SIT + 20% DDV = 30,663.746,16 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,360.000 SIT, 30,663.746,16 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: Uradni list RS, št. 66-67 z dne 11. 7.
2003.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Javni zavod za gasilsko in reševalno
dejavnost – Gasilska enota Nova

Gorica

Št. 404-01-147/2003 Ob-102949
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: 13. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža opreme za šol-
sko športno dvorano za Srednjo šolo
Srečka Kosovela Sežana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Boza d.o.o., Bevkov
trg 6, 5001 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 72,617.184
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 77,928.222 SIT, 72,617.184 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in

šport

Št. 03301-14/2003 Ob-103026
1. Naročnik: Občina Cankova.
2. Naslov naročnika: Cankova 25,

9261 Cankova, tel. 02/540-93-70.
3. Datum izbire: 15. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: oprema za Osnovno šolo Cankova,
Cankova 27.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Euro Design Apače
d.o.o., Apače 1, 9253 Apače.

7. Pogodbena vrednost: 24,786.678
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,278.740 SIT, 24,786.678 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 75 z dne 1. 8. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2003.

Občina Cankova

Ob-103037
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

2. Naslov naročnika: Dunajska c. 50,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-80,
01/534-66-75, e-mail:zord@zord.org.

3. Datum izbire: 11. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 9.000 litrov neosvinčenega motor-
nega bencina super 95 (NMB 95), Len-
dava.

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: /
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: 26. 9. 2003.

Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih

derivatov

Ob-103039
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

2. Naslov naročnika: Dunajska c. 50,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-80,
01/534-66-78, e-mail: m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 11. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: menjava 1,900.000 l neosvinčene-
ga motornega bencina super 95 (NMB
95), Ortnek.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek se razveljavi.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 59 z dne 5. 7. 2003, Ob-73306.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih

derivatov

Ob-103043
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

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

3. Datum izbire: 11. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava 18,000.000 l neosvinčene-
ga motornega bencina super 95 (NMB
95), Ortnek.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz d.o.o.,
Ferrarska c. 7, 6000 Koper.

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. 2003, Ob-73306.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 19-21 z dne 28. 2. 2003,
Ob-89093.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in

njenih derivatov

Št. 65 Ob-103050
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-02-305, tele-
faks 02/449-23-79.

3. Datum izbire: 10. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: povečanje obsega dobave službene
obleke.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kroj Ljubljana d.d., Tr-
žaška 118, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,582.010
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: 29. 9. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-103058
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbov-

lje p.o.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,

1420 Trbovlje, tel. 03/565-25-00, faks
03/562-61-22.

3. Datum izbire: 3. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: medicinski pripomočki, fco Splošna
bolnišnica Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja vrednost skupine
oziroma podskupine ob ustrezni kvaliteti po-
sameznih artiklov v njej.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:

– skupina C: sanitetni material: Sanola-
bor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana;

– skupina D: oskrba rane:
– podskupina D1: medicinski lepilni trako-

vi: NORD d.o.o., Gotovlje 62a, 3310 Žalec,

– podskupina D2: medicinski obliži in
ostali material za nego rane: Profarmakon
International d.o.o., Preradičeva ulica 20A,
2000 Maribor,

– podskupina D3: obloge za rane: Pro-
farmakon International d.o.o., Preradičeva
ulica 20A, 2000 Maribor;

– skupina E: kirurška zaščita:
– podskupina E6: vložki za zaščito tal:

Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljub-
ljana;

– skupina L: medicinsko potrošni ma-
terial:

– podskupina L6: pripomočki za ose-
bno nego in higieno: Profarmakon Interna-
tional d.o.o., Preradičeva ulica 20A, 2000
Maribor;

– skupina R: pripomočki za periferno
vensko aplikacijo:

– podskupina R2: sistemi za infuzijske
črpalke: AMS Meding d.o.o, Ljubljanska ce-
sta 6A, 3230 Šentjur;

– skupina S: material za vakumski od-
vzem krvi: Medias International d.o.o., Le-
skoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina C: sanitetni material:

5,088.761,17 SIT;
– skupina D: oskrba rane:
– podskupina D1: medicinski lepilni tra-

kovi: 1,108.172 SIT,
– podskupina D2: medicinski obliži in

ostali material za nego rane: 2,825.928 SIT,
– podskupina D3: obloge za rane:

1,374.092,20 SIT;
– skupina E: kirurška zaščita:
– podskupina E6: vložki za zaščito tal:

4,511.200 SIT;
– skupina L: medicinsko potrošni ma-

terial:
– podskupina L6: pripomočki za osebno

nego in higieno: 205.310 SIT;
– skupina R: pripomočki za periferno

vensko aplikacijo:
– podskupina R2: sistemi za infuzijske

črpalke: 1,652.700 SIT;
– skupina S: material za vakumski od-

vzem krvi: 7,726.209,36 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina C: sanitetni material: 1;
– skupina D: oskrba rane:
– podskupina D1: medicinski lepilni tra-

kovi: 4,
– podskupina D2: medicinski obliži in

ostali material za nego rane: 3,
– podskupina D3: obloge za rane: 2;
– skupina E: kirurška zaščita:
– podskupina E6: vložki za zaščito

tal: 1;
– skupina L: medicinsko potrošni mate-

rial:
– podskupina L6: pripomočki za osebno

nego in higieno: 2;
– skupina R: pripomočki za periferno

vensko aplikacijo:
– podskupina R2: sistemi za infuzijske

črpalke: 1;
– skupina S: material za vakumski od-

vzem krvi: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina C: sanitetni material:

5,088.761,17 SIT, 5,088.761,17 SIT;

– skupina D: oskrba rane:
– podskupina D1: medicinski lepilni tra-

kovi: 1,297.929,75 SIT, 1,108.172 SIT,
– podskupina D2: medicinski obliži in

ostali material za nego rane: 3,724.544,10
SIT, 2,825.928 SIT,

– podskupina D3: obloge za rane:
1,783.162,20 SIT, 1,374.092,20 SIT;

– skupina E: kirurška zaščita:
– podskupina E6: vložki za zaščito tal:

4,511.200 SIT, 4,511.200 SIT;
– skupina L: medicinsko potrošni ma-

terial:
– podskupina L6: pripomočki za osebno

nego in higieno: 259.410 SIT, 205.310 SIT;
– skupina R: pripomočki za periferno

vensko aplikacijo:
– podskupina R2: sistemi za infuzijske

črpalke: 1,652.700 SIT, 1,652.700 SIT;
– skupina S: material za vakumski

odvzem krvi: 7,726.209,36 SIT,
7,726.209,36 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za skupine oziroma podskupine, kjer
naročnik ni prejel dveh ponudb, je glede na
ponovljen razpis sklenil pogodbo z edinim
ponudnikom.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 67 z dne 11. 7. 2003, Ob-97800.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 2997/03 Ob-103146
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.

2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000, te-
lefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 24. september 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava osebne varovalne opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik skladno s 76. čle-
nom ZJN-1 ni mogel izbrati najugodnejšega
ponudnika, saj ni pridobil vsaj dveh samo-
stojnih pravilnih ponudb od dveh različnih,
kapitalsko in upravljalsko nepovezanih po-
nudnikov.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

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: naročnik je prejel samo 1 ponudbo,
zato je zaključil postopek brez izbire naju-
godnejšega ponudnika. Naročnik bo v skla-
du z 20. členom ZJN-1 nadaljeval z oddajo
javnega naročila po postopku s pogajanji.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 29. septembra 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.
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ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Popravek

Št. 462-02/128-13/2003/0530-010 Ob-102835
V obvestilu o oddaji javnega naročila

gradnje, za investicijsko vzdrževanje v Ca-
rinskem uradu Ljubljana, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 91 z dne 19. 9. 2003,
Ob-102021 se popravita 9. in 10. točka:

9. Število prejetih ponudb: 2.
Naročnik je oddal javno naročilo po po-

stopku s pogajanji brez predhodne objave v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 68,270.710,80 SIT, 49,379.480,04
SIT.

Vsi ostali podatki v navedeni objavi osta-
nejo nespremenjeni.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 34409-35/2001-0801 Ob-102799
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, tel.

22-01-413.
3. Datum izbire: 14. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Pohorske
ulice med Maroltovo in Lackovo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naročila:
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Nigrad, Javno komunal-
no podjetje d.d., Zagrebška c. 30, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 148,064.950
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 154,528.038,60 SIT, 148,064.950 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: 24. 9. 2003.
Mestna občina Maribor

Št. 64 Ob-102804
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

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

3. Datum izbire: 25. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška in

instalacijska dela na pošti Škofja Lo-
ka-Trata.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sortima d. o. o., Koro-
ška cesta 118, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 88,572.970,50
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 91,779.229 SIT, 88,572.970,50 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: 24. 9. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 35205-16/1998-1/1 Ob-102810
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,

1240 Kamnik.
3. Datum izbire: 8. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: vzporedni vodovod DN
400 Iverje – Kamnik, odsek II v dolžini
838 m; obnova vodovoda med Stahovi-
co in Godičem, odsek I, II in VI.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunalno podjetje Kam-
nik d.d., Cankarjeva 11, 1240 Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: 50,181.520
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 79,864.089,66 SIT, 50,181.520 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: 25. 9. 2003.
Občina Kamnik

Št. 344-04-7/02 Ob-102816
1. Naročnik: Občina Zavrč.
2. Naslov naročnika: Zavrč 11, 2283

Zavrč.
3. Datum izbire: 14. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnovitvena dela na LC
102090 Dolane- Hrastovec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, plačilni
pogoji.

Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela največje
število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Asfalti Ptuj d.o.o., Žni-
daričevo nabr. 13, Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 37,710.705,60
SIT

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 38,400.000 SIT, 27,613.894,46
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: 23. 9. 2003.

Občina Zavrč

Ob-102820
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veteri-

narska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,

1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, telefaks
01/283-22-43.

3. Datum izbire: 5. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja prizidka Naci-
onalnega Veterinarskega inštituta Vete-
rinarske fakultete Univerze v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 66 točk, plačilni
rok do 12 točk, rok izvedbe do 12 točk,
strokovna priporočila/reference do 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Energoplan gradbeno po-
djetje d.d., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 440,879.439,17
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: Instalacije Grosuplje
d.d., Adamičeva 51, 1290 Grosuplje –
130,000.000 SIT, EGP d.o.o. Grosuplje,
Cesta na Krko 9, 1290 Grosuplje –
86,000.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 588,080.704,48 SIT,
440,879.439,17 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, Ob-93581.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2003.

Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

Št. 2/2003 Ob-102824
1. Naročnik: Ekonomsko-poslovna fakul-

teta Univerze v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Razlagova ul. 14,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 1. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: prenova predavalnic A
in B.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena: 90 točk;
reference: 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Climaco podjetje za inže-
niring d.o.o. Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
149,532.536,06 SIT z DDV.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 161,583.641,62 SIT, 149,844.680,65
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: 24. 9. 2003.

Ekonomsko-poslovna fakulteta
Univerze v Mariboru

Št. 1/2003-6; 126/16 Ob-102830
1. Naročnik: Mestni muzej Idrija in So-

ške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
2. Naslov naročnika: Prelovčeva 9,

5280 Idrija in Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica.

3. Datum izbire: 25. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: Kanomeljske klavže: pri-
pravljalna dela in sanacija pregrade.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: reference ponudnika pri iz-
vajanju del v zadnjih treh letih, vodstvo pro-
jekta – odgovorni vodja vseh razpisanih del,
ponudbena vrednost del.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Zidgrad Idrija d.d.,
Vojkova 8, 5280 Idrija.

7. Pogodbena vrednost: 57,327.604,14
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3 veljavne
ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 62,108.916 SIT (z vključenim DDV),
57,327.604 SIT (z vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2003.

Mestni muzej Idrija

Ob-102834
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava RS.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška de-
la, strojne in elektroinstalacije, Novo
mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Pam, gradbeno obrtniški
inženiring Novo mesto, d.o.o., Mušičeva
15, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 24,881.686,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0.

9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: najvišja ponudba je znašala
26,125.085,26 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2003.

Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS

Št. 35103-03-25/2003 Ob-102836
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenj-

skem.
2. Naslov naročnika: Ul. Franca Barleta

23, 4207 Cerklje na Gorenjskem, tel.
04/27-80-100, faks 04/25-21-027.

3. Datum izbire: 12. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija in dozidava
Osnovne šole Davorin Jenko – Cerklje
III. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference in kompen-
zacija.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbinec Gip, d.o.o.,
Nazorjeva ul. 1, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost:
490,354.431,87 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 501,477.902,07 SIT, 490,354.431,87
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: 24. 9. 2003.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 361-9371/01 Ob-102846
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad

Mestne občine Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3, 1000

Ljubljana, tel. 01/306-14-36; faks
01/306-15-78; e-mail: olga.funa@ljublja-
na.si.

3. Datum izbire: 1. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del za izgradnjo
šestih stanovanjskih objektov – stolpi-
čev, vsak s po trinajstimi stanovanjski-
mi enotami v območju urejanja MS 8/3
Polje pri Ljubljani, v skupni izmeri 9000
m2 bruto etažne površine.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbe so bile vrednote-
ne in ocenjene na podlagi naslednjih meril
iz razpisne dokumentacije:

– ponudbena cena – maks. 90 točk,
– splošni garancijski roki – maks.

10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 982,073.982
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik bo vsa raz-
pisana dela opravil brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.244,194.013,72 SIT, 982,073.982
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. 57-59 z dne 20. 6.
2003; Ob-96592.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana

Št. 5/70 Ob-102863
1. Naročnik: Komunala Koper, d.o.o.-

s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-761.

3. Datum izbire: 27. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba pripravljalnih
del, zemeljskih del, gradbenih del za re-
konstrukcijo II. in III. faze kanalizacije
Ankaran.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena, izbrani po-
nudnik je ponudil najnižjo ceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Strabag AG, Boltzmann-
strasse 8 A, 9020 Klagenfurt.

7. Pogodbena vrednost: 42,968.894,19
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 50,493.550,39 SIT oziroma
42,968.894,19 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

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

Št. 011-04-2/2002 Ob-102866
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 17. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba protiprašne za-
ščite na cesti RT-924/3559 Podlom –
Krajnski Rak.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ceste mostovi d.d., Lava
42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 63,200.499
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 84,180.379 SIT, 63,200.499 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-102867
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 8. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R1-212/1120 Sodražica-Žlebič.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 237,071.232
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 322,611.652 SIT, 237,071.232 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-102868
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 5. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija krivine na
cesti G2-103/1009 Plave – Solkan, od
km 4+200 do 4+700.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Go-
rica d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gori-
ca.

7. Pogodbena vrednost: 117,002.201
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 140,238.330 SIT, 131,463.148 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-102869
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 4. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija plazu “Trška
Gorca“ na cesti R2-424/1225 Dežno-Čr-
nolica v km 7.950.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geoprojekt d.d., Letali-
ška cesta 27, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 83,027.438
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 124,092.990 SIT, 83,027.438 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-102870
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 4. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R1-216/1175 Krka-Žužemberk od km
12.290 do km 13.010.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CGP d.d., Ljubljanska 47,
8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 135,130.214
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 189,228.978 SIT, 135,130.213 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-102871
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 16. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova ceste
R1-225/1248 Radmirje – Mozirje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ceste mostovi d.d., Lava
42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 69,249.862 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 98,825.863 SIT, 69,249.862 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-102872
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 27. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R3-723 Čepinci – Madžarska meja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Ba-
kovska 31, 9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 98,215.986
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 104,082.554 SIT, 98,215.986 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-102873
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 2. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba protihrupne
ograje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: GIZ Gradis, Šmartin-
ska 134a, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 71,653.211
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 79,186.148 SIT, 71,653.911 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-102874
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

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

3. Datum izbire: 8. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R3-704/1353 Vuhred-Ribnica na Po-
horju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje d.d., Iz-
tokova 30, 2000 Maribor,

7. Pogodbena vrednost: 61,078.913
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 77,215.594 SIT, 61,078.913 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-102876
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 28. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja dveh mostič-
kov in inundacijskih jarkov na trasi
R1-216/1367 Ivančna Gorica – Muljava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: VGP d.d., Trdinova 23,
8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 48,150.312
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 75,447.831 SIT, 48,150.312 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-102877
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 5. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gra-

denj ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kri-
žišča Peršeti na cesti G2-102/1040
Peršeti – Most na Soči in 102/1006
Peršeti – Idrsko z G2-103/1007 Per-
šeti – Ušnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova
Gorica d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 142,586.279
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 146,106.946 SIT, 142,586.279 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-102878
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 18. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev ceste skozi Sta-
ri trg R1-213/1365.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 183.095.002
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 189,005.626 SIT, 183,095.002 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-102879
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 11. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija makadamske-
ga vozišča Kostanjevica – Zameško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CGP d.d., Ljubljanska 47,
8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 17,498.064
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,346.376 SIT, 17,498.064 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-102881
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 31. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija mostu
čez Dolenji potok v Dolenjem Zemonu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CPK Koper d.d., Lica 15.
maja 14, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 37,681.290
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,084.289 SIT, 37,681.290 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-102882
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 25. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija mostu
čez Hudournik v Dolenji Trebuši na ce-
sti R3-610/1370.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Zidgrad d.d., Vojko-
va 8, 5280 Idrija.

7. Pogodbena vrednost: 59,982.775
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 72,165.979 SIT, 59,982.775 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-102883
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 28. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izdelava zapornega slo-
ja na regionalni cesti R1-215 odsek
1162 Trebnje – Mokronog.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CGP d.d., Ljubljanska 47,
8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 7,909.104 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,677.824 SIT, 7,909.104 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-102884
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 23. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija makadamske-
ga vozišča na cesti R3-648 odsek 3601
pri cerkvi Struge-Smuka od km 2.800
do km 3.550.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 11,509.209
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,497.808 SIT, 11,509.209 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-102885
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 11. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: nadomestna gradnja
mostu čez Bolsko v Kapli na
R2-447/0290.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 135,301.648
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 141,938.891 SIT, 135,301.648 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 2956/03 Ob-102920
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.

3. Datum izbire: 7. avgust 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja RTP 110/20
kV Ribnica v Ribnici (gradbena in za-
ključna dela).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– skupna ponudbena vrednost (77%
delež),

– potrjene reference (15% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO ponudnika (3%

delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Obnova Kočevje, d.o.o.,
Trg Svetega Jerneja 4, 1330 Kočevje s po-
dizvajalci: Kovinar Kočevje, d.d., Elektro-
servisi, d.d. in Gemax, d.d.

7. Pogodbena vrednost:
167,032.313,22 SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 27,558.951,50 SIT
(brez DDV).

9. Število prejetih ponudb: 5 pravilnih
ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 175,328.200 SIT (brez DDV),
139,193.594,35 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji po 1. točki drugega odstavka
20. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 26. septembra 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1/03 Ob-102938
1. Naročnik: Občina Žetale.
2. Naslov naročnika: Žetale 1, 2287

Žetale.
3. Datum izbire: 2. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija občinskih
cest v Občini Žetale, območje Občine
Žetale.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, plačilna
sposobnost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, Za-
grebška 49/a, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 96,458.081
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 116,609.592 SIT, 96,458.081 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: 26. 9. 2003.
Občina Žetale

Št. 269/03 Ob-102945
1. Naročnik: Komuna Javno komunalno

podjetje Beltinci d.o.o.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica 2,

9231 Beltinci.
3. Datum izbire: 10. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izdelava dela kolesar-
ske steze Gančani-Beltinci ob R II-439,
k.o. Beltinci in k.o. Gančani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena do 80 točk,
– garancija do 5 točk,
– reference do 5 točk,
– ocena ponudnika do 10 točk.
Izbrani ponudnik je dosegel največje šte-

vilo točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Ba-
kovska ul. 31, 9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 21,526.781
SIT.

8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 27,714.960 SIT, 20,906.334 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

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

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Komuna Beltinci d.o.o.

Št. 404-01-163/2003 Ob-102946
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: 29. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba odstranitve –
rušitve študentskega stolpiča na Karde-
ljevi ploščadi 5 v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na d.d., Stolpniška 10, 1112 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 123,690.732
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 216,958.080 SIT, 123,690.732 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. 68-70 z dne 18. 7.
2003, Ob-98202.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 404-01-145/2003 Ob-102947
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: /
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja Srednje biote-
hniške šole Kranj po sistemu ključ v ro-
ke s fiksno ceno in pridobitvijo upora-
bnega dovoljenja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni prejel dveh pra-
vilnih ponudbo, zato v skladu s 76. členom
ZJN-1 ni mogel opraviti izbire in oddati jav-
nega naročila.

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: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.845,952.752 SIT, 1.583,640.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 65 z dne 4. 7. 2003,
Ob-97178.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 404-01-104/2003 Ob-102948
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: 12. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrt-
niških, strojno in elektronštalacijskih del
ter zunanje ureditve pri izgradnji Sred-
nje šole Slovenska Bistrica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Granit d.d., Slovenska
Bistrica, Ljubljanska cesta 69, 2310 Slo-
venska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost:
1.415,651.138,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.502,915.607,84 SIT,
1.415,651.138,40 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. 49-51 z dne 30. 5.
2003, Ob-94783.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 34404-06/03 Ob-102968
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Sv. Ana 17, 2233

Sv. Ana, 02/72-95-880.
3. Datum izbire: 8. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija občinskih
cest v Občini Sveta Ana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetne Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 39,457.281
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 56,329.503,60 SIT vključno z 20%
DDV, 39,457.281 SIT vključno z 20% 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: 26. 9. 2003.

Občina Sveta Ana

Št. 40/10/2003 Ob-102970
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,

2310 Slovenska Bistrica.
3. Datum izbire: 14. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja šole, telovadni-
ce in vrtca Zgornja Ložnica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: cena, reference, ga-
rancijska doba, plačilni rok. Izbrani ponud-
nik je najugodnejši pri ceni, garancijski do-
bi in plačilnem roku, ter drugi najugodnješi
pri referencah.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis GP Gradnje Ptuj
d.d., Ormoška 22, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 301,043.149,12
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 186,662.340,93 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 348,699.823,75 SIT, 301,043.149,12
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: 18. 4. 2003.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 9. 2003.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 110-1/03 Ob-102991
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. 01/300-99-59, faks
01/300-99-37.

3. Datum izbire: 6. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: AC Karavanke – Obre-
žje, odsek Bič – Korenitka: I. sklop: na-
vezava na AC Višnja gora – Bič; II. sklop:
dobava kamnitega materiala; III. sklop:
izgradnja deviacije 1 – 2.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena za posamezni
sklop ob izpolnjevanju ostalih pogojev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana za sklop 1 in 2; in CP Ljub-
ljana, d.d., Stolpniška 10, 1112 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: za sklop 1 je
205,413.898,71 SIT; za sklop 2 je
388,464.000 SIT; za sklop 3 je
53,837.654,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za sklop 1: 209,705.762,99 SIT,
205,413.898,71 SIT; za sklop 2:
389,880.000 SIT, 388,464.000 SIT; za
sklop 3: 54,998.928,36 SIT, 53,837.654,40
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: oddano po postopku s pogajanji brez



Stran 5794 / Št. 94-96 / 3. 10. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

predhodne objave po 3. točki prvega od-
stavka 20. člena.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

DARS d.d.

Št. 35100-003/02/03 Ob-103051
1. Naročnik: Občina Preddvor.
2. Naslov naročnika: Dvorski trg 10,

Preddvor, tel. 04/275-10-00, faks
04/275-10-20, e-mail:obcina.preddvor@si-
ol.net.

3. Datum izbire: 4. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dozidava, nadzidava in
rekonstrukcija OŠ v Preddvoru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 50 točk, plačilni po-
goji 30 točk, reference 20 točk. Izbran je
bil ponudnik, ki je dosegel najvišje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Tehnik, d.d., Stara
cesta 2, 4220 Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost: 512,569.445
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 518,760.222,44 SIT, 512,569.445
SIT (z vključenim DDV).

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. 33 z dne 4. 4.
2003, Št. 35100-003/02/03, Ob-91167.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 9. 2003.

Občina Preddvor

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

Ob-102764
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veteri-

narska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,

1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, telefaks
01/283-22-43.

3. Datum izbire: 8. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovalne

storitve – zavarovanje premoženja in
oseb (1A, št. kat. 6a).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost
vseh razpisanih zavarovalnih storitev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Slovenica zavarovalniška
hiša d.d., Celovška 206, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 34,880.136
SIT z davkom na zavarovalne storitve.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 52,490.010,92 SIT, 34,880.136
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: 23. september 2003.

Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

Št. 660-11/03 Ob-102780
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1, Vita-

nje.
3. Datum izbire: 8. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jekta PGD,PZI za prenovo kulturnega do-
ma za zagotovitev dodatnih knjižničnih
prostorov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, dosedanje
izkušnje.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Schlaus, Arhitekturni stu-
dio d.o.o., Stari trg 15, Slovenske Konjice.

7. Pogodbena vrednost: 1,080.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,488.000 SIT, 1,080.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 9. 2003.
Občina Vitanje

Ob-102795
1. Naročnik: Slovenska turistična orga-

nizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska cesta

156, Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelavo

elementov za novo tipsko stojnico za
predstavitev turističnega gospodarstva
Slovenije na mednarodnih sejmih in
borzah ter za izvedbo predstavitev turi-
stičnega gospodarstva Slovenije na
mednarodnih sejmih in borzah v obdob-
ju od 20. 10. 2003 do 20. 10. 2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

Merila za ocenjevanje ponud so bila na-
slednja:

– cena 60 točk:
– cena za izdelavo in dobavo elemen-

tov tipske stojnice 30 točk,

– cena postavljanja elementov tipske
stojnice po kvadratnem metru za vse mož-
ne lokacije 30 točk;

– kakovost izvedbe 20 točk;
– tehnične prednosti 10 točk;
– rok izvedbe 10 točk;
– skupaj 100 točk.
Izbran je bil ponudnik, ki je zbral najve-

čje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: BUH EXPO.SI d.o.o., Ve-
rovškova 60a, Ljubljana

7. Pogodbena vrednost: 60,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 9. 2003.
Slovenska turistična organizacija

Št. 49 Ob-102801
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

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

3. Datum izbire: 25. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi

poštnih pošiljk in tiskovin, in sicer na
relacijah: 1. sklop: PLC Maribor–Črna
na Koroškem–PLC Maribor, 2. sklop:
PLC Maribor–Središče ob Dravi–PLC
Maribor, 3. sklop: PLC Ljubljana–Koče-
vje–PLC Ljubljana, 4. sklop: PLC Ljub-
ljana–Radeče–PLC Ljubljana, 5. sklop:
PLC Ljubljana–Šmartno pri Litiji–PLC
Ljubljana, 6. sklop: PLC Ljubljana–Dra-
ga–PLC Ljubljanan ter 7. sklop: prevoz
tiskovin iz tiskarn na področju Ljublja-
ne na lokacijo PLC Ljubljana, št. kat.
4–1 A.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: ekonomsko najugo-
dnejša ponudba po sklopih: sklopi 1 – 6:
76% cena rednega prevoza, 14% cena
izrednega prevoza, 10% stopnja zago-
tavljanja varnosti, sklop 7: cena prevoza
na km.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: izbira ni bila opravljena –
samo ena pravilna ponudba za sklop.

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

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 9. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Ob-102805
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veteri-

narska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,

1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, telefaks
01/283-22-43.

3. Datum izbire: 8. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

strokovnega nadzora pri izgradnji prizid-
ka Nacionalnega veterinarskega inštitu-
ta Veterinarske fakultete Univerze v
Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 70 točk, strokovna
priporočila/reference do 18 točk, rok pla-
čila do 12 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,920.000 SIT
z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

11,737.440 SIT, 7,920.000 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: 24. september 2003.
Univerza v Ljubljani,

Veterinarska fakulteta

Št. 462-02/141-10/2003/0431-001 Ob-102823
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,

1523 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba pre-

ventivnih zdravstvenih pregledov; zdrav-
stvene in socialne storitve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena za posamezno lokacijo;
– oddaljenost ponudnika od posamez-

ne lokacije.
Merilo pod prvo alineo “ponudbena ce-

na“ je predstavljala 85% vrednosti. Merilo
pod drugo alineo “oddaljenost ponudnika
od posamezne lokacije“ pa je predstavljala
15% vrednosti.

Cena za posamezno lokacijo se je pre-
računala v točke po naslednji formuli:

cena za posamezno lokacijo = (minimal-
na cena za posamezno lokacijo x 100)/(po-
nujena cena za posamezno lokacijo)

Najnižja cena je dobila največje število
točk.

Ponudnik je prejel:
– za oddaljenost od posamezne lokacije

do 10 km 100 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije

od 11 do 20 km 75 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije

od 21 do 30 km 50 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije

od 31 do 40 km 25 točk;
– za oddaljenost nad 40 km 0 točk.

Vir, iz katerega so se določile razda-
lje med kraji, je bila internet stran AMZS,
in sicer: http://www.amzs.info/razda-
lja.asp?id_pdr=1&id_pdg=14).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: za lokacije Maribor, Rav-
ne na Koroškem in Ljubljana je bil izbran
ponudnik Zdravstveni dom Velenje, za loka-
cijo Krško je bil izbran ponudnik Aristotel
d.o.o., Krško.

7. Pogodbena vrednost:
– za lokacijo Maribor: 5,692.676 SIT,
– za lokacijo Ravne na Koroškem:

2,047.293 SIT,
– za lokacijo Ljubljana: 5,390.472 SIT,
– za lokacijo Krško: 4,711.877,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za lokacijo Maribor: 7,388.669 SIT,

5,692.676 SIT,
– za lokacijo Ravne na Koroškem:

2,537.234 SIT, 2,047.293 SIT,
– za lokacijo Ljubljana: 8,170.336 SIT,

5,390.472 SIT,
– za lokacijo Krško: 5,033.497 SIT,

4,711.877 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: 23. 9. 2003.
Carinska uprava Republike

Slovenije
Generalni carinski urad

Št. 74348/03 Ob-102826
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

1502 Ljubljana, telefaks 01/425-70-66, tel.
01/478-63-00.

3. Datum izbire: 10. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: računalni-

ške in sorodne storitve (7. kategorija,
priloga I A) – izdelava sistemske analize
in načrta poslovno-informacijskega si-
stema glavne knjige zakladnice in siste-
ma povezav s proračunom RS, vključno
z odnosi med proračunom RS in EU (v
nadaljevanju GKZ-PEU) in priprava spe-
cifikacij za razpis in pridobitev zunanje-
ga izvajalca informacijske podpore
GKZ-PEU.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

a) najugodnejše razmerje glede na po-
nujeno ceno in časovno izvedbo naloge;
upošteva se količnik med ponujeno ceno in
časom izvršitve naročila, utež 0,45,

b) število razvitih informacijskih modelov
s področja zakladniških informacijskih si-
stemov v okolju poslovnih bank in v držav-
nih administracijah, utež 0,30,

c) število implementiraniih informacijskih
modelov s področja zakladniških informa-
cijskih sistemov v okolju poslovnih bank in v
državnih administracijah, utež 0,25.

Naročnik lahko skladno s 76. členom
Zakona o javnih naročilih izbere najugodnej-

šega ponudnika, če je pridobil dve samo-
stojni pravilni ponudbi od dveh različnih, ka-
pitalsko in upravljalsko nepovezanih ponud-
nikov. V postopku omenjena zahteva ni bila
izpolnjena, zato se javno naročilo ne odda
in se postopek zaključi.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: javno naročilo ni bilo do-
deljeno.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 41,208.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 9. 2003.
Ministrstvo za finance

Ob-102909
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljublja-

na.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,

1260 Ljubljana-Polje.
3. Datum izbire: obvestilo o izbiri izdano

dne 10. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje

prostorov CZOPD od 1. 1. 2004 do 4. 5.
2005.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

Merila z ocenami:
1. cena
– ocena: 15 – najnižja cena,
– ocena: 12 – od 101 do 105% najnižje

cene,
– ocena: 9 – od 106 do 110% najnižje

cene,
– ocena: 6 – od 111 do 120% najnižje

cene,
– ocena: 3 – od 121 do 130% najnižje

cene,
– ocena: 0 – več kot 131% najnižje

cene;
2. reference za čiščenje v primerljivih

zdravstvenih ustanovah v zadnjih treh letih,
kjer se že uporablja ponujena tehnologija
čiščenja

– ocena: 6 – zelo dobra referenčna lista
(nad 6 referenčnih poslov),

– ocena: 4 – dobra referenčna lista (od
4 do 6 referenčnih poslov),

– ocena: 2 – solidna referenčna lista (od
2 do 4 referenčnih poslov),

– ocena: 0 – skromna referenčna lista
(pod 2 referenčna posla).

Izbrani ponudnik je zbral najvišje število
točk

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cleaning d.o.o., Zvonar-
ska 1, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: mesečna cena
za čiščenje m2 površine je 251,53 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 595,73 SIT za mesečno čišče-
nje m2, skupaj zbrani 2 točki; 251,53 SIT
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za mesečno čiščenje m2, skupaj zbranih
17 točk.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 374 Ob-102913
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Cesta 9. avgusta

5, 1410 Zagorje ob Savi, obcina.zagor-
je@zagorje.si, tel. 05/56-55-700, faks
03/56-64-011.

3. Datum izbire: 20. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

storitev opravljanja šolskih prevozov za
šolski leti 2003/2004 in 2004/2005.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: izvajalci so navedeni po
relacijah:

– Osnovna šola dr. Slavka Gruma Za-
gorje ob Savi, za spodaj naštete relacije,
ponudbena cena 14.040 SIT z DDV na dan

1. Zagorje – Senožeti – Tirna – Zagorje,
2. Zagorje mesto,
3. Zagorje – Vrh nad Mlinšami – Dolgo

brdo – Izlake;
– Rent a car Juvan, Juvan Bojan, s.p.,

za relacije:
1. Zagorje – Senožeti – Tirna – Zagorje,

ponudbena cena 6.944 SIT z DDV na dan,
2. Ravne – Kostrevnica – Mlinše – Izla-

ke – Mlinše – Kostrevnica – Ravne, ponud-
bena cena 5.642 SIT z DDV na dan,

3. Zagorje – Vrh nad Mlinšami – Dolgo
brdo – Izlake, ponudbena cena 11.392,50
SIT z DDV na dan,

4. Borje – Medija – Borje, ponudbena
cena 6.076 SIT z DDV na dan;

– Jurca prevozi, Jurca Stanislav s.p., za
spodaj naštete relacije, ponudbena cena
16.000 SIT na dan z DDV:

1. Sopota – Podkum – Sopota,
2. Rodež – Podkum – Rodež,
3. Podkum – Rodež – Podkum;
– Integral – avtobustni promet in turizem

Zagorje ob Savi, za spodaj naštete relacije:
1. Zagorje – Senožeti – Tirna – Zagorje,

ponudbena cena 36.890 SIT z DDV na dan,
2. Zagorje – železniška postaja – Izlake

– Zagorje, ponudbena cena 46.112,50 SIT
z DDV na dan,

3. Zagorje – Podkum – Zagorje, ponud-
bena cena 36.890 SIT z DDV na dan,

4. Zagorje – Trbovlje – Zagorje, brez
cene,

5. Zagorje – Dobrljevo – Zagorje, po-
nudbena cena 36.890 SIT z DDV na dan,

6. Zagorje – Kandrše – Zagorje, ponud-
bena cena 27.667,50 SIT z DDV na dan,

7. Zagorje – Medija – Kolovrat – Zagor-
je, ponudbena cena 36.890 SIT z DDV na
dan,

8. Zagorje – Čemšenik – Zagorje, po-
nudbena cena 36.890 SIT z DDV na dan.

7. Pogodbena vrednost: pri 6. točki.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Vlasta Šribar, 03/56-55-718.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 9. 2003.
Občina Zagorje ob Savi

Št. 4022-238/03-35 Ob-102951
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: izbira izva-

jalca za izdelavo tiskovne oblike (bese-
dil, slik in preloma), tisk, vezavo in distri-
bucijo javnega Glasila Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

a) Postopek oddaje javno naročila za iz-
biro izvajalca za izdelavo tiskovne oblike (be-
sedil, slik in preloma), tisk, vezavo in distri-
bucijo javnega Glasila Ljubljana, št.
03/311253 z dne 10. 7. 2003 in vsi dose-
danji postopki v zvezi s tem, se v celoti
razveljavijo, se ustavi.

b) Prične se z novim postopkom oddaje
javnega naročila izbire najugodnejšega iz-
vajalca grafičnega preloma, tiska, vezave in
distribucije Glasila Ljubljana, skladno z iz-
danim sklepom o začetku postopka.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 9. 2003.
Mestna občina Ljubljana

Št. 58/03 Ob-103048
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava in

montaža izolacije na gorilnikih in zrač-
nih kanalih kotla 1 (1 A, zap. št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena s plačilni-
mi pogoji do 100 točk; naročilo je bilo od-
dano kandidatu, ki je prejel največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Termika d.o.o., Kamni-
ška 25, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,930.866
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 7,083.200 SIT, 6,930.866 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 103 z dne 29. 11. 2002, Ob-82166.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 9. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega

natečaja

Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja

Št. 1675/03 Ob-102841
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod Ma-

riborske lekarne Maribor.
2. Naslov naročnika: Minařikova ulica

6, 2000 Maribor, tel. 02/450-28-11, faks
02/462-23-07.

3. Predmet natečaja: javni anonimni
arhitekturni natečaj za izbiro arhitek-
turno in projektno najprimernejše reši-
tve za celostno ureditev kompleksa ga-
lenskega laboratorija z analiznim labo-
ratorijem in upravnimi prostori Javne-
ga zdravstvenega zavoda Mariborske
lekarne Maribor, z izbiro izvajalca za
izdelavo projektne dokumentacije.

4. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: Darinka Mikl, tel.
02/450-28-44, faks 02/462-23-07.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne infor-
macije: od objave vsak dan med 8. in 14.
uro, razpisno gradivo lahko natečajniki dvig-
nejo, ob predložitvi potrdila o plačilu, ose-
bno na sedežu zavoda ali pa ga na pisno
zahtevo prejmejo po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na račun št. 01270-6030275190 pri
UJP Slovenska Bistrica, s pripisom “razpi-
sna dokumentacija“ – samo za nove po-
nudnike.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zdravstveni zavod Mari-
borske lekarne Maribor, Minařikova ul. 6,
2000 Maribor, tajništvo.

6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je na-
tečaj rezerviran za določene poklice: arhi-
tekti v sodelovanju s projektanti, ki izpolnju-
jejo pogoje po 28. členu ZGO-1, statiki, kra-
jinskimi arhitekti, strojnimi in elektro inženirji.
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7. Merila za ocenjevanje ponudb: dolo-
čeno v razpisnem gradivu.

8. Kjer je potrebno, imena članov žiri-
je, ki bo ocenjevala ponudbe: v razpisnem
gradivu.

9. Napoved, ali je odločitev žirije obve-
zujoča za naročnika: da.

10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: podeljena bo prva nagrada v vred-
nosti 2,000.000 SIT neto.

11. Kjer je mogoče, podrobnosti o pla-
čilih vsem udeležencem natečaja: naroč-
nik bo izplačal odškodnino za vsa nenagra-
jena natečajna dela, ki jih bo ocenjevalna
komisija ocenila kot ustrezna, glede na po-
dane programske zasnove.

12. Napoved, ali bodo zmagovalcu do-
deljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja:
da, pogodba za izdelavo projektne doku-
mentacije.

13. Morebitne druge informacije o na-
tečaju: ponovljen javni natečaj.

14. Datum objave predhodnega raz-
pisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o

izidu javnega natečaja

Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja

Št. 1674/03 Ob-102838
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod Ma-

riborske lekarne Maribor.
2. Naslov naročnika: Minařikova ulica 6,

2000 Maribor, tel. 02/450-28-11, faks
02/462-23-07.

3. Opis projekta: javni anonimni arhi-
tekturni natečaj za izbiro arhitekturno in
projektno najprimernejše rešitve za ce-
lostno ureditev kompleksa galenskega
laboratorija z analiznim laboratorijem in
upravnimi prostori Javnega zdravstvene-
ga zavoda Mariborske lekarne Maribor,
z izbiro izvajalca za izdelavo projektne
dokumentacije.

4. Število udeležencev: 1.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci nate-

čaja: /
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /
8. Morebitne druge informacije o nate-

čaju: naročnik je sprejel sklep o ponovitvi
javnega natečaja.

9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Uradni list RS, št. 72 z
dne 25. 7. 2003, Ob-98747.

10. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor

Javni razpisi

Št. 404-03-43/2003 Ob-102817
Na podlagi 12. člena Zakona o razisko-

valni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02) in na podlagi 5. in 9. člena Pravilni-
ka o postopku in merilih za izbor in sofinan-
ciranje znanstvenih sestankov (Ur. l. RS, št.
36/02) Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje organizacije

znanstvenih sestankov v letu 2004
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka proračunskih sredstev: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje znanstvenih sestankov organiziranih v
Republiki Sloveniji, ki so namenjeni:

– izmenjavi in preverjanju spoznanj in
znanj, ki so plod lastnega raziskovalnega
dela znanstvenikov,

– prenosu fundamentalnih znanstvenih
spoznanj v prakso in tehnološki razvoj.

Na sestanku mora biti predvidenih naj-
manj 10 referatov oziroma vabljenih preda-
vateljev.

Ministrstvo sofinancira pripravljalna dela
za organizacijo sestankov, krije stroške ti-
skanja vabil in povzetke oziroma razširjene
povzetke referatov v knjižni oziroma elek-
tronski obliki, najemnine dvorane in bivanja
vabljenih predavateljev iz tujine.

3. Pogoji in merila, ki jih morajo izpol-
njevati vlagatelji na javni razpis

Na javni razpis za sofinanciranje organi-
zacije znanstvenih sestankov se lahko prija-
vijo pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v
evidenco ministrstva. Prav tako se lahko pri-
javijo zavodi in društva (v nadaljnjem bese-
dilu: organizator).

Vloga na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(Obrazec: S1-04) in samostojne priloge:

– programski okvir z utemeljitvijo potre-
be po organiziranju sestanka,

– seznam članov programskega in orga-
nizacijskega odbora (z nazivi in institucijo),

– seznam vabljenih predavateljev (z na-
zivi in institucijo in okvirno temo njihovega
znanstvenega prispevka),

– seznam že organiziranih sestankov,
– finančni predračun (Obrazec: S2-04),
– akt o registraciji oziroma redni izpisek

iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Prijavo (prijavni obrazec in samostojne

priloge) je treba poslati v dveh izvodih.
4. Pri dodelitvi sredstev bodo upošteva-

na naslednja merila:
– aktualnost tematike in pričakovana od-

zivnost sestanka,
– reference predavateljev,
– organizacijske reference organizatorja

sestanka.
Prednost pri sofinanciranju imajo se-

stanki:
– z mednarodno udeležbo,

– katerih organizatorji so vpisani v evi-
denco raziskovalnih organizacij ministrstva,

– pri katerih je zagotovljena racionalnej-
ša poraba sredstev.

5. Okvirna višina sredstev javnega razpi-
sa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
je 93 milijonov SIT.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sestanek
mora biti izpeljan v letu 2004. V primeru veli-
kih sestankov, ki bodo potekali v letu 2005,
se sofinancira samo pripravljalna dela.

7. Rok, do katerega morajo predložiti
vloge o dodelitvi subvencij, način predloži-
tve vlog ter opremljenost vlog:

a) rok predložitve vlog in način predloži-
tve ne glede na način prenosa morajo pri-
speti v glavno pisarno Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljublja-
na, najkasneje do 28. 10. 2003 do 12. ure;

b) opremljenost vloge:
– vidna označba: “Ne odpiraj – vloga za

javni razpis za sofinanciranje organizacije
znanstvenih sestankov v letu 2004“,

– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako “Ne od-

piraj – vloga na javni razpis za sofinancira-
nje organizacije znanstvenih sestankov v le-
tu 2004“ je lahko le ena vloga.

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: v roku dostavljene in pravilno oz-
načene vloge bo odprla Komisija za vode-
nje postopka dne 29. 10. 2003 ob 9. uri
na sedežu ministrstva, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.

9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bo-
do o izidu javnega razpisa obveščeni 45 dni
od zaključka razpisa.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo od dneva razpisa vsak
delavnik med 7. in 17. uro do vključno
28. 10. 2003 na recepciji MŠZŠ, Trg OF
13 ali poiščejo na domači internet strani
MŠZŠ.

11. Vse dodatne informacije lahko zain-
teresirani dobijo na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport pri Živi Žlajpah osebno ali
po tel. 01/478-47-16, vsak delavnik od 9.
do 13. ure.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Ob-102798
Žirija (Meta Hočevar, dr. Matjaž Barbo,

Blaž Lukan, Miroslav Košuta, Lojze Lebič,
Milivoj Šurbek, dr. Tomo Virk) javnega ano-
nimnega natečaja za avtorska dela z glas-
benega in literarnega področja, objavljene-
ga v Uradnem listu RS, št. 13 z dne 7. 2.
2003, Ob-87099, objavlja

izid natečaja
Strokovna žirija se je odločila, da med

dvajsetimi deli, ki so prispela do 1. septem-
bra 2003, podeli dve drugi nagradi. Prve in
tretje nagrade ne bo podelila. Drugi nagradi
v višini po 1,200.000 SIT bruto bosta pre-
jeli glasbeni deli Kanon rojakom in Re-
quiem.

Avtorja nagrajenih del naj pošljeta ali
prineseta četrti izvod nagrajenega dela
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skupaj z osebnimi podatki (ime, priimek,
naslov stalnega bivališča, davčna številka,
bančni račun) na Ministrstvo za kulturo, Ma-
istrova 10, Ljubljana.

Ministrstvo za kulturo
Prešernov sklad

Št. 100/5/2003 Ob-103055
Na podlagi sklepa 5. seje Sveta fundaci-

je za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji, Ljubljana,
Stegne 21c, fundacija objavlja

javni razpis
za razporeditev sredstev fundacije v

letu 2004
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje oziroma

sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih progra-

mov in storitev invalidskih organizacij ter
programov humanitarnih organizacij za re-
ševanje socialnih stisk in težav oziroma re-
ševanje socialnih potreb posameznikov,

– delovanja invalidskih in humanitarnih
organizacij,

– naložb v osnovna sredstva invalidskih
in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdr-
ževanje.

2. Višina razpoložljivih sredstev
Za financiranje invalidskih in humanitar-

nih organizacij se za leto 2004 načrtuje:
a) za invalidske organizacije

2.227,000.000 SIT,
b) za humanitarne organizacije

743,000.000 SIT (od tega praviloma 50%
za dobrodelne organizacije in 50% za orga-
nizacije za samopomoč).

Skupaj 2.970,000.000 SIT.
3. Pogoji za financiranje
Iz sredstev fundacije se financirajo ozi-

roma sofinancirajo:
a) Invalidske organizacije, ki so ta status

pridobile z odločbo pristojnega ministrstva
po Zakonu o invalidskih organizacijah (Ura-
dni list RS, št. 108/02).

Ker vsi začeti postopki za pridobitev sta-
tusa invalidske organizacije po navedenem
zakonu še niso dokončani, se na ta javni
razpis izjemoma lahko prijavijo tudi tista
društva in zveze društev invalidov, delujoče
v javnem interesu na področju invalidskega
varstva, ki so na pristojno ministrstvo vložile
vlogo za pridobitev statusa invalidske orga-
nizacije, s priloženimi dokazili po 13. členu
Zakona o invalidskih organizacijah, pa do
izteka roka za prijavo na ta razpis vloge še
niso rešene.

b) Humanitarne organizacije, ki kot druš-
tva in zveze društev na področjih socialne-
ga in zdravstvenega varstva izvajajo dejav-
nost dobrodelnih organizacij in organizacij
za samopomoč.

Dobrodelne organizacije in organizacije
za samopomoč iz prejšnjega odstavka mo-
rajo biti po uredbi o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti razvrščene
pod šifro dejavnosti N/85.323 oziroma
N/85.329, ter morajo izkazati, da izvajajo
socialne programe za socialno in zdravstve-
no ogrožene posameznike na celotnem ob-
močju države (8. člen pravilnika o pogojih
in merilih za uporabo sredstev FIHO).

Organizacije pod a) in b) morajo skladno
z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika o

merilih in pogojih za uporabo sredstev fun-
dacije za financiranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij v RS izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da se iste dejavnosti v celoti ne izvaja-
jo v okviru javne službe,

– da imajo izdelan finančno ovrednoten
letni delovni program za leto 2004, iz kate-
rega so razvidni posebni socialni programi,
drugi socialni programi in storitve, redno
delovanje organizacije (poslovanje in pose-
bne aktivnosti) in naložbe v osnovna sred-
stva ter njihovo vzdrževanje,

– da so posredovale poročila o izvedbi
programov v skladu s 23. členom pravilnika
o merilih in pogojih za uporabo sredstev
fundacije v RS, če so prejele sredstva za
leto 2003,

– da izvajanje posebnih socialnih pro-
gramov, drugih socialnih programov in sto-
ritev ni pogojeno s članstvom v invalidskih
in humanitarnih organizacijah.

4. Način prijave
Kandidati za sredstva fundacije, ki izpol-

njujejo pogoje razpisa, pošljejo finančno
ovrednotene letne delovne programe na
predpisanem obrazcu, ki ga prejmejo na
sedežu fundacije, Ljubljana, Stegne 21c,
vsak dan od 9. do 14. ure.

Invalidske in humanitarne organizacije,
ki jih sestavljajo društva povezana v zvezo,
predložijo enotni finančno ovrednoteni letni
delovni program (drugi odstavek 12. člena
pravilnika).

Kandidati za sredstva fundacije morajo k
vlogi za pridobitev sredstev priložiti nasled-
njo dokumentacijo:

– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa
invalidske organizacije oziroma fotokopijo
vloge za pridobitev statusa s prilogami (za
invalidske organizacije),

– fotokopijo odločbe pristojnega uprav-
nega organa o registraciji društva oziroma
zveze društev, ki izvajajo dejavnost dobro-
delnih organizacij ali organizacij za samo-
pomoč (za humanitarne organizacije),

– fotokopijo sklepa pristojnega upravne-
ga organa o razvrstitvi organizacije v šifro
dejavnosti na podlagi Uredbe o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
(za humanitarne organizacije),

– pogodbo ali sklep o sofinanciranju so-
cialnih programov v letu 2003 s strani mini-
strstev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Republiškega zavoda za zaposlo-
vanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje RS, če so v letu 2003 preje-
mali sredstva iz navedenih naslovov.

5. Rok za prijavo
Rok za prijavo na razpis je 30 dni po

objavi tega razpisa.
Prijavo z zahtevano dokumentacijo je tre-

ba poslati po pošti priporočeno v zapečate-
ni ovojnici na naslov: Fundacija za financira-
nje invalidskih in humanitarnih organizacij,
Ljubljana, Stegne 21c. V zgornjem kotu na
prednji strani ovojnice je treba napisati: ne
odpiraj, vloga na javni razpis za financiranje
invalidskih oziroma humanitarnih organiza-
cij, na zadnji strani pa polni naslov pošiljate-
lja z oznako, da gre za invalidsko oziroma
humanitarno organizacijo.

Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno poši-

ljko. Vloge, ki bodo prispele na sedež fun-
dacije po razpisanem roku za prijavo, bodo
prosilcem vrnjene neodprte.

Vloge, ki bodo poslane po razpisanem
roku za prijavo, iz ovojnice pa ne bo razvi-
dno kdo jih pošilja, se bodo neodprte zavr-
gle.

Vse dodatne informacije in navodila v
zvezi z razpisom so na voljo vsak dan od 9.
do 12. ure po tel. 01/511-45-60 ali osebno
v prostorih fundacije.

6. Postopek odpiranja vlog in posredo-
vanje ugovora na zapisnik

Pristojni komisiji za ocenjevanje in pri-
pravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO bosta v sedmih dneh po končanem
razpisnem roku odprli pravočasno poslane
vloge in ugotovili ali vloge izpolnjujejo razpi-
sne pogoje. O odpiranju vlog bosta komisiji
vodili zapisnik, ki bo vseboval:

– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavni-

kov komisije,
– imena in priimke drugih navzočih,
– vrstni red odpiranja vlog s polnim ime-

nom vlagatelja,
– ugotovitve o popolnosti vlog z naved-

bo tistih vlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpi-
snih pogojev,

– ugotovitve o popolnosti vlog z naved-
bo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popol-
ne vloge.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani
komisije.

Zapisnik bo v roku 10 dni po odpiranju
vlog poslan tistim invalidskim in humanitar-
nim organizacijam, ki so vložile zahtevke za
pridobitev sredstev FIHO v letu 2004. Ugo-
vor na zapisnik se v roku 7 dni pošlje Nad-
zornemu odboru FIHO. Nadzorni odbor o
ugovoru odloči v 10 dneh od dneva preje-
ma ugovora. Odločitev nadzornega odbora
o ugovoru na zapisnik je dokončna.

Komisiji v 7 dneh od odpiranja vlog pi-
sno pozoveta tiste organizacije, katerih vlo-
ge niso bile popolne, da jih v 10 dneh do-
polnijo.

Nepopolne vloge, ki jih organizacije v
zahtevanem roku ne dopolnijo, se izločijo in
se jim z obrazložitvijo vrnejo.

7. Posredovanje sklepa o dodelitvi sred-
stev

Pristojni komisiji za ocenjevanje in pri-
pravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO invalidskim in humanitarnim organiza-
cijam bosta na podlagi določil pravilnika o
merilih in pogojih za uporabo sredstev Fun-
dacije za financiranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij v RS pripravili predlog raz-
poreditve sredstev FIHO za leto 2004 in ga
posredovali v razpravo in odločitev svetu
FIHO. Sklep sveta je dokončen in nanj ni
možen ugovor.

Invalidske in humanitarne organizacije,
ki so poslale vloge za pridobitev sredstev
FIHO, bodo prejele sklep sveta FIHO o raz-
poreditvi sredstev fundacije za leto 2004 v
15 dneh od odločitve na seji sveta.

8. Izplačila odobrenih sredstev
Sredstva za izvajanje programov, delo-

vanje in naložbe bodo invalidske in humani-
tarne organizacije prejemale kot mesečno
akontacijo. Če bo dejanski priliv sredstev
FIHO v letu 2004 manjši ali večji od načrto-
vanega, bo svet FIHO sprejel sklep o zma-
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njšanju ali povečanju odobrenih sredstev v
skladu s pravilnikom o merilih in pogojih za
uporabo sredstev FIHO.

Fundacija za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v RS

Št. 0202-29/7-2003 Ob-102940
Na podlagi določil 64. člena Zakona o

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem za-
varovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93,
9/96, 29/98, 6/99, 56/99 99/01 in
60/02), Upravni odbor Zavoda za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije objavlja

razpis
za povečanje obsega programov

zdravstvenih storitev
1. Za povečanje obsega (količine) pro-

gramov zdravstvenih storitev objavlja Zavod
razpis za:

1. operacije sive mrene v skupni vred-
nosti 20 milijonov SIT:

– šifra po Zeleni knjigi 51460;
2. program ortopedskih operacij v sku-

pni vrednosti 40 milijonov SIT:
– šifre po Slovenski klasifikaciji ope-

racij:
– 5RD08,
– 5RD10.

2. Razpisujejo se programi zdravstvenih
storitev v obveznem zdravstvenem zavaro-
vanju, katerega nosilec in izvajalec je Za-
vod.

Na ta razpis se lahko prijavijo vsi zainte-
resirani javni zdravstveni zavodi, gospodar-
ske družbe in drugi zavodi ter zasebni zdrav-
stveni delavci, ki izpolnjujejo pogoje, potre-
bne za izvajanje razpisanih storitev.

Vsi ponudniki morajo predložiti:
– načrt izvedbe povečanega obsega

programa po mesecih (oktober – decem-
ber 2003);

– izjavo, da so pripravljeni sprejemati za-
varovane osebe, ki čakajo na čakalnih li-
stah pri drugih izvajalcih.

3. Pri izbiri bodo imeli prednost tisti po-
nudniki, ki bodo izpolnjevali kriterije iz
2. točke tega razpisa in zagotovili primerno
ceno. Pri izbiri bo Zavod upošteval tudi re-
gijsko razporeditev programa.

Rok za izvedbo povečanega obsega pro-
gramov zdravstvenih storitev je 31. 12.
2003. V primeru, da izvajalec s pogodbo
dogovorjenega programa ne bo realiziral v
navedenem roku, se mu pogodbena cena
za operacije opravljene v prihodnjem letu
zniža za 10%.

4. Ponudbe morajo biti pripravljene na
predpisanih obrazcih.

Obrazci za prijavo na razpis so dosegljivi
na sedežu Zavoda v Ljubljani, Miklošičeva
24 in na sedežih Območnih enot v Celju,
Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski
Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Rav-
nah na Koroškem.

5. Ponudniki pošljejo vloge in zahtevano
dokumentacijo v zaprtih ovojnicah, jasno oz-
načenih z napisom: “Javni razpis za pove-
čanje obsega programov zdravstvenih stori-
tev – ne odpiraj” v roku 14 dni na sedež
Zavoda v Ljubljani, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana.

6. Zavod si pridržuje pravico, da pred
izbiro zahteva dopolnitev vloge, če bi ta bila
nepopolna ali pomanjkljiva.

Zavod bo opravil izbiro med ponudniki in
njihovimi programi najpozneje v 30 dneh
po izteku roka za prijavo na razpis.

Zavod bo po opravljeni izbiri ponudnike
pozval, da sklenejo v roku 14 dni z Zavodom
pogodbo za izvajanje programov zdravstve-
nih storitev. Ob sklenitvi pogodbe morajo go-
spodarske družbe in drugi zavodi ter zasebni
zdravstveni delavci predložiti koncesijo za
opravljanje javne zdravstvene službe.

7. Zavod bo sklenil pogodbe le s tistimi
ponudniki, katerih vloge bodo skladne s po-
goji iz 2. in 3. točke tega razpisa.

Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o
tem pisno obveščeni, najpozneje v roku 30
dni po izteku roka za izbiro ponudb.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 403-07-001/03-002 Ob-102557
Na podlagi 55. člena Statuta Občine Vo-

dice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96,
31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št.
7/98 in odločba Ustavnega sodišča RS, št.
U-I-250/98), 36. člena Zakona o javnih go-
spodarskih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 12. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Vodice (Uradno gla-
silo Občine Vodice, št. 1/97, 6/98, 5/99
in 6/02), 1. člena Odloka o izvajanju go-
spodarske javne službe oskrbe z zemelj-
skim in drugimi energetskimi plini v omrežju
v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vo-
dice, št. 6/03) ter 2. in 6. člena Pravilnika
o postopku javnega razpisa za oddajo kon-
cesije in načinu izbire koncesionarja (Ura-
dno glasilo Občine Vodice, št. 6/03) Ob-
činska uprava občine Vodice objavlja

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
izbirne gospodarske javne službe

oskrbe z zemeljskim in drugimi
energetskimi plini v omrežju v Občini

Vodice
1. Naročnik – koncedent: Občina Vodi-

ce.
2. Naslov naročnika: Občina Vodice,

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, tel.
01/833-26-10, faks 01/833-26-30.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oddaja koncesije za oprav-
ljanje izbirne gospodarske javne službe
oskrbe z zemeljskim in drugimi energetski-
mi plini v omrežju.

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

5. Kraj izvedbe: celotno območje Obči-
ne Vodice.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja ali čas izvedbe: koncesija se po-
deljuje za obdobje do 30 let, predvidoma
od 1. 1. 2004 dalje.

8. (a) Naslov službe ali osebe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Vodice, Kopi-
tarjev trg 1, 1217 Vodice; kontaktna oseba:
Miran Sirc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občine Vodice (ponedeljek in petek od

10.30 do 12. ure; sreda od 10.30 do
12. ure in od 14. do 17. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v višini 20.000 SIT ponudniki po-
ravnajo z nakazilom na transakcijski račun
01338-0100000609, Občina Vodice, na-
men nakazila: razpisna dokumentacija –
koncesija plin, sklic na št. 00-100.

9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
14. 11. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudbe:
14. 11. 2003 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost kandidature.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o jav-
nih naročilih 47. člen): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: definirani bodo v razpisni do-
kumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: na-
vedeni bodo v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do
15. 3. 2004, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je do 15. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudbe: razvi-
dna iz razpisne dokumentacije.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

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

20. Datum odpošiljanja zahteve za obja-
vo: 22. 9. 2003.

Občina Vodice

Ob-102952
Na podlagi Pravilnika o postopku za izvr-

ševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 66/01 in 53/02) ter 7. člena Sta-
tuta Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš
časopis, št. 252/99) in na podlagi Pravilni-
ka o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
(Ur. l. RS, št. 54/03) objavlja Občina Do-
brova–Polhov Gradec:

javni razpis
za sofinanciranje programa

pospeševanja in ohranjanja kmetijstva
v Občini Dobrova-Polhov Gradec v letu

2003
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I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje programov kmetijstva v Občini Dobro-
va–Polhov Gradec za leto 2003. Sredstva
se namenijo za:

A) Ureditev kmetijskih zemljišč – agro-
melioracije.

B) Podpora ekološkem in integriranemu
kmetovanju.

C) Izobraževanje kmetov.
D) Štipendiranje dijakov in študentov

kmetijskih šol.
E) Sofinanciranje dejavnosti strokovnih

društev.
F) Podpore naložbam v kmetijska go-

spodarstva.
– Adaptacije, novogradnje in nakup kme-

tijske opreme.
– Pridobivanje projektno tehnične doku-

mentacije.
– Nakup kmetijskih zemljišč.
G) Sofinanciranje zavarovalnih premij.
II. Upravičenci do sredstev po tem razpi-

su: upravičenci do sredstev so pravne in
fizične osebe (kmetje), ki opravljajo kmetij-
sko dejavnost in jim je kmetijska dejavnost
poglavitna osnova za preživetje, imajo stal-
no prebivališče v Občini Dobrova-Polhov
Gradec ali investirajo na območju Občine
Dobrova-Polhov Gradec.

III. Pogoji in višina razpisanih sredstev
pomoči za pridobitev pomoči

Zahtevke za pridobitev sredstev vložijo
upravičenci na ustreznem obrazcu, ki ga
dobijo na sedežu Občine Dobrova-Polhov
Gradec ali na spletnih straneh občine:
www.dobrova-polhovgradec.si.

A) Ureditev kmetijskih zemljišč – agro-
melioracije – 6,000.000 SIT

Višina pomoči: sofinancira se do 50%
upravičenih stroškov (stroški krčenja dreve-
sne zarasti in grmičevja).

Upravičenci predložijo naslednjo doku-
mentacijo:

– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna

kmetijska svetovalna služba,
– program agromelioracijskih del s pri-

kazom pokritja finančne konstrukcije za po-
samezno zaokroženo območje na katerem
se izvaja agromelioracija,

– da imajo lastniki ali solastniki kmetije v
uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih
zemljišč,

– račune za izvedeno agromelioracijo,
– soglasje lastnikov zemljišč o izvedbi

agromelioracije, če je na območju agrome-
lioracije več lastnikov parcel,

– izjavo, da za ta namen niso pridobili
sredstev, oziroma koliko so jih dobili.

B) Podpora ekološkem in integriranemu
kmetovanju – 600.000 SIT

a) Sofinanciranje analize zemlje in krme
Višina pomoči: do 50% upravičenih stro-

škov za analizo zemlje in krme.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun pooblaščene organizacije za

analizo zemlje in krme,
– izjavo, da za ta namen niso pridobili

sredstev, oziroma koliko so jih dobili.
b) Sofinanciranje testiranja pršilnikov in

škropilnic
Višina pomoči: do 50% upravičenih stro-

škov za testiranje pršilnikov in škropilnic.
Pogoji za pridobitev pomoči:

– račun za izvedene storitve pooblašče-
ne organizacijeza testiranje pršilnikov in
škropilnic,

– izjavo, da za ta namen niso pridobili
sredstev, oziroma koliko so jih dobili.

C) Izobraževanje kmetov – 2,070.000
SIT

Višina pomoči: kmetom (udeležencem
seminarjev) ali pooblaščenim izvajalcem izo-
braževanja se krije do 100% upravičenih
stroškov (stroški za izobraževanje oziroma
za izvedbo izobraževanja) oziroma do 50%
upravičenih stroškov šolnine za poklicno
izobraževanje odraslega udeleženca.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– za udeležence izobraževanja (kmete):

račun oziroma dokazilo o udeležbi na izo-
braževanju,

– za pooblaščene izvajalce vloga za so-
financiranje s priloženim računom o izvede-
ni storitvi ali finančno ovrednoten program
izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustrez-
nimi dokazili,

– izjavo, da za ta namen niso pridobili
sredstev, oziroma koliko so jih dobili.

D) Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol – 600.000 SIT

Pomoč se lahko dodeli do višine
100.000 SIT na dijaka in študenta v teko-
čem šolskem letu. Prednost imajo dijaki ozi-
roma študentje nasledniki kmetij.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o učnem uspehu v preteklem

šolskem letu,
– potrdilo o šolanju za tekoče leto,
– izjava, da je vlagatelj naslednik kme-

tije.
E) Sofinanciranje dejavnosti strokovnih

društev – 250.000 SIT
Višina pomoči: sofinancira se do 30%

upravičenih stroškov (stroški razstave, de-
monstracije oziroma prikazi, predavanja,
promocije, strokovni izleti in stroški izdaje
publikacij, ki se ne prodajajo na trgu).

Pogoji za pridobitev pomoči:
– finančno ovrednoten program za teko-

če leto,
– poročilo o delu za preteklo leto, potr-

jeno s strani nadzornega odbora društva,
– potrdilo o registraciji,
– izjavo, da za ta namen niso pridobili

sredstev, oziroma koliko so jih dobili.
F) Podpore naložbam v kmetijska go-

spodarstva – 5,000.000 SIT
– Adaptacije, novogradnje in nakup kme-

tijske opreme
Višina pomoči: sofinancira se do 30%

upravičenih stroškov (stroški gradbenega
materiala, opravljenih obrtniških del in stro-
ški opreme razen kmetijskih strojev) za iz-
vedeno investicijo. Prednost imajo kmetij-
ska gospodarstva, ki investirajo v dopolnil-
no dejavnost.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– finančno ovrednotena investicija (vre-

dnost celotne investicije),
– lokacijsko informacijo za pomožni ob-

jekt ali gradbeno dovoljenje pri adaptacijah
in novogradnjah,

– računi za nakup gradbenega materia-
la, gradbenih storitev ali opreme,

– fotokopija registracije dopolnilne de-
javnosti, ali izjavo, da bo dopolnilna dejav-
nost registrirana najkasneje leto dni po pre-
jemu sredstev,

– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne
službe,

– izjavo, da za ta namen niso pridobili
sredstev, oziroma koliko so jih dobili,

– izjava o strokovni usposobljenosti no-
silca kmetijskega gospodarstva.

– Pridobivanje projektno tehnične doku-
mentacije

Višina pomoči: sofinancira se do 12%
priznanih upravičenih stroškov celotne in-
vesticije. Prednost imajo kmetijska gospo-
darstva, ki investirajo v dopolnilno dejav-
nost.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– projektno tehnična dokumentacija,
– lokacijsko informacijo za pomožni ob-

jekt ali gradbeno dovoljenje pri adaptacijah
in novogradnjah,

– fotokopija registracije dopolnilne de-
javnosti, ali izjavo, da bo dopolnilna dejav-
nost registrirana najkasneje leto dni po pre-
jemu sredstev,

– finančno ovrednotena investicija (vre-
dnost) celotne investicije,

– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,

– izjavo, da za ta namen niso pridobili
sredetev, oziroma koliko so jih dobili,

– izjava o strokovni usposobljenosti no-
silca kmetijskega gospodarstva.

– Nakup kmetijskih zemljišč
Višina pomoči: sofinancirajo se upravi-

čeni stroški v višini do 30% (stroški nakupa
in prepisa zemljišč). Prednost imajo kmetij-
ska gospodarstva, ki investirajo v dopolnil-
no dejavnost. Prednost imajo kmetijska go-
spodarstva, ki investirajo v dopolnilno de-
javnost.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne

službe,
– pri notarju overjena kupoprodajna po-

godba,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s

kmetijsko dejavnostjo,
– fotokopija registracije dopolnilne de-

javnosti, ali izjavo, da bo dopolnilna dejav-
nost registrirana najkasneje leto dni po pre-
jemu sredstev,

– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla,

– izjavo, da za ta namen niso pridobili
sredstev, oziroma koliko so jih dobili.

G) Sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanja gospodarskih poslopij, pridel-
kov in živali – 1,500.000 SIT

Višina pomoči: sofinancirajo se stroški
zavarovalne premije do 30%.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– sklenjena zavarovalna polica za teko-

če leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
– izjavo, da za ta namen niso pridobili

sredstev, oziroma koliko so jih dobili.
IV. Informacije
Informacije na tel. 01/364-14-58 ali na

sedežu Občine Dobrova Polhov–Gradec.
Občina in komisija bosta spremljali na-

mensko porabo sredstev pri prosilcu. Če
se ugotovi, da sredstva niso bila uporablje-
na za namen, za katerega so bila dodeljena
ali pa so bila sredstva odobrena na osnovi
neresničnih podatkov, imata občina in ko-
misija pravico takoj zahtevati od prosilca vra-
čilo v enkratnem znesku s pripadajočimi za-
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mudnimi obrestmi za celotno obdobje neu-
pravičenega razpolaganja s sredstvi.

V. Rok za vložitve zahtevkov
Vloge s predpisano dokumentacijo mo-

rajo prispeti na naslov občine najkasneje
do 3. 11. 2003. Vloge za dodelitev sred-
stev z vsemi zahtevanimi prilogami morajo
vlagatelji poslati v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Dobrova-Polhov Gradec, Ulica Vla-
dimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, s pripi-
som “ne odpiraj, javni razpis, kmetijstvo“.

VI. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo

10. 11. 2003 v prostorih Občine Dobrova–
Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno. Pri-
spele vloge bo pregledala in strokovno oce-
nila komisija, ki jo imenuje župan Občine
Dobrova–Polhov Gradec.

Prepozno prispele vloge se zavrže, ne-
utemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopol-
nih vlog komisija v roku 8 dni od odpiranja
pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopo-
nitve je 8 dni od prejema poziva za dopol-
nitev. Nepopolne vloge, ki jih v navede-
nem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopol-
ni neustrezno, se zavrže. Zavrže se tudi
vse vloge, vložene v nepravilno opremlje-
nih ovojnicah.

VII. Obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o

dodelitvi sredstev župan Občine Dobrova–
Polhov Gradec v roku 30 dni po izteku raz-
pisanega roka z odločbo. Hkrati bodo upra-
vičenci pozvani k podpisu pogodb.

Zoper odločbo se lahko vloži pritožba v
roku 8 dni od dneva vročitve sklepa. Prito-
žba se pošlje priporočeno po pošti na na-
slov občine.

Občina Dobrova-Polhov Gradec

Ob-103023
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje pro-

gramov organizacij in društev na področju
humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje (Ura-
dni list RS, št. 73/03) objavlja Občina Kozje

javni razpis
za sofinanciranje programov

organizacij in društev na področju
humanitarnih dejavnosti v letu 2003

I. Naziv in sedež naročnika: Občina Koz-
je, Kozje 37, 3260 Kozje.

II. Na javni razpis za sofinanciranje pro-
gramov organizacij in društev na področju
humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje, v
letu 2003, se lahko prijavljajo izvajalci ne-
profitne in prostovoljne dejavnosti na po-
dročju humanitarnih dejavnosti (v nadaljeva-
nju: izvajalci), ki delujejo na območju Obči-
ne Kozje oziroma za občane Občine Kozje.

Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.

III. Predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje programov organizacij in društev na
področju humanitarnih dejavnosti v letu
2003.

IV. Pogoji in merila, po katerih se izbere-
jo izvajalci programov na področju humani-
tarne dejavnosti v letu 2003, so določeni v
Pravilniku za vrednotenje programov orga-
nizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti v Občini Kozje.

V. Okvirna višina sredstev, ki je name-
njena za programe iz točke II. javnega raz-
pisa je 860.000 tolarjev.

VI. Dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2003.

VII. Rok za prijavo na javni razpis je
14. 10. 2003 do 12. ure.

Prijave je potrebno poslati do roka v
zaprti kuverti z oznako “Javni razpis: Sofi-
nanciranje humanitarnih dejavnosti 2003“,
na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260
Kozje.

VIII. Vloge bo odpiral Odbor za družbe-
ne dejavnosti 15. 10. 2003. Odpiranje vlog
ne bo javno.

IX. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajal-
ci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Kozje za leto
2003 v roku 30 dni po sprejemu sklepa
župana.

X. Razpisno dokumentacijo lahko vsi za-
interesirani dobijo na Občinskem uradu Ob-
čine Kozje naslednji dan po objavi.

Občina Kozje

Ob-103024
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju

programov na področju turizma v Občini
Kozje (Uradni list RS, št. 73/03) objavlja
Občina Kozje

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju turizma v letu 2003
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Koz-

je, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci programov na področju turizma, ki
imajo sedež v Občini Kozje.

Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.

III. Predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje letnih programov turističnih društev s
strani občine.

IV. Pogoji in merila, po katerih se izbere-
jo izvajalci programa na področju turizma
na lokalni ravni v letu 2003, so določeni v
Pravilniku o sofinanciranju programov na po-
dročju turizma v Občini Kozje.

V. Okvirna višina sredstev, ki je name-
njena za programe iz javnega razpisa je
500.000 SIT.

VI. Dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2003.

VII. Rok za prijavo na javni razpis je 4. 11.
2003 do 12. ure.

Prijave je potrebno poslati do roka v
zaprti kuverti z oznako “Javni razpis: Sofi-
nanciranje programov turizma v letu 2003“,
na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260
Kozje.

VIII. Vloge bo odpirala komisija 5. 11.
2003. Odpiranje vlog ne bo javno.

IX. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajal-
ci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov športa v Občini Kozje
za leto 2003 v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.

X. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občinskem uradu Obči-
ne Kozje naslednji dan po objavi razpisa.

Občina Kozje

Št. 334-1/2003 Ob-103030
Občina Litija, na podlagi Zakona o javnih

financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
66/01, 53/02, 88/02), Odloka o proraču-
nu občine Litija za leto 2003 (Ur. l. RS, št.
68/03), 7. člena Statuta Občine Litija (Ur. l.
RS, št. 110/00, 2/01, 65/02), objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za

subvencioniranje množičnih javnih
prireditev s področja turizma in

medijske promocije lokalne turistične
prepoznavnosti v Občini Litija za leto

2003
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je subvencioniranje jav-

nih množičnih prireditev s področja turizma
ter prireditev s širšo medijsko promocijo lo-
kalne turistične prepoznavnosti in spodbu-
janje rasti turistične potrošnje ter z njo po-
vezanega podjetništva, obrti in storitvenih
dejavnosti v Občini Litija v letu 2003.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pre-
dlagatelji

Na razpisu lahko sodelujejo organizator-
ji ali izvajalci prireditev (društva, zavodi, go-
spodarske družbe, zasebniki in druge prav-
ne osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo v okviru svoje dejavnosti re-
gistrirano dejavnost s področja turizma in
organizacije javnih prireditev;

– da imajo sedež na območju Občine
Litija, ali izvedejo prireditev na območju Ob-
čine Litija;

– da imajo zagotovljene osnovne materi-
alne, prostorske, kadrovske in organizacij-
ske pogoje za uresničitev načrtovanih turi-
stičnih dejavnosti, za katere kandidirajo na
razpisu;

– društva morajo poleg tega izpolnjevati
tudi vse pogoje, ki jih določa Zakon o druš-
tvih, gospodarske družbe in zasebniki pa
priložiti ustrezno potrdilo o poravnanih dav-
nih obveznostih ter o finančni oziroma po-
slovni sposobnosti (solventnosti v obdobju
zadnjih 6 mesecev) od dneva prijave na ta
razpis.

3. Merila za izbor
– finančna konstrukcija predloženega

projekta/prireditve in delež lastnih sredstev
predlagatelja oziroma sredstev iz drugih (ne-
proračunskih) virov;

– časovni obseg in trajanje prireditve;
– število vseh obiskovalcev prireditve;
– pomen prireditve za nadaljnji razvoj

kraja in lokalne skupnosti;
– število nastopajočih skupin, izvajalcev

oziroma udeležencev pri izvedbi programa
prireditve;

– tradicionalnost in reference predlaga-
telja za kakovostno izvedbo prireditve;

– kadrovska in organizacijsko-tehnična
struktura izvajalca oziroma predlagatelja za
izvedbo prireditve;

– da je predloženi projekt/prireditev na-
menjen čim večjemu številu obiskovalcev
tudi izven občine.

Merila in kriterije za ocenjevanje so po-
drobneje obrazloženi v razpisni dokumen-
taciji.

4. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati predlagatelji
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– da za izvajanje programa ali projekta
zagotovijo najmanj 50% delež sofinancira-
nja iz lastnih sredstev ali iz drugih neprora-
čunskih virov;

– da so registrirani (v svojih ustanovitve-
nih aktih) za opravljanje dejavnosti s podro-
čja turizma v skladu z veljavno zakonodajo
najmanj eno leto pred objavo tega razpisa
ter da s svojim dosedanjim delom v javnosti
izkazujejo pričakovano kakovost.

5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša

800.000 SIT.
Za projekte/prireditve, ki bodo izbrane

na razpisu, bodo predlagateljem zagotovlje-
na finančna sredstva v sorazmernem dele-
žu razpisanih sredstev. S predlagatelji bodo
sklenjene pogodbe za leto 2003.

Dodeljena sredstva za leto 2003 se mo-
rajo porabiti v tekočem koledarskem letu.
Ostale medsebojne obveznosti med nepo-
srednim uporabnikom in prejemnikom sred-
stev so razvidne iz vzorca priložene pogod-
be v razpisni dokumentaciji.

6. Rok za oddajo in način prijave
Predlagatelji morajo svoje vloge poslati

izključno po pošti kot priporočeno pošiljko
v zaprti ovojnici s pripisom: Ne odpiraj, jav-
ni razpis 2003 – subvencioniranje turizma.
Poštni naslov za oddajo prijav je: Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. Na hrbtni
strani ovojnice morajo predlagatelji napisati
svoj naziv in natančen poštni naslov.

Šteje se, da je bila prijava oddana pravo-
časno, če je bila oddana po pošti – poštni
žig na dan 29. 10. 2003 oziroma oddana
osebno v tajništvo občine, najkasneje do
četrtka 30. 10. 2003 do 11. ure. Nepravo-
časno oddanih prijav komisija ne bo upoš-
tevala.

Prijav, ki ne bodo ustrezno izpolnjene ali
vsebovale zahtevanih podatkov in ne bodo
izpolnjevale razpisnih pogojev, komisija ne
bo obravnavala.

7. Odpiranje prijav
Odpiranje prispelih prijav bo vodila stro-

kovna komisija, odpiranje ne bo javno.
8. Izid razpisa
Predlagatelji bodo obveščeni o izbiri ozi-

roma izidu razpisa v roku 30 dni po zaključ-
ku zbiranja prijav.

9. Dodatne informacije in razpisna do-
kumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko interesenti
dvignejo na Občini Litija, oddelku za družbe-
ne dejavnosti (soba 50-52), dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom pa dobijo na Obči-
ni Litija, oddelek za družbene dejavnosti, so-
ba 51, tel. 01/896-34-38 ali 896-34-40.

Občina Litija

Ob-103052
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju fi-

nančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja obrti in podjetniš-
tva v Občini Vrhnika, ki ga je sprejel Občin-
ski svet Občine Vrhnika na svoji redni seji
dne 25. 9. 2003 in Upravni odbor Območ-
ne obrtne zbornice Vrhnika na svoji 14. re-
dni seji dne 10. 9. 2003, objavljamo

razpis
za dodelitev finančnih sredstev

za subvencioniranje obrestne mere
pri dolgoročnih kreditih

1. Višina sredstev: znesek sredstev na-
menjenih subvenciji dela obrestne mere pri
kreditih znaša 4,100.000 SIT (od tega je
Občina Vrhnika namenila 2,500.000 SIT in
OOZ Vrhnika 1,600.000 SIT).

2. Namen in pogoji kreditiranja
Sredstva za subvencijo obrestne mere

se namenijo za dolgoročne kredite, ki so
bili pridobljeni za naslednje upravičene stro-
ške investicij:

– stroške nakupa, urejanja in oprem-
ljanja zemljišč in pridobivanja projektne
dokumentacije za gradnjo poslovnih pro-
storov,

– stroške nakupa, graditev ali preuredi-
tev poslovnih prostorov,

– stroške nakupa in posodobitve
opreme,

– stroške posodobitve obstoječe proiz-
vodnje in storitev in

– stroške nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-how-a, nepatentne-
ga tehničnega znanja).

Med upravičene stroške investicij ne
spadajo izdatki za nakup transportnih sred-
stev in transportne opreme, v kolikor gre za
prejemnike subvencij, ki so registrirani za
opravljanje transportne dejavnosti.

Do sredstev niso upravičena podjetja v
težavah in podjetja iz sektorja kmetijstva.

Prednostno se subvencija obrestne me-
re dodeli prosilcem, ki poleg pogojev iz Pra-
vilnika in razpisa izpolnjujejo še sledeče kri-
terije:

– v zadnjih dveh letih niso dobili subven-
cije obrestne mere kreditov s strani občine
Vrhnika in s strani OOZ Vrhnika,

– zagotavljajo nova delovna mesta na
podlagi novih programov in samozaposlo-
vanja,

– vlagajo v dejavnosti, ki se ukvarjajo s
proizvodnjo in storitvami proizvodnega zna-
čaja,

– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– ustanavljajo obrate, podružnice in pro-

izvodne enote z visoko stopnjo inovativnosti
in z uvajanjem sodobnih tehnologij,

– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko
varčne in ne onesnažujejo okolja,

– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih sto-
ritev,

– vlagajo v izboljšanje oskrbne in dvig
kvalitete storitev,

– predstavljajo svoje podjetje, proizvod-
njo in storitve na domačih in tujih sejmih in
konferencah.

Za subvencijo dela obrestne mere kre-
dita lahko zaprosijo samostojni podjetniki,
mala podjetja, občani, ki nameravajo od-
preti obrtno ali podjetniško dejavnost in so
pri pristojnem organu vložili zahtevo za pri-
glasitev statusa samostojnega podjetnika,
podjetja, ki so na pristojnem sodišču vloži-
la zahtevo za vpis v sodni register. Podjetja
morajo izpolnjevati pogoje za majhna po-
djetja (manj kot 50 zaposlenih; letni pro-
met manjši od 7 mio EUR ali bilančno vso-
to manjšo od 5 mio EUR; so neodvisna
podjetja).

Neodvisno podjetje je gospodarska
družba, v kateri posamezna gospodarska
družba ali povezana družba, ki ne ustreza
pogojem za majhna podjetja, razpolaga z
lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravica-

mi, manjšimi od 25%. Meja se lahko pre-
korači, če je podjetje v lasti delniških družb
ali institucionalnih investitorjev in pri tem
ne izvaja aktivne lastniške politike.

Sedeži fizične oziroma pravne osebe ter
kraj investicije morajo biti na območju Obči-
ne Vrhnika.

Ne glede na določila prejšnjih odstav-
kov, se sredstva dodeljujejo le prosilcem s
slovenskim državljanstvom.

3. Prijava na razpis za subvencijo mora
vsebovati:

– kreditno pogodbo za dolgoročni kre-
dit za katerega se prosi subvencija,

– amortizacijski načrt kredita,
– dokumentacijo, iz katere mora biti raz-

vidno za kakšne namene je bil odobren kre-
dit (računi, pogodbe, izjava banke,.....)

– predstavitev prosilca in njegove dejav-
nosti z referencami v pisni obliki,

– potrdilo o vpisu dejavnosti v register
obratovalnic oziroma sklep o vpisu podjetja
v sodni register (z vsemi prilogami), dovo-
ljenje za opravljanje obrtne dejavnosti ali
potrdilo, da je občan pri pristojnem organu
vložil zahtevek za izdajo obrtnega dovolje-
nja oziroma dovoljenje za opravljanje dejav-
nosti podjetja ter priložil vse predpisane do-
kumente,

– pisno izjavo, da prosilec subvencije za
namen, za katerega je dobil odobren kredit
ni dobil državne pomoči, oziroma če jo je,
kolikšen delež je dobil iz drugih virov. Sku-
pna višina sredstev ne sme preseči 15%
upravičenih stroškov investicije.

Po potrebi lahko komisija naknadno za-
hteva še dodatno dokumentacijo.

4. Pogoji pod katerimi se dodeli subven-
cija

Subvencija se podeljuje za kreditne po-
godbe, ki so bile sklenjene v letu 2003.

Subvencija se dodeli za kredite z najda-
ljšo dobo vračanja do 10 let. Subvencioni-
ra se maksimalno 2,5 odstotne točke (60%
subvencije je iz sredstev Občine Vrhnika,
40% subvencije je iz sredstev OOZ Vrhni-
ka), do višine kredita 10,000.000 SIT. V
kolikor prosilec ni član OOZ Vrhnika, sub-
vencijo dodeli le Občina Vrhnika do maksi-
malne višine 1,5 odstotne točke. Delež
subvencije ne sme presegati 50% obresti
kredita.

Delež odobrene subvencije obrestne
mere določi komisija za odobritev subven-
cije in je odvisen od števila prejetih popol-
nih vlog.

5. Prošnje za dodelitev subvencije kre-
dita s potrebnimi prilogami vložijo prosilci
po pošti s priporočeno pošiljko na naslov
OOZ Vrhnika, Tržaška 8a, 1360 Vrhnika ali
osebno na sedežu Območne obrtne zbor-
nice Vrhnika, Tržaška 8a, 1360 Vrhnika do
15. 11. 2003. V primeru nepopolne vloge,
je to možno dopolniti najkasneje v 8 dneh
oziroma do 23. 11. 2003.

6. Komisija za dodeljevanje subvencije
sprejme sklep o dodelitvi subvencije naj-
pozneje do 30. 11. 2003. Sklep se posre-
duje posameznemu prosilcu najkasneje v
roku 15 dni po sprejemu sklepa.

Potrebne informacije dobijo prosilci na
sedežu Območne obrtne zbornice Vrhnika,
Tržaška 8a, tel. 75-57-740.

Občina Vrhnika,
Območna obrtna zbornica Vrhnika
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Javne dražbe

Ob-102915
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,

Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Ob-
čine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00)
in sklepa nadaljevanja 8. seje Občinskega
sveta občine Radovljica z dne 25. 9. 2003
ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpo-
laganju in upravljanju s stvarnim premože-
njem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dra-
žbe: Občina Radovljica, Gorenjska c. št.
19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-24-684.

2. Predmet prodaje:
a) poslovni prostor – lokal Turističnega

društva Radovljica, Kranjska c. 13, v izmeri
25,50 m2 (prostori prazni oseb in stvari s
1. 12. 2003);

b) neizdelani podstrešni prostor v po-
slovno stanovanjski hiši v Kamni Gorici 58,
v izmeri 112 m2;

c) neizdelani podstrešni prostor v po-
slovno stanovanjski hiši v Kamni Gorici 58,
v izmeri 51,46 m2.

Izklicna cena za nepremičnine znaša:
pod a) 9,100.000 SIT,
pod b) 8,502.000 SIT,
pod c) 3,906.000 SIT.
Najnižji znesek višanja 100.000 SIT.
3. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od

podpisa prodajne pogodbe na transakcijski
račun Občine Radovljica:
01302-0100007805, sklic:

pod a) 1230-72210000-8,
pod b) 1230-72210000-10,
pod c) 1230-72210000-11.
Plačilo celotne kupnine v določenem ro-

ku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo 21. 10. 2003 v mali

sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska
c. št. 19, in sicer:

pod a) ob 10. uri,
pod b) ob 11.30,
pod c) ob 12. uri.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe

plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
potrebno nakazati na transakcijski račun
Občine Radovljica, št.
01302-0100007805, sklic:

pod a) 1230-72210000-8,
pod b) 1230-72210000-10,
pod c) 1230-72210000-11.
Pred pričetkom javne dražbe se mora

dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavci-
je.

Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa
bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.

5. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:

– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (fizične osebe),

– notarsko overjeno pooblastilo v prime-
ru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,

– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,

– davčno, matično in telefonsko števil-
ko.

Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.

6. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najka-
sneje v roku 30 dni po zaključku dražbe.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navede-
nem roku iz razlogov, ki so na strani dražite-
lja, Občina Radovljica zadrži njegovo kavci-
jo.

7. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po

načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva (davek, stroške ove-
ritve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi
kupec.

Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapi-
snik 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 (Uradni list
RS, št. 12/03, 77/03).

8. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostalih informacijah inte-
resenti dobijo na Občini Radovljica, kontak-
tna oseba Marija Habjan, tel.
04/537-23-46, v delovnih dneh od 6. 10.
2003 do 20. 10. 2003 od 10. do 12. ure.

10. Župan ali Komisija za vodenje in nad-
zor postopka razpolaganja s stvarnim pre-
moženjem s soglasjem župana lahko posto-
pek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se povrne stroške dražiteljem v višini
izkazanih stroškov za prevzem dokumenta-
cije.

Občina Radovljica

Ob-103151
Zagorec proizvodnja in trgovina d.o.o.

Boštanj – v stečaju, Boštanj 2, Boštanj, na
podlagi sklepa stečajnega senata Okrožne-
ga sodišča v Krškem St 6/96 z dne 24. 9.
2003 objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin,

ki bo 24. 10. 2003 ob 11.uri na Okrož-
nem sodišču Krško v sobi V/II.

Predmet prodaje je nepremičnina in si-
cer parc. št. 288/2 – travnik 367 m2, vpi-
sana pod vl. št. 1097 k.o. Sevnica za izklic-
no ceno neto 26,691.088 SIT.

Pogoji sodelovanja na dražbi:
1. Dražbe se lahko udeležijo vse pravne

osebe, ki imajo svoj sedež na območju Re-
publike Slovenije, in fizične osebe, ki so
njeni državljani, vsi pod pogojem pravoča-

Razpisi delovnih
mest

Ob-102772
Na podlagi 56. in prvega odstavka 58.

člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 56/02) objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto

višjega-e svetovalca-ke za področje
informatike.

Delo se lahko opravlja v nazivih: višji-a
svetovalec-ka III, višji-a svetovalec-ka II in
višji-a svetovalec-ka I.

Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba matematične

ali računalniške smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave.
Kandidati-ke morajo poleg dokazil o iz-

polnjevanju pogojev, kratkega opisa dose-
danjih delovnih izkušenj in morebitnih do-
kazil o posebnih znanjih in sposobnostih
vlogi obvezno priložiti še naslednja dokazi-
la:

– potrdilo o tem, da kandidat-ka ni bil-a
pravnomočno obsojen-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil-a obsojen-a na nepo-

snega plačila varščine. Pooblaščenci prav-
nih oseb morajo predložiti pooblastilo in iz-
pisek o vpisu v sodni register, fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu.

2. Dražitelji morajo plačati varščino v vi-
šini 10% izklicne cene pred dražbo na pro-
dajalčev račun pri NLB d.d., št.
02379-15629052 s pripisom »za javno dra-
žbo«, kar pred dražbo dokažejo s predloži-
tvijo potrdila o vplačilu.

3. Uspešni ponudnik oziroma kupec
mora v osmih dneh po dražbi skleniti pisno
pogodbo o nakupu, ki je deklaratornega
značaja, v naslednjih osmih dneh pa pre-
dložiti nepreklicno bančno garancijo na pr-
vi poziv za zavarovanje plačila kupnine, če
je dogovorjeni rok plačila daljši od petnajst-
ih dni, sicer pa v celoti plačati kupnino
najkasneje v treh mesecih po podpisu po-
godbe.

4. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bomo varščino brez obresti vrnili naj-
kasneje v osmih dneh po dražbi.

5. Stroški sestave kupoprodajne pogod-
be, davka na promet nepremičnin in ostali
stroški, povezani s prenosom lastninske
pravice nad predmetom prodaje, bremenijo
kupca.

6. Prenos posesti nad predmetom pro-
daje, ki je sicer zasedeno, po načelu vide-
no – kupljeno, se izvrši po plačilu celotne
kupnine in ostalih obveznosti kupca, ter v
dogovoru z uporabnikom nepremičnine.

7. Predmet prodaje si je mogoče ogle-
dati po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem po tel. 07/81-65-140 ali faksu
07/81-65-141.

Zdravko Groboljšek
stečajni upravitelj
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gojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za pra-
vosodje),

– potrdilo o tem, da kandidat-ka ni v ka-
zenskem postopku zaradi kaznivega deja-
nja (potrdilo izda krajevno pristojno sodi-
šče).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandida-
ti-ke:

– z dobrim poznavanjem delovanja dr-
žavne uprave in uprave lokalne skupnosti,

– z delovnimi izkušnjami na področju dr-
žavne uprave oziroma uprave lokalne sku-
pnosti,

– z dobrimi organizacijskimi in komuni-
kacijskimi sposobnostmi.

Kandidat–ka bo delo opravljala v prosto-
rih Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260
Bled.

V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lah-
ko za delovno mesto kandidira tudi oseba,
ki nima opravljenega državnega izpita iz jav-
ne uprave, pod pogojem, da bo navedeni
izpit opravila najkasneje v enem letu od ime-
novanja v naziv.

Delovno razmerje bomo sklenili za ne-
določen čas, s polnim delovnim časom.

Rok za vložitev prijave na javni natečaj je
osem dni od dneva objave javnega natečaja.

Prijava se vloži na naslov: Občina Bled,
Cesta svobode 13, 4260 Bled s pripisom
»Javni natečaj za zasedbo delovnega me-
sta«.

Kandidati – ke bodo o izboru obveščeni
– a v roku 15 dni od poteka roka za prijavo
na javni natečaj.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan v času od 8. do 12.
ure na tel. 04/575-01-30.

Občina Bled

Ob-102808
Zdravstveni dom Koper, Svet zavoda,

razpisuje delovno mesto
direktorja Zdravstvenega doma Ko-

per.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,

določenih z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje posebne pogoje:

– da ima univerzitetno strokovno izobraz-
bo medicinske, ekonomske, pravne ali us-
trezne družboslovne smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
od tega 3 leta na vodilnem delovnem me-
stu,

– da aktivno obvlada slovenski in italijan-
ski jezik,

– da mu ni s pravnomočno sodbo sodi-
šča prepovedano opravljanje poklica.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let, s soglasjem ustanovitelja.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 8 dni
po objavi razpisa, na naslov: Zdravstveni
dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper,
z oznako na ovojnici “Prijava za razpis”.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni v 30 dneh po objavi razpisa.

Zdravstveni dom Koper

Št. 184/03 Ob-102821
Zavod invalidskih podjetij Slovenije, Lin-

hartova 1, Ljubljana razpisuje delovno me-
sto:

poslovodnega sekretarja.
Pogoji:
– visoka izobrazba sociološke, organi-

zacijske, ekonomske, pravne ali druge dru-
žboslovne smeri in najmanj pet let delovnih
izkušenj, zaželeno na področju zaposlitve-
ne rehabilitacije in zaposlovanja invalidov.

Delovno razmerje bomo sklenili za štiri-
letni mandat.

Zaželeno je poznavanje sistema invalid-
skega varstva in pasivno znanje vsaj enega
tujega jezika. Poskusno delo bo trajalo tri
mesece.

Pisne prijave z opisom dosedanjega de-
la, kratkim življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju pogojev naslovite v 8 dneh od dne-
va razpisa na Zavod invalidskih podjetij Slo-
venije, Linhartova 1, Ljubljana.

O izbiri bomo kandidate obvestili pisno v
roku 30 dni po objavi.

Zavod invalidskih podjetij
Slovenije p.o.

Št. 121-02/2003 Ob-102860
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova uli-

ca 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto

svetovalec na področju okolja in pro-
stora.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– državni strokovni izpit,
– 8 mesecev delovnih izkušenj.
K prijavi je potrebno priložiti:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o opravljenem izpitu,
– potrdilo o državljanstvu,
– dokazilo o nekaznovanosti,
– dokazilo, da kandidat ni v kazenskem

postopku.
Kandidati, ki nimajo opravljenega držav-

nega strokovnega izpita, bodo lahko izpit
opravili v roku enega leta od imenovanja v
naziv.

Delovno razmerje bomo s kandidatom
sklenili za nedoločen čas, s polnim delov-
nim časom.

Vse dodatne informacije dobite na tel.
01/896-27-70, Ernest Margon.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po
objavi na naslov: Občina Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
s pripisom »Javni natečaj za svetovalca na
področju okolja in prostora – ne odpiraj«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
tridesetih dni po izteku javnega natečaja.

Občina Šmartno pri Litiji

Št. 140/03 Ob-102910
Svet Gasilskega zavoda Trbovlje, Savinj-

ska cesta 35, 1420 Trbovlje, na podlagi
določil 19. člena statuta Gasilskega zavoda
Trbovlje razpisuje dela in naloge

direktorja Gasilskega zavoda Trbov-
lje.

Kandidati morajo poleg zakonskih pogo-
jev izpolnjevati naslednje pogoje:

1. dokončana VII. stopnja izobrazbe in
tri leta delovnih izkušenj na področju zašči-
te in reševanja,

2. dokončana VI. stopnja izobrazbe in
pet let izkušenj na področju zaščite in reše-
vanja.

3. zaželjeno je, da kandidati predložijo
program dela zavoda.

Direktor bo imenovan za štiri leta.
Vloge z dokazili in predloženim progra-

mom dela zavoda, pošljite na naš naslov, z
oznako »prijava na razpis«, v osmih dneh
od objave razpisa.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Svet Gasilskega zavoda Trbovlje

Št. 122-890/2003 Ob-102912
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljublja-
na, razpisuje prosto delovno mesto v Mini-
strstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no:

svetovalec/ka v sektorju za zootehni-
ko.

Javni/a usluženec/ka bo naloge oprav-
ljal v nazivu svetovalec/ka III. Delo na de-
lovnem mestu svetovalec se lahko opravlja
v nazivih svetovalec I, II in III.

Pogoji na opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba

kmetijstva – smer zootehnika,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– znanje angleškega jezika,
– obvladovanje programskih paketov

Microsoft.
Kandidati/ke ki nimajo opravljenega dr-

žavnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti v enem letu po sklenitvi de-
lovnega razmerja.

Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanjih, priložiti še na-
slednja dokazila:

– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče),

– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),

– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-
publike Slovenije,

– fotokopijo iz delovne knjižice (delovne
izkušnje).

Z izbranim kandidatom bomo sklenili de-
lovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in s trimesečnim posku-
snim delom. Delo bo opravljal na sedežu
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana.

Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrov-
ska služba, Dunajska 56, 58, 1000 Ljublja-
na. Kandidate bomo o izboru pisno obvesti-
li v osmih dneh po opravljeni izbiri.

Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-91-22.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 793/03 Ob-103053
Svet Doma starejši občanov Kočevje raz-

pisuje prosta dela in naloge
direktorja Doma starejših občanov

Kočevje za dobo štirih let.
Za direktorja je lahko imenovan kan-

didat, ki poleg splošnih z zakonom dolo-
čenih pogojev izpolnjuje še naslednje
pogoje:
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– končana 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 na
področju socialnega varstva,

– strokovni izpit na področju socialne-
ga varstva,

– predložitev programa dela doma.
Prijave z dokazili in program dela doma

pošljite v osmih dneh od objave razpisa na
naslov: Dom starejših občanov Kočevje,
Roška c. 22, 1330 Kočevje, z oznako »pri-
java na razpis«. Kandidati bodo o izbiri ob-
veščeni v 30 dneh po objavi razpisa.

Dom starejših občanov Kočevje

Ob-103028
Na podlagi 13. in 27. člena Statuta Do-

ma Petra Uzarja, Svet zavoda objavlja raz-
pis za delovno mesto

direktorja.
Kandidat morajo poleg splošnih pogo-

jev, določenih v skladu s 56. in 69. čle-
nom Zakona o socialnem varstvu izpolnje-
vati še naslednje pogoje:

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-
dročju socialnega varstva,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva,

– da ima organizacijske in strokovne
sposobnosti, ki jamčijo, da bo s svojim
delom prispeval k uresničevanju ciljev Do-
ma, kar dokazuje s svojim minulim delom
in predložitvijo programa razvoja Doma
(program dela) v mandatnem obdobju, za
katerega kandidira ter da je pri svojem stro-
kovnem delu dosegel pozitivne delovne re-
zultate.

Mandat za razpisano delovno mesto tra-
ja 4 leta.

Kandidati naj pošljejo prijave v roku 8
dni na naslov Dom Petra Uzarja, Ročevni-
ca 58, Tržič s pripisom »za razpisno komi-
sijo«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 30 dni od dneva objave.

Dom Petra Uzarja Tržič

Št. 111-68/03-0515 Ob-103090
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena

Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 14/2003):

a) 1 prosto mesto višjega državnega
tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev na sodniško mesto,
določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za imenovanje
na mesto višjega državnega tožilca, dolo-
čene v drugem odstavku 15. člena in v 16.
členu Zakona o državnem tožilstvu ter ak-
tivno znanje angleškega in francoskega je-
zika.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Druge objave

Ob-102918
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,

Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Obči-
ne Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa nadaljevanja 8. seje Občinskega sve-
ta občine Radovljica z dne 25. 9. 2003 ter v
skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaga-
nju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ra-
dovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica,
tel. 04/537-23-00, faks 04/531-24-684.

2. Predmet prodaje:
a) nezazidano stavbno zemljišče v Kam-

ni Gorici, parc. št. 67/20, travnik v izmeri
823 m2, pripisano pri vl. št. 728 k.o. Kam-
na Gorica;

b) trisobno stanovanje št. 12 v Radovlji-
ci, Cankarjeva 29, v izmeri 82,20 m2 (sta-
novanje je zasedeno);

c) dvosobno stanovanje št. 9 v Radovlji-
ci, Gradnikova 107, v izmeri 49,79 m2 (sta-
novanje je zasedeno);

d) funkcionalno zemljišče, del parc. št.
189/9 v izmeri 152 m2 in del parc. št.
189/38, travnik v izmeri ca. 574 m2 k.o.
Radovljica (zemljišče je oddano v najem);

e) funkcionalno zemljišče, parc. št.
189/11 v izmeri 170 m2, parc. št. 189/13,
njiva v izmeri 306 m2, del parc. št. 189/14
travnik v izmeri 368 m2, del parc. št. 189/12
dvorišče v izmeri 372 m2 k.o. Radovljica v
skupni izmeri ca. 615 m2 (zemljišče je od-
dano v najem);

f) funkcionalno zemljišče, del parc. št.
189/16, njiva v izmeri 325 m2, travnik v
izmeri 1027 m2 in del parc. št. 189/1 dvori-
šče v izmeri 397 m2 k.o. Radovljica v izmeri
ca. 205 m2 (zemljišče je oddano v najem);

g) funkcionalno zemljišče, del parc. št.
189/16, njiva v izmeri 325 m2, travnik v izme-
ri 1027 m2, parc. št. 189/18, njiva v izmeri
248 m2 k.o. Radovljica v skupni izmeri ca.
500 m2 (zemljišče je oddano v najem).

3. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
pod a) 5,708.327 SIT,
pod b) 15,800.000 SIT,
pod c) 8,048.517 SIT,
pod d) 8,318.982 SIT,
pod e) 8,913.195 SIT,
pod f) 2,971.065 SIT,
pod g) 7,246.500 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od

podpisa prodajne pogodbe na transakcijski
račun Občine Radovljica: 01302-
0100007805, sklic:

pod a) 1230-72210000-1,
pod b) 1230-72210000-2,
pod c) 1230-72210000-3,
pod d) 1230-72210000-4,
pod e) 1230-72210000-5,
pod f) 1230-72210000-6,
pod g) 1230-72210000-7.
Plačilo celotne kupnine v določenem ro-

ku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica,
Gorenjska c. št. 19, Radovljica, z oznako:
ponudba za nakup nepremičnine pod _), Ne
odpiraj. Rok: 14. 10. 2003 do 9. ure. Upoš-
tevane bodo samo ponudbe, ki bodo do na-
vedenega datuma prispele na naslov proda-
jalca.

6. Ponudniki morajo najkasneje en dan
pred dnevom odpiranja ponudb plačati kavci-
jo v višini 10% izklicne cene nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski
račun Občine Radovljica, št. 01302-
0100007805, sklic:

pod a) 1230-72210000-1,
pod b) 1230-72210000-2,
pod c) 1230-72210000-3,
pod d) 1230-72210000-4,
pod e) 1230-72210000-5,
pod f) 1230-72210000-6,
pod g) 1230-72210000-7.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku

vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe.

7. V pisni ponudbi morajo ponudniki nave-
sti svoje točne osebne podatke (ime, priimek,
naslov, davčno, matično in telefonsko števil-
ko), priložiti potrdilo o državljanstvu oziroma
izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih, potrdilo o plačani kavciji s točno
številko računa za primer vračila, ponudbeno
ceno v SIT ter natančno navedbo nepremični-
ne.

8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponu-
dnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v
roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če
izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v nave-
denem roku iz razlogov, ki so na strani ponu-
dnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kav-
cijo.

9. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po na-

čelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s
prenosom lastništva (davek, stroške overitve,
takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec.

Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi
pogoji predkupno pravico. Prodaja na obsto-
ječa najemna razmerja ne vpliva.

10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika je ponudbena cena. O najugodnejšem
ponudniku bo odločal župan Občine Radovlji-
ca. Odpiranje ponudb opravi posebna komi-
sija in po zaključku postopka predlagala žu-
panu izbor najugodnejšega ponudnika.

11. Javno odpiranje ponudb bo 14. 10.
2003 ob 13. uri.

12. Upoštevane bodo samo pravilne po-
nudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.

13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
8 dneh od odpiranja ponudb.

14. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostalih informacijah intere-
senti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna
oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, v
delovnih dneh od 1. 10. do 13. 10. 2003 od
10. do 12. ure.

15. Župan ali Komisija za vodenje in nad-
zor postopka razpolaganja s stvarnim premo-
ženjem s soglasjem župana lahko postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer
se povrne stroške ponudnikom v višini izkaza-
nih stroškov za prevzem dokumentacije.

16. Obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo z najugodnejšim ponudnikom, je iz-
ključena.

Občina Radovljica
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Ob-103056 
Agencija RS za regionalni razvoj objavlja 

 
rezultate razpisa 

sklenjene pogodbe o dotacijah v mesecu septembru 2003 
 

Finančni vir: program Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Madžarska 2001, Skupni ekonomski prostor 
 

Pogodbe o dotacijah sklenjene po razpisu št. SI.01.09.01, objavljenem dne 29. 11. 2002 

Koristnik: 
Ime & lokacija 

Naziv projekta 
 

Lokacija projekta Trajanje 
projekta 

(mesecev) 

Znesek dotacije 
(EUR) 

% celotne 
vrednosti 
projekta 

RE-ING, Jože Brdnik  s.p., 
Borovnjakova ulica 12, 9000 
Murska Sobota 

Skozi grozde do 
uspešne 
predstavitve na 
skupnem 
evropskem trgu – 
razvoj 
tehnološkega 
grozda v obmejni 
regiji 

Pomurje 12 81.000,00 74,47% 

Domača obrt Medičarstvo 
Celec Jožica Celec s.p., 
Ratkovci 8, 9207 
Prosenjakovci 

Sladka pot-mikro 
turistični grozd 

Pomurje 12 50.650,00 74,64% 

Turistično informacijski 
center Moravske Toplice, 
Kranjčeva 3, 9226 Moravske 
Toplice 

Doživetja 
Panonske 
gostoljubnosti 

Pomurje 12 74.584,00 74,60% 

Prleška razvojna agencija 
giz, Stari trg 3, 9240 
Ljutomer 

EKO – turizem: 
Priložnost ruralne 
regije 

Pomurje 12 74.212,50 75,00% 

IKETT d.o.o., Koroška 
ul. 58, 9000 Murska Sobota 

Skupni razvoj in 
plasiranje novih 
izdelkov 

Pomurje 12 97.612,00 75,00% 

Creativ  - novi mediji d.o.o., 
Ul. Mikloša Kuzmiča 7, 9000 
Murska Sobota 

Interport Pomurje 12 60.000,00 75,00% 

Zavod za zdravstveno 
varstvo Murska Sobota, Ul. 
Arhitekta Novaka 2b, 9000 
Murska Sobota 

Panonija- 
Turistična 
destinacija Evrope 

Pomurje 12 186.542,68 74,72% 

Mizarstvo Antolin Štefan 
Antolin s.p., Mladinska 
ul. 25, 9233 Odranci 

Proizvodnja 
otroškega pohištva 
za vrtce za zdrave 
otroke in za 
invalidne otroke 

Pomurje 12 61.527,00 75,00% 

Občina Dobrovnik, 
Dobrovnik 297, 9223 
Dobrovnik 

Geotermalna  
energija 

Pomurje 12 56.475,00 75,00% 

Inženiring Graj Rober Graj 
s.p., Ul. Staneta Rozmana 
4a, 9000 Murska Sobota 

Kataster 
komunalnih naprav 

Pomurje 12 52.956,00 75,00% 

Avtobusni promet Murska 
Sobota d.d., Bakovska 29a, 
9000 Murska Sobota 

Ponudba in trženje 
posebnih turističnih 
produktov Pomurja 
in železne županije 

Pomurje 12 107.443,70 74,87% 

 
Agencija RS za regionalni razvoj 
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Ob-103057 
National Agency for Regional Development is publishing 
 

Results of Callfor Proposal  
Grants Contracts awarded during September 2003 

 

Financing Source: Phare Cross-Border Programme, Slovenia/Hungary 2001, Joint Economic Space 
 

Grants awarded under Call for Proposals SI.01.09.01, published on 29th November 2002 

Beneficiary Action title 
 

Action location Action 
duration 
(months) 

Grant 
Amount 
(EUR) 

Percentage of 
total eligible 
action costs 

% 

RE-ING, Jože Brdnik  
s.p., Borovnjakova ulica 
12, 9000 Murska 
Sobota 

Through Clusters to the 
successful performance 
on the Common 
European Market – 
Development of 
Technology Cluster in the 
Border Region 

Pomurje 12 81.000,00 74,47% 

Domača obrt 
Medičarstvo Celec 
Jožica Celec s.p., 
Ratkovci 8, 9207 
Prosenjakovci 

Sweet Way – Micro tourist 
Cluster 
 

Pomurje 12 50.650,00 74,64% 

Turistično informacijski 
center Moravske 
Toplice, Kranjčeva 3, 
9226 Moravske Toplice 

Experiences of the 
Panonnia Hospitality 

Pomurje 12 74.584,00 74,60% 

Prleška razvojna 
agencija giz, Stari trg 3, 
9240 Ljutomer 

ECO – Tourism: Change 
of Rural Region 

Pomurje 12 74.212,50 75,00% 

IKETT d.o.o., Koroška 
ul. 58, 9000 Murska 
Sobota 

Joint Development and 
Placing of New Products 

Pomurje 12 97.612,00 75,00% 

Creativ  - novi mediji 
d.o.o., Ul. Mikloša 
Kuzmiča 7, 9000 
Murska Sobota 

Interport Pomurje 12 60.000,00 75,00% 

Zavod za zdravstveno 
varstvo Murska Sobota, 
Ul. Arhitekta Novaka 
2b, 9000 Murska 
Sobota 

Panonia – Tourist 
destination of Europe 

Pomurje 12 186.542,68 74,72% 

Mizarstvo Antolin 
Štefan Antolin s.p., 
Mladinska ul. 25, 9233 
Odranci 

Production of Children’s 
Furniture  for 
Kindergartens with 
Healthy and Handicapped 
Children 

Pomurje 12 61.527,00 75,00% 

Občina Dobrovnik, 
Dobrovnik 297, 9223 
Dobrovnik 

Geothermal Energy Pomurje 12 56.475,00 75,00% 

Inženiring Graj Rober 
Graj s.p., Ul. Staneta 
Rozmana 4a, 9000 
Murska Sobota 

Cadastre of Municipal 
Facilities 

Pomurje 12 52.956,00 75,00% 

Avtobusni promet 
Murska Sobota d.d., 
Bakovska 29a, 9000 
Murska Sobota 

Offer and Marketing of 
Touristic Products of 
Pomurje and Železna 
županija 

Pomurje 12 107.443,70 74,87% 

 
National Agency for Regional Development 
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Ob-102774
Športni klub »Triglav« Predanovci, Pre-

danovci 43, Puconci, proda jadrnico: Be-
neteau Oceanis Clipper 361, letnik 2000,
3 kabine, 1 TWC, SLO zastava.

Jadrnica je v odličnem stanju, nahaja se
v marini v Sukošanu.

Oprema: motor Yanmar 20KW, usnje,
Webasto grelec, navigacijski paket
Raymarine (GPS, avtopilot…), električno si-
dro, Roll jadra genova in glavno jadro, oko-
vje za spinaker, nadstrešnica spredaj, nad-
strešnica kokpit, tuš v kokpitu, laminirani
pod, dodatno ležišče v salonu, dodaten aku-
mulator, zvočniki v kokpitu.

Vse zainteresirane pozivamo, da svoje
ponudbe pošljejo na naslov ŠK Triglav Pre-
danovci, Predanovci 43, 9201 Puconci, s
pripisom za jadrnico.

Rok za oddajo ponudb je 8 dni po tej
objavi.

Jadrnico bomo prodali najboljšemu po-
nudniku!

Dodatne informacije lahko dobite na
GSM 041/618-002 ali 041/616-579.

Športni klub “Triglav” Predanovci

Ob-102766
Elektroservis Peter Vrhovec s.p., Požar-

nice 42a, 1351 Brezovica, obveščam vse
svoje poslovne partnerje, da bom 31. 12.
2003 prenehal opravljati dejavnost.

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 209-302/00-0604052 Ob-102771
Upravna enota Ptuj, Oddelek za uprav-

ne notranje zadeve, izdaja na podlagi prve-
ga odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila na-
čelnika št. 032-4/01-01 z dne 11. 4. 2001
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Medved Stanislava, sedaj ne-
znanega prebivališča, naslednji sklep:

1. Za začasno zastopnico stranki Med-
ved Stanislavu, rojenemu 23. 4. 1955, s
prijavljenim stalnim prebivališčem Dobrina
63, se postavi Marta Korže, delavka Uprav-
ne enote Ptuj.

2. Začasna zastopnica bo zastopala stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 465-63/2003 Ob-102822
Oddelek za infrastrukturo in gospodar-

ske javne službe Mestne občine Nova Gori-
ca izdaja v zadevi sklenitve pogodbe o usta-
novitvi trajne služnosti na zemljišču parc.št.
52/3 njiva v izmeri 1100 m2 vl. št. 1237
k.o. Prvačina, katerega solastnik je Grego-
rič Cvetko, na podlagi 51. člena Zakon o

splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) po uradni dol-
žnosti naslednji sklep:

Karmen Pellegrini, roj. 23. 6. 1969, Ko-
stanjeviška cesta 40, Nova Gorica, se po-
stavi za začasnega zastopnika Gregorič
Cvetka. Zastopala ga bo v postopku skleni-
tve pogodbe o ustanovitvi trajne služnosti
na zemljišču parc.št. 52/3 njiva v izmeri
1100 m2 k.o. Prvačina, ki teče na Oddelku
za infrastrukturo in gospodarske javne slu-
žbe Mestne občine Nova Gorica, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik oziroma sama
stranka ali njen pooblaščenec.

Št. 2/05-08-21102-638/2003-11 Ob-102829

Upravna enota Ljubljana na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Saqi Ismaila,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Saqi
Ismailu, roj. 8. 4. 1964, s prijavljenim stal-
nim prebivališčem v Ljubljani, Cesta v Me-
stni log 28, se postavi Marko Aškerc, dela-
vec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 209-35/2000-35 Ob-102914
Oddelek za upravne notranje zadeve

Upravne enote Hrastnik, izdaja na podlagi
51. člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00,
52/02) in po pooblastilu načelnika UE št.
012-3/95 z dne 12. 10. 1995 v zadevi ugo-
tavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Erdelja Igorja, s stalnim prebivališčem na
naslovu Novi Log št. 19A, Hrastnik, po ura-
dni dolžnosti naslednji sklep:

1. Selič Mojca, uslužbenka Upravne
enote Hrastnik, se postavi za začasno za-
stopnico za vročitev odločbe, izdane Erde-
lja Igorju v zadevi ugotovitve dejanskega
stalnega prebivališča.

2. Selič Mojci se vroči odločba Upravne
enote Hrastnik, št. 209-35/2000-34 z dne
25. 9. 2003. Z vročitvijo odločbe začasni
zastopnici se šteje vročitev za opravljeno.

Št. 322-04-03.08-002/03 Ob-102931
Zavod za gozdove Slovenije, Območna

enota Ljubljana, Krajevna enota Kamnik po
uradni dolžnosti izdaja na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) v zadevi izdaje odločbe o
izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih var-
stvenih del v gozdu na št. parc 1894/1 v
k.o. Špitalič (1921), ki je v solasti Stanisla-
va Učakarja, Griesweg 9, 89186 Illerrieden,
Nemčija sklep;

1. Julijana Sedeljšak, stanujoča na Par-
tizanski c. 36, 1431 Dol pri Hrastniku, se
postavi za začasnega zastopnika Stanislavu
Učakarju, Griesweg 9, 89186 Illerrieden,
Nemčija. Zastopala ga bo v postopku izdaje

odločbe o izvedbi sanitarne sečnje in pre-
ventivnih varstvenih del v gozdovih g.e. Tu-
hinj – Motnik(33), odsek 33J61, k.o. Špita-
lič (1921), št. parc. 1894/1.

2. Postavljena oseba mora sprejeti za-
stopanje. Začasni zastopnik sodeluje samo
v postopku za katerega je postavljen in le
dokler ne nastopi stranka ali pooblaščenec.

3. V tem postopku niso nastali posebni
stroški.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 30724-6/2003-15 Ob-102861
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)

je z odločbo dne 24. 9. 2003 odločil, da
Pogodba o skupnem nastopu – konzorciju
(konzorcijska pogodba), sklenjena dne
14. 6. 2003, med družbami Istrabenz, hol-
dinška družba, d.d., Cesta Zore Perello-
Godina 2, Koper (Istrabenz, holdinška
družba), Istrabenz energetski sistemi,
energetske storitve, d.o.o., Delpinova
ulica 18, Nova Gorica (Istrabenz ener-
getski sistemi) in Impakta, trgovina in
inženiring d.d., Kersnikova 2, Ljubljana
(Impakta), ne predstavlja sporazuma iz pr-
vega odstavka 5. člena ZPOmK.

Glavni namen sklenitve konzorcijske po-
godbe je sodelovanje pri projektu prijave na
javni razpis in uspešna izvedba naročila po
morebiti pridobljenem javnem naročilu. Čla-
ni konzorcija (Istrabenz, holdinška družba,
Istrabenz energetski sistemi in Impakta) so
lahko na ta način skupaj predložili ugodnej-
šo ponudbo, kot bi bila tista, če bi jo izstavi-
li vsak zase oziroma, da so sploh lahko
predložili ponudbo, saj vsak sam javnega
naročila ne bi mogel izpolniti.

Urad je ob predpostavki, da konzorcij-
ska pogodba, razen skupnega nastopa na
javnem razpisu in dokončni izvedbi morebiti
dodeljenega javnega naročila, v ničemer ne
omejuje podjetij (članov konzorcija) v njiho-
vem siceršnjem poslovanju in prav tako ne
bo urejala njihovega tržnega položaja in ovi-
rala, preprečevala ali izkrivljala konkurence
v Republiki Sloveniji, izdal negativni izvid.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 30724-6/2003-17 Ob-103027
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)

je z odločbo dne 26. 9. 2003 odločil, da
Konzorcijska pogodba za pridobitev in rea-
lizacijo javnega naročila za dobavo premo-
ga za potrebe naročnika Termoelektrarna
toplarna Ljubljana d.o.o. (konzorcijska po-
godba), sklenjena dne 16. 6. 2003, med
družbama Gorenje GTI d.o.o., Partizan-
ska 12, Velenje in Met Rohstoffe Han-
dels GmbH, Bahnhofplatz 8, Seearka-
den, Starnberg, ne predstavlja sporazuma
iz prvega odstavka 5. člena ZPOmK.

Zahteva za podelitev posamične izjeme
v smislu določb 7. člena ZPOmK, da Urad
odloči, da je konzorcijska pogodba v skla-
du s tretjim odstavkom 5. člena in zato ni
prepovedana in nična, se zavrne.

Glavni namen sklenitve konzorcijske po-
godbe je sodelovanje pri projektu prijave na
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javni razpis in uspešna izvedba naročila po
morebiti pridobljenem javnem naročilu.

Urad je ob predpostavki, da konzorcij-
ska pogodba, razen skupnega nastopa na
javnem razpisu in dokončni izvedbi morebiti
dodeljenega javnega naročila, v ničemer ne
omejuje podjetij (članic konzorcija) v njiho-
vem siceršnjem poslovanju in prav tako ne
bo urejala njunega tržnega položaja in ovi-
rala, preprečevala ali izkrivljala konkurence
v Republiki Sloveniji, izdal negativni izvid.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-102797
Ime medija:
1. Ime, priimek in stalno bivališče fizične

osebe ter njihov delež kapitala: Brigita Ba-
včar, Štefana Kovača 22/a, 9000 Murska
Sobota, delež kapitala: 30%, Štefan Celec,
Štefana Kovača 22/a, 9000 Murska Sobo-

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah

Dopolnitev cenika storitev

Ob-103145
V skladu s 74. členom Zakona o teleko-

munikacijah (Uradni list RS, št.
30-1828/01), družba Si.mobil telekomu-
nikacijske storitve, d.d., s sedežem na
Šmartinski c. 134b, 1000 Ljubljana, ob-
javlja dopolnitev cenika storitev kot sledi:

Paket izi
Priključnina: 2.879,80 SIT.
Mesečna naročnina: 2.500 SIT.
Minimalna poraba: 3.500 SIT.

ta, delež kapitala: 20%, Lenko Vidmar, Vu-
kovski dol 15, 2221 Jarenina, delež kapita-
la: 50%.

2. Ime organa upravljanja in nadzornega
organa izdajtelja: Štefan Celec, Štefana Ko-
vača 22/a, 9000 Murska Sobota direktor,
zastopa brez omejitve.

Cenik pogovorov:
izi Klici v Si.mobilovem Prijatelji Klici na fiksno in druga

omrežju mobilna omrežja
Tarifa* 29 SIT 9,5 SIT 29 SIT

*Tarifa velja 24 ur na dan ob delavnikih in vikendih.
Navedene cene veljajo za minuto pogovora, obračunajo pa se v 15 sekundnih interva-

lih. Odhodni klic v Sloveniji, ki traja tri sekunde ali manj, se ne obračuna. Cene so v
slovenskih tolarjih in vključujejo DDV. Dopolnitev cenika je veljavna od vključno 26. sep-
tembra 2003.

Si.mobil d.d.

Objave
gospodarskih družb

Št. 12/03 Ob-100892
Družba TDR Rafise, računovodsko-finan-

čni servis, davčno svetovanje, trgovina in
storitve, d.o.o., Tovarniška 51, Ruše, ma-
tična številka 5813298 v skladu s 533.f
členom ZGD objavlja besedilo o predložitvi
delitvenega načrta po katerem se družba
deli z oddelitvijo s prenosom posameznih
delov premoženja na novo kapitalsko dru-
žbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve.

Delitveni načrt je bil predložen Okrožne-
mu sodišču v Mariboru dne 29. 9. 2003.

Upniki družbe imajo pravico, da se jim
na njihovo zahtevo najkasneje naslednji de-
lovni dan po njihovi zahtevi brezplačno da
na razpolago prepis delitvenega načrta.

Družba TDR Rafise,
računovodsko-finančni servis,

davčno svetovanje,
trgovina in storitve, d.o.o.

Ob-102929
Skladno s prvim odstavkom 533.f člena

Zakona o gospodarskih družbah družba

KOTO, proizvodno in trgovsko podjetje,
d.d., Miklošičeva 5, Ljubljana, obvešča, da
je bil dne 26. 9. 2003 na Okrožno sodišče
v Ljubljani predložen delitveni načrt družbe.

Vse delničarje, upnike in zaposlene se s
tem sporočilom obvešča, da jim je na sede-
žu družbe omogočen vpogled v listine iz
drugega odstavka 533.f člena Zakona o go-
spodarskih družbah, ki bodo skladno s šest-
im odstavkom 533.f člena Zakona o gospo-
darskih družbah predložene na skupščini
družbe dne 4. 11. 2003. Vsebina delitvene-
ga načrta bo na skupščini tudi ustno obraz-
ložena s strani direktorja družbe.

KOTO d.d., Ljubljana
direktor družbe

Javne prodaje delnic

Ob-102779
Kompas hoteli Bled, d.d., Cankarjeva

c. 2, 4260 Bled, objavlja na temelju 6. čle-
na Statuta Kompas hoteli Bled, d.d. in vo-
denju evidence delničarjev

ponudbo delničarjev 2/03
za prodajo delnic Kompas hoteli

Bled, d.d.
– Delničar List d.o.o., Brilejeva 3, 1000

Ljubljana, prodaja 53.880 delnic.

1. Nominalna vrednost za vsako delnico
znaša 4.000 SIT.

2. Prodajna cena za vsako delnico zna-
ša 13.500 SIT.

3. Način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na bančni račun pro-
dajalca.

Informacijo o številki računa za nakazilo
bodo kupci delnic dobili v pisarni poslovne
sekretarke v Kompas hotelu na Bledu;

b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec.

4. Rok plačila: 8 dni po sklenitvi pogodbe.
– Delničar Zorka Aluloski, Alpska c. 13,

4260 Bled, prodaja 368 delnic.
1. Nominalna vrednost za vsako delnico

znaša 4.000 SIT.
2. Prodajna cena za vsako delnico zna-

ša 20.000 SIT.
3. Način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na bančni račun pro-
dajalca.

Informacijo o številki računa za nakazilo
bodo kupci delnic dobili v pisarni poslovne
sekretarke v Kompas hotelu na Bledu;

b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec.

4. Rok plačila: 8 dni po sklenitvi pogod-
be.

Prednostno pravico do nakupa ponuje-
nih delnic imajo delničarji družbe Kompas
hoteli Bled, d.d. Ponudba veže ponudnika
30 dni od dneva objave te ponudbe, to je
od 3. 10. 2003 do 3. 11. 2003.

Delničarji najpozneje v 30 dneh od obja-
ve ponudbe, to je do vključno 3. 11. 2003,
pisno pošljejo svoje ponudbe za nakup po-
nujenih delnic po pogojih te ponudbe na
naslov Kompas hoteli Bled, d.d., Cankarje-
va c. 2, 4260 Bled. Na kuverto s ponudbo
mora napisati »Ne odpiraj«. O prenosu del-
nic v skladu s to ponudbo je delničar (ku-
pec ali prodajalec) dolžan obvestiti družbo
Kompas hoteli Bled, d.d. Kolikor delničar
uveljavlja predkupno pravico, mora pogod-
bo skleniti v treh delovnih dneh po pisno
izraženem sprejemu ponudbe in celotno ku-
pnino plačati najkasneje v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe. Ta ponudba je na vpo-
gled v pisarni poslovne sekretarke v družbi
Kompas hoteli Bled, d.d. od dne 3. 10.
2003.

Kompas hoteli Bled, d.d.

Sklici skupščin

Ob-102806
Na podlagi 6.3 člena statuta Elektro-

montaže d.d. Ljubljana, Tržaška 126,
sklicuje uprava

7. skupščino delničarjev,
ki bo dne 27. 10. 2003 ob 14. uri na

sedežu družbe Tržaška 126, Ljubljana z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, preštevaleca glasov in potrdi pri-
sotnost notarja.
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2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta družbe v zvezi z letnim poročilom dru-
žbe za leto 2002.

Predlog sklepa: skuščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju v letu
2002, z mnenjem pooblaščenega revizorja
in poročilom nadzornega sveta, v katerem
potrjuje letno poročilo uprave o poslovanju
družbe v letu 2002.

3. Sprejem načina razdelitve dobička za
leto 2002.

Predlog sklepa: bilančni dobiček v zne-
sku 2,018.555 SIT ostane nerazporejen.

4. Sklep o imenovanju pooblaščenega
revizorja za leto 2003.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za leto 2003 se imenuje podjetje Con-
tura Revizijska družba d.o.o. Ljubljana.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo najmanj
20 dni pred zasedanjem skupščine in njiho-
vi pooblaščenci, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvo družbe pi-
sno prijavijo svojo udeležbo.

Vse gradivo je na vpogled na sedežu
družbe Tržaška 126, Ljubljana vsak delovni
dan od 7. do 15. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku 1 ure od napovedane
skupščine, ponovno sestane in glasuje ne
glede na število prisotnih glasov.

Elektromontaža d.d.
direktor družbe

Janez Žontar

Št. 362/09 Ob-102839
V skladu s točko 6.3. statuta družbe

Kongrad gradbeno, obrtno, instalacijsko in
proizvodno podjetje d.d., Tovarniška 3, Slo-
venske Konjice, uprava družbe sklicuje

8. redno sejo skupščine delničarjev
družbe Kongrad, gradbeno, obrtno,
instalacijsko in proizvodno podjetje

d.d., Tovarniška 3, Slovenske Konjice
Skupščina delniške družbe bo dne

4. novembra 2003 ob 17. uri na sedežu
družbe.

Dnevni red:
1. Prijava delničarjev ali njihovih poobla-

ščencev in razdelitev glasovnic.
2. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
3. Izvolitev organov skupščine.
4. Poslovno poročilo za leto 2002.
5. Poročilo nadzornega sveta za leto

2002.
6. Delitev dobička za leto 2002.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Pravico do glasovanja na skupščini ima-

jo vsi delničarji družbe. Delničarji lahko gla-
sujejo na podlagi glasovnic osebno ali po
pooblaščencu, ki se mora izkazati s pisnim
pooblastilom. Zaradi ugotovitve števila gla-
sov in razdelitve glasovnic morajo delničar-
ji, ki želijo na skupščini uveljaviti pravico do
glasovanja, prijaviti svojo udeležbo na skup-
ščini na dan sklica skupščine med 12. in
15. uro.

Skupščina veljavno odloča z večino gla-
sov, če je na seji prisotnih več kot 15%
vseh glasov delničarjev. V primeru neuspe-
šnega sklica bo ponovna seja skupščine
istega dne v istem prostoru in z istim dnev-

nim redom ob 18. uri. Na ponovnem zase-
danju skupščina odloča z večino glasov na
seji prisotnih delničarjev.

Predlogi sklepov s predlogi za glasova-
nje k posameznim točkam dnevnega reda
in obrazložitve predlogov sklepov delničar-
jem ter pooblastila za glasovanje na skup-
ščini so poslana delničarjem.

Kongrad d.d., Slovenske Konjice
uprava

Ob-102930
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in poglavja F. Statuta dru-
žbe sklicuje uprava družbe KOTO proizvo-
dno in trgovsko podjetje, d.d., Mikloši-
čeva 5, Ljubljana,

12. skupščino družbe,
ki bo v torek, 4. 11. 2003 ob 10. uri, na

sedežu družbe na Miklošičevi 5 v Ljubljani,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine imenuje Saša
Koštial in za preštevalki glasov Ema Urh ter
Tanja Vene. Ugotovi se, da seji skupščine
prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar iz
Ljubljane.

2. Sprejem sklepa o delitvi družbe KOTO
d.d. Ljubljana, z oddelitvijo in prenosom dela
premoženja na družbo KOTO Real, d.d., Ljub-
ljana, ki se bo ustanovila zaradi oddelitve.

Predlog sklepa: na podlagi delitvenega
načrta s prilogami, poročila uprave o deli-
tvi, poročila o reviziji delitve ter poročila nad-
zornega sveta o pregledu delitve skupščina
sprejme sklep o delitvi družbe KOTO d.d.
Ljubljana, kot sledi:

2.1. Opravi se delitev družbe v skladu z
delitvenim načrtom, ki je sestavni del tega
sklepa.

2.2. Delitev se opravi kot oddelitev s
prenosom dela premoženja prenosne dru-
žbe KOTO d.d. Ljubljana, ki z oddelitvijo ne
preneha, na družbo KOTO Real, d.d., Ljub-
ljana, ki se ustanovi zaradi oddelitve.

2.3. Sprejme se Statut družbe KOTO
Real, d.d. z vsebino, določeno v prilogi de-
litvenega načrta z naslednjimi značilnosti no-
ve družbe, kot sledi:

2.3.1. Firma nove družbe: KOTO Real,
družba za upravljanje z nepremičninami,
d.d.

Skrajšana firma nove družbe: KOTO Re-
al, d.d.

2.3.2. Sedež: Ljubljana.
2.3.3. Naslov družbe: Miklošičeva 5

(pet), Ljubljana. Sprememba naslova družbe
ne pomeni spremembe njenega sedeža.

2.3.4. Dejavnost družbe
Dejavnost družbe se v enotni klasifikaciji

dejavnosti uvršča pod:
– 65.210 Finančni zakup (leasing)
– 65.230 Drugo finančno posredništvo,

d.n.
– 67.130 Pomožne dejavnosti, poveza-

ne s finančnim posredništvom
– 70.110 Organizacija izvedbe nepre-

mičninskih projektov za trg
– 70.120 Trgovanje z lastnimi nepremič-

ninami
– 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem

– 70.310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami

– 70.320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi

– 71.330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem

– 74.140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje

– 74.400 Oglaševanje
– 74.851 Prevajanje
– 74.852 Fotokopiranje in drugo raz-

množevanje
– 74.853 Druga splošna tajniška opravila;
– 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
2.3.5. Osnovni kapital: 634,103.000 SIT.
2.4. Delničarjem prenosne družbe

KOTO d.d. Ljubljana, ki bodo na zadnji dan
8 dnevnega roka, šteto od vpisa delitve v
sodni register, vpisani v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev kot
imetniki delnic družbe KOTO, d.d., Ljublja-
na, se zagotovijo delnice nove družbe
KOTO Real, d.d., z lastnostmi in po menjal-
nem razmerju, kot je določeno v 4. pogla-
vju delitvenega načrta.

2.5. Ponudba denarne odpravnine: ker
statut družbe KOTO Real, d.d. pogojuje pre-
nos delnic z dovoljenjem družbe, lahko vsak
delničar prenosne družbe, ki bo na skup-
ščini na zapisnik ugovarjal sklepu o sogla-
sju za delitev, od družbe KOTO Real, d.d.,
zahteva, da proti plačilu primerne denarne
odpravnine prevzame delnice, ki mu jih je
dolžna zagotoviti zaradi izvedbe delitve. Kot
primerna denarna odpravnina, do katere se
je opredelil tudi delitveni revizor, je določen
znesek v višini 2.803,95 SIT za eno celo
delnico nove družbe KOTO Real, d.d.

2.6. Sklep o delitvi z ustanovitvijo nove
družbe stopi v veljavo z dnem vpisa tega
sklepa v sodni register.

2.7. Skupščina pooblašča nadzorni svet
prenosne družbe, da v skladu z izdanimi
akti, sodišča in drugih organov, če je to
potrebno, prilagodi na skupščini sprejete
sklepe tako, da se bo delitev lahko izvedla
in vpisala v sodni register.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe KOTO Real, d.d.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta družbe KOTO Real, d.d. se z manda-
tom 4 let, šteto od dneva vpisa ustanovitve
družbe v sodni register, imenujejo:

– Andrej Benkovič,
– Mojca Fink,
– Matej Kordelič.
Sklep stopi v veljavo z dnem vpisa deli-

tve z ustanovitvijo nove družbe v sodni regi-
ster.

4. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina določi za čla-
ne nadzornega sveta družbe KOTO Real,
d.d. sejnino za vsako opravljeno sejo v viši-
ni 35.000 SIT za predsednika in 30.000
SIT za člana.

5. Imenovanje poslovnega revizorja za
leto 2003.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2003 revizijsko
družbo KPMG, d.o.o., Neubergerjeva 30,
Ljubljana.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavi-
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jo upravi družbe vsaj 3 dni pred sejo skup-
ščine.

Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih del-
ničarjev in prevzeli gradivo in glasovalne
lističe. Pri tem so se delničarji, fizične ose-
be, dolžni izkazati z ustreznim osebnim do-
kumentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpi-
som iz sodnega registra, vsi pooblaščenci
pa s predložitvijo pisnega pooblastila.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled v tajništvu uprave na sede-
žu družbe na Miklošičevi 5 v Ljubljani, od
dneva objave sklica skupščine, vsak de-
lavnik med 10. in 12. uro ter med 13.30 in
15. uro.

KOTO d.d. Ljubljana
direktor družbe

Št. 256 Ob-102934
Uprava delniške družbe Rašica Hol-

ding, d.d. Ljubljana, Zgornje Gameljne 20,
Ljubljana, sklicuje

8. skupščino družbe
Rašica Holding, d.d. Ljubljana,

ki bo 4. 11. 2003 ob 11. uri na sedežu
družbe Zgornje Gameljne 20 v Ljubljani z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev in ime-
novanje organov skupščine ter predstavi-
tev notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine in člane komisije za preštevanje gla-
sov se imenuje predlagane kandidate.

2. Predložitev letnega poročila in revi-
zorjevega poročila za leto 2002 ter poroči-
la nadzornega sveta in odločanje o podeli-
tvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi
družbe.

Predlog sklepa:
Skupščina podeli razrešnico nadzorne-

mu svetu in upravi družbe.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala dru-

žbe.
Predlogi sklepov:
3.1 Osnovni kapital družbe se zmanjša

po postopku poenostavljenega zmanjšanja
za izhodiščno višino 1.442,517.000 SIT in
bo po zmanjšanju znašal v izhodiščni višini
160,279.000 SIT. Namen zmanjšanja
osnovnega kapitala je pokrivanje prenese-
ne izgube preteklih let in izgube poslovne-
ga leta 2002 ter prenos sredstev v kapital-
ske rezerve družbe, predvsem pa prilago-
ditev strukture virov sredstev in osnovnega
kapitala poslovanju družbe.

3.2 Osnovni kapital se zmanjša z zdru-
ževanjem delnic, tako se po deset dose-
danjih delnic združi in oblikuje eno novo
delnico, nominalne vrednosti po 1.000 SIT
vsaka. Znesek v izhodiščni višini
1.442,517.000 SIT, ki predstavlja razliko
med osnovnim kapitalom pred zmanjša-
njem v višini 1.602,796.000 SIT in osnov-
nim kapitalom po zmanjšanju v izhodiščni
višini 160,279.000 SIT, se uporabi za po-
krivanje prenesene izgube preteklih let v
višini 161,568.365,35 SIT in izgube po-
slovnega leta 2002 v višini 32,468.111,10
SIT ter prenos sredstev v izhodiščni višini
1.248,479.923,45 SIT v kapitalske rezer-
ve družbe.

3.3 Končna višina osnovnega kapitala
po zmanjšanju je enaka dejanskemu števi-
lu delnic, ki bodo izdane oziroma dodelje-
ne delničarjem na presečni dan, na podla-
gi združitve delnic po predhodni točki.
Končna višina zneska, ki se prenese v ka-
pitalske rezerve, je enaka razliki med viši-
no osnovnega kapitala pred zmanjšanjem,
zmanjšanega za znesek pokrite izgube in
dejansko višino zmanjšanega osnovnega
kapitala.

3.4 Po vpisu sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala v sodni register bo Kli-
rinško depotna družba (KDD) na podlagi
razmerja združevanja delnic za vsakega
delničarja izračunala število delnic, ki se
združijo in zamenjajo za nove delnice in
jim dodelila ter vpisala v delniško knjigo
namesto dosedanjih nove delnice, za razli-
ko pa bo družba še en mesec vodila evi-
denco delnic, ki ne dosežejo potrebnega
števila, da bi bile zamenjane oziroma del-
nih pravic, za katere ni mogoče izdati no-
vih delnic. Družba delničarje poziva, da v
navedenem roku:

– družbo obvestijo in ji dokažejo, da so
pridobili toliko delnic oziroma delnih pra-
vic, da te skupaj oblikujejo polno pravico
oziroma polno delnico,

– družbo obvestijo in ji dokažejo, da so
se združili z več upravičenci delnih pravic,
katerih delne pravice skupaj oblikujejo pol-
no pravico oziroma polno delnico,

– od družbe zahtevajo izplačilo delnih
pravic v sorazmerju z vrednostjo delnice
pred združitvijo v znesku 150 SIT za vsako
delnico, v nasprotnem primeru bo družba
vsakemu delničarju izplačala njegove del-
ne pravice v sorazmerju z vrednostjo delni-
ce pred združitvijo v znesku 150 SIT za
vsako delnico.

3.5 Presečni datum združitve in zame-
njave delnic bo enak datumu izdaje novih
delnic.

3.6 Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da spremeni statut družbe, tako
da ga uskladi z veljavno sprejetimi odloči-
tvami na tej skupščini in njihovo izvedbo,
zlasti da uskladi oziroma določi končno vi-
šino osnovnega kapitala in končno število
delnic, ter določi prečiščeno besedilo sta-
tuta.

4. Sprememba imena in skrajšane fir-
me družbe.

Predlog sklepa: spremeni se firma dru-
žbe, tako da se glasi: Gaminvest družba za
investiranje in naložbe d.d.

Spremeni se skrajšana firma družbe, ta-
ko da se glasi: Gaminvest d.d.

5. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se razširi z naslednji-

mi dejavnostmi:
71.100 Dajanje avtomobilov v najem
71.330 Dajanje pisarniške in računalni-

ške opreme v najem
71.340 Dajanje drugih strojev in opre-

me v najem
6. Spremembe in dopolnitve statuta

družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spre-

membe in dopolnitve statuta v predlože-
nem besedilu ter prečiščeno besedilo sta-
tuta družbe.

7. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta se od dneva vpisa sprememb statuta
v sodni register za mandatno obdobje šti-
rih let imenuje Beno Čož.

8. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 2003 se imenuje revizijska
hiša EOS Revizija d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana.

9. Soglasje k stvarnemu vložku v drugo
družbo

Predlog sklepa: skupščina soglaša, da se
nepremičnine družbe vložijo kot stvarni vložek
v drugo družbo po ocenjeni vrednosti.

Predlagatelja sklepov pri točkah dnev-
nega reda od 1 do 5 ter 9 sta uprava in
nadzorni svet, predlagatelj sklepov pri 7. in
8. točki pa je nadzorni svet.

Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave in poročilom nadzorne-
ga sveta ter spremembami in dopolnitvami
statuta, je po objavi sklica skupščine del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji, njihovi zastopniki in pooblaščenci. Poo-
blastilo mora biti posredovano družbi sku-
paj z najavo in ostane shranjeno pri njej.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji, ki so vpisani najkasneje deset dni pred
skupščino v delniški knjigi. Glasovalno pra-
vico imajo delničarji, ki se pisno najavijo
najkasneje tri dni pred skupščino na sede-
žu družbe.

Skupščina je sklepčna, če so na zase-
danju navzoči delničarji, ki imajo najmanj
51% osnovnega kapitala družbe. Kolikor
ob prvem sklicu skupščine ne bo doseže-
na potrebna večina za sklepanje, se skup-
ščina opravi istega dne ob 11.30 v istih
prostorih.

Rašica d.d.
uprava

Ob-102969
Na podlagi točke 7.3. statuta delniške

družbe sklicujem

9. skupščino
delniške družbe Triglav konfekcija

Kranj, d.d.,
ki bo dne 7. 11. 2003 ob 14. uri na

sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in določi notar in zapisnikar po
predlogu uprave.

2. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo se imenuje predlagana revizij-
ska družba.

3. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom za leto 2002 in poročilom nadzorne-
ga sveta.

4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa: za poslovno leto 2002
se podeli razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
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5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

sprememba statuta.
6. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta se izvoli predlagani kandidat.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Kranju, Savska cesta 34, in sicer
vse delavnike razen sobot, od 11. do 14.
ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v enem tednu po ob-
javi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B in D, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Udeležba na skupščini je pogo-
jena s predložitvijo potrdila o delnicah pri
vstopu v prostor, kjer bo potekala skupšči-
na.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in člani nadzornega sveta

se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo
odprt 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje naslednjega
dne ob isti uri, v istem prostoru. Ob po-
novnem sklicu bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Glasuje se osebno ali po poo-
blaščencu ali zastopniku na podlagi gla-
sovnice. Pooblastilo mora biti pisno.

Triglav konfekcija Kranj, d.d.,
uprava

Št. 21/2003 Ob-103000

Na podlagi 26. člena Statuta delniške
družbe Alpinum, Turistično podjetje, d.d.,
Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero, uprava
sklicuje

5. redno skupščino
družbe Alpinum, Turistično podjetje,

d.d., Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero,
ki bo v torek, dne 18. 11. 2003 ob

11. uri v prostorih hotela »Bohinj«, Ribčev
Laz 45, Bohinjsko jezero.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se imenuje odvetnik mag. Gorazd B.
Južina.

Za preštevalce glasov se izvolijo Vida
Kovačič, Ljudmila Šivic in Mateja Mlakar.

Za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notar Boris Lepša iz Ljubljane ozi-
roma njegov namestnik.

2. Obravnava letnega poročila za leto
2002, in podelitev razrešnice upravi in čla-
nom nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: upravi in članom nad-
zornega sveta se podeli razrešnica, s či-
mer se potrdi in odobri njihovo delo v po-
slovnem letu 2002.

3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 2003 se imenuje revizijska
družba Plus Revizija d.o.o. Bežigrad 1,
Ljubljana.

4. Odpoklic in razrešitev članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: odpokličeta se člana
nadzornega sveta Marko Weber in Aleš Bo-
žič.

5. Imenovanje novih članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: z dnem 18. 11. 2003
se za člana nadzornega sveta družbe za
obdobje 4 let izvolita Boris Kristančič in
Marko Dolanec.

6. Predlog sprememb statuta družbe
Alpinum, Turistično podjetje, d.d.

Predlog sklepa: v celoti se črta XXVI.B.
točka, XXVI. člena Statuta delniške dru-
žbe, ki se nadomesti z novim besedilom
tako, da se čistopis teksta XXVI.B. točke,
XXVI. člena glasi: »Uprava je sklic skupšči-
ne dolžna objaviti najmanj mesec dni pred
zasedanjem skupščine v Uradnem listu
RS.«.

7. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča

nadzorni svet za uskladitev besedila statu-
ta skladno s sprejetim sklepom.

Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine

Skupščine se imajo pravico udeležiti in
na njej glasovati delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki le, če so vpisani v del-
niško knjigo in, če svojo udeležbo pisno
prijavijo družbi tako, da njihova prijava pri-
spe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, to je do
15. 11. 2003 tako, da prijava do tega dne
prispe na sedež družbe.

Udeležba se prijavi osebno na sedežu
družbe, po telefaksu, telegramu ali s pri-
poročeno pošto.

Pozivamo vse udeležence, da se ob pri-
hodu na skupščino vsaj pol ure pred za-
četkom seje, prijavijo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom in
s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti
pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki pa tu-
di izpis iz sodnega registra.

Celotno gradivo za skupščino skupaj z
letnim poročilom, mnenjem revizorja, pi-
snim poročilom nadzornega sveta in pre-
dlogi posameznih sklepov je na vpogled
na sedežu družbe, Ribčev Laz 50, Bohinj-
sko jezero (tajništvo), vsak delavnik med
9. in 11. uro od dneva objave dalje.

Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi
eventualni nasprotni predlogi predhodno
objavljeni v skladu z zakonom, morajo pre-
dlog podati v pisni obliki z obrazložitvijo
upravi v roku enega tedna po objavi sklica
skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine na-
slednji dan od neuspelega zasedanja ob
11. uri v istih prostorih z enakim dnevnim
redom. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino na zasedanju za-
stopanega osnovnega kapitala.

Alpinum, d.d.
uprava družbe

Izvršbe in
zavarovanja

In 2003/00379 IZ-10177
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 4. 4. 2002, opr. št. In 2002/04731,
je bil dne 20. 6. 2003 opravljen v korist
upnice Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 5, v 1. nadstropju, na
naslovu Osenjakova 2, Ljubljana, last dol-
žnikov Zahradnik Damijana in Marije, Ose-
njakova 2, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 8. 2003

IZ-103059
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ, SV
711/03 z dne 29. 9. 2003, notarja Marka
Finka iz Celja, Stanetova 16, je bilo dvoin-
polsobno stanovanje št. 28, v 4. nadstro-
pju stanovanjske stavbe v Celju, Celovška
9, ki leži na parc. št. 1096/2 k.o. Spodnja
Hudinja, v izmeri 68,56 m2, z loggio v
izmeri 6,50 m2 in kletjo št. 28 v kletni eta-
ži, v izmeri 2,16 m2, skupaj s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prosto-
rih, delih, objektih in napravah v večstano-
vanjski hiši in funkcionalnem zemljišču, last
Žičkar Janka do celote, pridobljeno na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
22. 9. 2003, sklenjene med prodajalko Je-
glič Urško in kupcem Žičkar Jankom, za-
stavljeno v korist upnice Probanke d.d.,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 13,750.000 SIT s pripadki, napram
dolžniku Žičkar Janku.

IZ-103060
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 716/03 z dne 29. 9.
2003, je bilo stanovanje št. 5, v stanovanj-
ski hiši, na naslovu Goriška 38, Velenje, v
nadstropju P, v izmeri 94,82 m2, s pripada-
jočim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah v večsta-
novanjski hiši in funkcionalnem zemljišču,
last zastaviteljev, vsakega do 1/2 celote,
pridobljeno na podlagi kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja št. 229/93 z
dne 20. 5. 1993 in aneksa h kupoprodajni
pogodbi o prodaji stanovanja št. 229/93 z
dne 31. 7. 2003, med Gorenje Finance
d.o.o., (sedaj Gorenje, gospodinjski apara-
ti d.d., Velenje), Prešernova 8, Velenje in
Zadravec Marijanom in Zadravec Ireno, za-
stavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova
banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,500.000 SIT s pripadki, napram dolžniku
Zadravec Marijanu.

IZ-103061
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kra-
nja, opr. št. SV 1116/2003 z dne 25. 9.
2003, je dvosobno stanovanje številka 14,
v drugem nadstropju stanovanjskega objek-
ta na naslovu Ulica Lojzeta Hrovata 7 v Kra-
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nju, ki stoji na parc. št. 253/1, vl. št. 328
k.o. Klanec, v skupni izmeri 68,20 m2, ki
obsega kuhinjo v izmeri 12,99 m2, sobo v
izmeri 20,54 m2, sobo v izmeri 16,01 m2,
kopalnico z WC v izmeri 4,38 m2, predsobo
v izmeri 8,02 m2, ložo v izmeri 5,04 m2 in
klet v izmeri 1,20 m2, last dolžnice Tatjane
Jarc, Krožna ulica 20, Kranj, na temelju pro-
dajne pogodbe, sklenjene 13. 9. 2001 s
prodajalko Danico Galičič, zastavljeno v ko-
rist upnika Borisa Kozjeka, EMŠO
1603975500047, Podreča 51, Mavčiče, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v viši-
ni 4,300.000 SIT s pripadki.

IZ-103062

Na podlagi neposredno izvršljivega notar-
skega zapisa sporazuma o zavarovanju de-
narne terjatve z dne 17. 6. 2003, opr. št. SV
316/03 notarke Nade Svetina z Jesenic, je
bilo stanovanje št. 10, ki se nahaja v prvem
nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah,
Cesta maršala Tita 76, na parc. št. 489/1
k.o. Jesenice, v izmeri 36,01 m2, last zasta-
vitelja Tomislava Šegana, na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 11. 6. 2003, zastavljeno
v korist upnice Posojilnica – Bank Borovlje,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Av-
strija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
26.000 EUR s pripadki.

IZ-103064

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic, opr. št. SV 451/03 z dne 25. 9.
2003, sta bili stanovanje št. 25, v izmeri
30,79 m2 in stanovanje št. 26, v izmeri
31,30 m2, ki se nahajata v mansardi stano-
vanjske hiše na Slovenskem Javorniku, Ku-
rirska pot 2 c, na parc. št. 1991/2 in
1995/1 k.o. Jesenice, last zastaviteljev
Amirja Musića, Kurirska pot 1 A, Slovenski
Javornik in Sanele Trako, Cesta maršala Ti-
ta 45, Jesenice, vsakega do 1/2, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe št. 12/JAV-2002
z dne 22. 9. 2003 in kupoprodajne pogod-
be št. 2/JAV-2002 z dne 12. 3. 2002, za-
stavljeni v korist upnice Posojilnica – Bank
Borovlje, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170 Borov-
lje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 33.000 EUR s pripadki.

IZ-103065

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic, opr. št. SV 452/03 z dne 29. 9.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 44, v
pritličju, v stanovanjski hiši na Jesenicah,
Cesta revolucije 5, ki leži na parc. št. 538
k.o. Jesenice, ki je v lasti Dejana
Kostadinovića, Cesta maršala Tita 45, Je-
senice, na podlagi pogodbe o prodaji sta-
novanja z dne 16. 6. 2003, sklenjene med
zastaviteljem kot kupcem in Miro Bakić, Ce-
sta Janeza Finžgarja 6, Jesenice, kot pro-
dajalcem, zastavljeno v korist upnice Aban-
ke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, ma-
tična številka 5026024, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 6,000.000 SIT s
pripadki.

IZ-103066
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic, opr. št. SV 455/03 z dne 29. 9.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 13, v
III. nadstropju stanovanjske stavbe v Radov-
ljici, Cankarjeva ulica 8, v izmeri 68,14 m2,
last zastaviteljice Nadice Domitrović, Can-
karjeva ulica 8, Radovljica, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 15. 1. 1992, zastavljeno v korist upni-
ce SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina
4, za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-103067
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marjane Ko-
lenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 484/03 z
dne 28. 8. 2003, je bila nepremičnina –
stanovanje št. 11, ki se nahaja v prvem nad-
stropju stanovanjskega bloka na naslovu Trg
Franca Kozarja 14, stoječega na parc. št.
66 k.o. Hrastnik, v skupni izmeri 69,80 m2,
s solastninskem deležu na skupnih prosto-
rih, delih in napravah objekta ter na funkci-
onalnem zemljišču, last dolžnika Kopušar
Draga, roj. 24. 12. 1959, stan. Trg Franca
Kozarja 16a, Hrastnik in poroka Kopušar
Karmen, roj. 16. 11. 1966, stan. Trg Fran-
ca Kozarja 16a, Hrastnik, vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenje-
ne dne 7. 7. 2003, z Avgustom Šketakom,
Laz 3, Dol pri Hrastniku in Brankom Šketa-
kom, Taborniška pot 25 a, Hrastnik in anek-
sa z dne 27. 8. 2003, ta pa, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja št. 49/1993 z dne 30. 9. 1993 in anek-
sa z dne 4. 7. 2003, v zvezi s sklepom o
dedovanju št. D 212/03 z dne 2. 7. 2003,
zastavljeno v korist upnice Banke Zasavje
d.d. Trbovlje, bančna skupina Nove Ljub-
ljanske banke, Trg revolucije 25 c, Trbovlje,
za zavarovanje denarne terjatve, razen v ko-
rist upnice, do višine glavnice 7,000.000
SIT z obrestmi iz prvega in osmega člena
pogodbe in vsemi pripadki ter morebitnimi
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavlja-
njem vračila terjatve.

Iz-103068
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 896/03 z dne 24. 9.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stano-
vanje v 3. nadstropju z oznako M3, v veliko-
sti 74,49 m2 stanovanjskih površin, s shram-
bo v kleti v velikosti 5 m2 in parkiriščem v
kleti z oznako 3, ki se nahaja v poslovno
stanovanjskem objektu K1 in K2, ki stoji na
zemljišču nepremičnin parc. št. 682/1 –
zelenica s površino 1479 m2, parc. št. 684
– dvorišče s površino 1717 m2 in parc. št.
683/2 – cesta s površino 182 m2, vpisanih
v vl. št. 1531 k.o. Celje, last zastaviteljice
Tanje Veber, Cesta na Dobrovo 102, Celje,
na podlagi prodajne pogodbe št.
4233-49/03 z dne 24. 9. 2003, s Stano-
vanjskim skladom Republike Slovenije, Jav-
nim skladom, Ljubljana, Poljanska 31. Sta-
novanje je zastavljeno v korist upnika Sta-
novanjski sklad RS, Javni sklad, Ljubljana,
Poljanska 31, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 12,636.076 SIT s pripadki.

IZ-103069
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1157/2003 z dne
25. 9. 2003, je bila nepremičnina, stanova-
nje št. 2, v izmeri 66,61 m2, v pritličju sta-
novanjske hiše Stantetova 032, Maribor,
zgrajene na parc. št. 1009/1, katastrska
občina Spodnje Radvanje, s solastninsko
pravico na skupnih prostorih, delih in na-
pravah objekta in na zemljišču, na katerem
objekt stoji ter funkcionalnem zemljišču, last
dolžnika in zastavitelja Urbič Aleša, stanujo-
čega Maroltova ul. 003, Maribor in zastavi-
teljice Polone Suhodolčan, stanujoče Stan-
tetova ul. 032, Maribor, za vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne in darilne pogod-
be z dne 15. 9. 2003, sklenjene s prodajal-
cema in darovalcema Suhodolčan Bojanom
in Cvetko, zastavljeno v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigher-
ja 4, Maribor, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 6,000.000 SIT, s pripadki.

IZ-103070
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1177/2003 z dne
26. 9. 2003, je bila nepremičnina, štiriso-
bno stanovanje z oznako S5/5-4, v izmeri
124,79 m2, v 5. nadstropju, s pripadajočo
kletno shrambo z isto oznako velikosti
9,85 m2, v prvi kletni etaži v objektu v Can-
karjevi ulici 6E v Mariboru, ki stoji na parc.
št. 1212/4, katastrska občina Maribor-grad,
ki še ni vpisano v zemljiški knjigi kot posa-
mezni (etažni) del navedenega objekta, last
dolžnice in zastaviteljice Vlaste Ravnikar,
stanujoče Pod hribom 005, Bistrica ob Dra-
vi, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
130/1999 z dne 16. 9. 1999 in 1. dodatka
h kupoprodajni pogodbi z dne 16. 3. 1999,
z dne 6. 2. 2001, sklenjenih s Komunapro-
jekt d.d. in Gradis Inženiring, kot prodajal-
cema ter Vlasto Ravnikar, kot kupcem, za-
stavljena v korist upnice Zveze bank, regis-
trirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank
und Revisionsverband reg.Gen.m.b.H., Pa-
ulitschgasse 5-7, 9010 Klagenfurt/Celo-
vec, Avstrija, za zavarovanje denarne terja-
tve v znesku 290.000 EUR s pripadki.

IZ-103071
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1181/2003 z dne
26. 9. 2003, so bile nepremičnine, ki pred-
stavljajo nedokončano dvosobno stanova-
nje in nedokončano trisobno stanovanje v
Mariboru, Ob železnici 10, v III. nadstropju
oziroma mansardi in del prostorov v kletni
etaži v večstanovanjski stavbi, v skupni izme-
ri 168 m2, od tega v kletni etaži 8 m2, vse
stoječe na zemljišču parc. št. 881, pripisa-
ne pri vl. št. 1989, k.o. Tabor, last zastavite-
ljev Stanislava Čurina, EMŠO
2609974500061, stanujočega Središče ob
Dravi, Slovenska cesta 42, do 1/2 in Klare
Mlakar, EMŠO 2512979505815, stanujo-
če Cesta na Štibuhu 16, Slovenj Gradec,
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji oziroma nakupu skupnih prosto-
rov z dne 14. 8. 2002, zastavljene v korist
upnice Abanke Vipa d.d. Ljubljana, Glavna
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podružnica Maribor, Cankarjeva 6/b, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
127.000 EUR s pripadki.

IZ-103072
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 767/03
z dne 25. 9. 2003, je bilo dvosobno stano-
vanje št. 38, v 6. nadstropju stanovanjske-
ga objekta v Kranju, Ulica Rudija Papeža
30, stoječega na parc. št. 249/2 in parc.
št. 545/6, k.o. Klanec, v skupni izmeri
68,40 m2, ki obsega kuhinjo 12,99 m2, so-
bo 20,54 m2, sobo 16,01 m2, kopalnico in
WC 4,38 m2, predsobo 8,28 m2, ložo
5,04 m2, klet 1,20 m2, last dolžnikov in za-
staviteljev Varagić Milijane in Varagić Dra-
gaša, oba Ulica Franca Rozmana – Staneta
9, 4000 Kranj, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 12. 8. 2003,
aneksa št. 1 k tej pogodbi, overjenega dne
3. 9. 2003 in aneksa št. 2 k tej pogodbi z
dne 17. 9. 2003, med Marijo Hafnar, kot
prodajalko in dolžnikoma in zastaviteljema
kot kupcema, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Du-
najska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 22.500 EUR, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

IZ-103073
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 768/03
z dne 25. 9. 2003, je bilo stanovanje št. 6,
I. nadstropje, v stanovanjskem objektu Ve-
rovškova 41, Ljubljana, v skupni izmeri
70,69 m2, stoječem na parc. št. 786, vl. št.
1545 k.o. Spodnja Šiška, ki obsega kuhi-
njo 12,97 m2, sobo 13,08 m2, sobo
9,91 m2, sobo 16,75 m2, hodnik 8,42 m2,
kopalnico 2,75 m2, WC 1,42 m2, balkon
0,79 m2 in druge prostore 4,60 m2, last
dolžnice in zastaviteljice Sladić Polonce, Že-
leznikarjeva ulica 10, Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 9. 9. 2003, skle-
njene z Tribušon – Kozina Zofijo iz Ljubljane
kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Du-
najska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 51.800 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, s pripadki.

IZ-103074
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 769/03
z dne 25. 9. 2003, je bil poslovni prostor
C.P.IV., v izmeri 67,20 m2, ki se nahaja v
pritličju objekta C/I, Dunajska cesta 188,
Ljubljana, ki leži na parc. št. 397/7, 398/2,
400/11 in 403/5, vl. št. 603 in 622 k.o.
Stožice, na ureditvenem območju BS 4/2
Stožice, last dolžnika in zastavitelja Oražem
trening sistem, družba za izobraževanje in
finančno svetovanje, d.o.o., 1310 Ribnica,
na podlagi kupne pogodbe 412/02 z dne
30. 12. 2002, sklenjene z prodajalcem
R.E.Z. Inženiring d.o.o., Ljubljana, zastav-
ljen v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,

Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 32.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-103075
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 989/03 z dne 24. 9.
2003, je nepremičnina, enosobno stanova-
nje št. 13, v izmeri 35,72 m2, s pripadajo-
čim kletnim boksom št. B 13, v izmeri
2,55 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stano-
vanjsko-poslovnega objekta v Mariboru, Pr-
vomajska ul. 25, stoječega na parc. št. 382,
392/3 in 2760/6, k.o. Tezno, ki je do ce-
lote last Sandija Laha, stan. Valvasorjeva ul.
54, Maribor, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 12. 2. 2003, sklenjene med
prodajalcem Albertom Ketišem in kupcem
Sandijem Lahom, zastavljena v korist upni-
ce Karntner Sparkasse AG, Celovec, Re-
publika Avstrija, Podružnica v Sloveniji, Du-
najska 63, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve do dolžnika Sandija Laha, stan.
Valvasorjeva ul. 54, Maribor, v višini 15.000
EUR v v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
pripadki.

IZ-103076
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1186/2003 z dne
24. 9. 2003, je stanovanje št. 9/II, v izmeri
54,90 m2, s kletjo št. 9, v izmeri 5,32 m2, v
Mariboru, Štrekljeva 42, ki stoji na parc. št.
122, prip. pri vl. št. 1041 k.o. Tezno, solast
Volavšek Aide, stan. Rogaška Slatina, Stri-
tarjeva 25 in Vozlič Iztoka, stan. Bukovje v
Babni Gori 16 A, vsakega do 1/2, na teme-
lju prodajne pogodbe z dne 19. 9. 2003,
zastavljeno v korist Bank Austria Creditan-
stalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 25.800 EUR s pp, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan plačila oziroma
izterjave.

IZ-103077
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Avgusta Ribiča iz
Velenja, SV-402/03 z dne 22. 9. 2003, je
bilo stanovanje, ki se nahaja v tretjem nad-
stropju večstanovanjskega bloka “Dreniko-
va” v Ljubljani št. S3, ki obsega bivalno
površino v izmeri 51,16 m2, kletno shram-
bo v izmeri 4,38 m2 in parkirni prostor št.
12, s pripadajočo solastninsko pravico na
zemljišču, na katerem stavba stoji in fun-
kcionalnem zemljišču ter na skupnih delih,
objektih in napravah, stanovanjski blok pa
stoji na parc. št. 948/1, vpisani v vl. št.
2023, k.o. Sp. Šiška, vpisani v zemljiški
knjigi OS v Ljubljani, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 9,000.000 SIT s pri-
padki, po pogodbi o kreditu z dne 29. 8.
2003, z zapadlostjo 30. 9. 2013.

IZ-103078
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-

lenja, opr. št. SV-445/03 z dne 25. 9.
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 – poslovni prostori v naravi
predstavljajo trgovski lokal – blagovnico
»Hrana« v Velenju, Prešernova 22 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 – poslovni prostori v naravi pred-
stavljajo blagovnico » Standard » v Velenju,
Šaleška 2,

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 gradbenim
podjetjem “Vegrad” Velenje, kot prodajal-
cem in “Era” Trgovsko podjetje Velenje, kot
kupcem, zastavljeni v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Trg republike št.
02, 1000 Ljubljana, za zavarovanje pogoj-
ne denarne terjatve v znesku 3,240.000
EUR s pripadki.

IZ-103079
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 1131/03 z dne 26. 9.
2003, je bila nepremičnina, stanovanje št.
13, v tretjem nadstropju stanovanjske hiše v
Mariboru, v skupni izmeri 53,80 m2, s pri-
padajočim kletnim prostorom, balkonom in
deležem skupnih prostorov, na naslovu Kor-
četova ulica 008, v lasti Ostojić Jana, po
kupoprodajni pogodbi z dne 8. 8. 2003,
sklenjene s prodajalcema Viher Alešom in
Viher Mojco, zastavljeno v korist upnice Ra-
iffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v višini 29.795,29 EUR, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan sklenitve
navedene kreditne pogodbe, kar znaša
7,000.000 SIT, s pripadki.

IZ-103080
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 534/2003 z dne
25. 9. 2003, je bilo stanovanje št. 12, ki se
nahaja v drugem nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 8, Je-
senice, stoječe na parc. št. 531, vl. št.
1614, k.o. Jesenice, v skupni izmeri
56,33 m2, ki obsega: dve sobi, kuhinjo, ko-
palnico z WC, predsobo, balkon in kletne
prostore v velikosti 2,48 m2, s pripadajočo
solastninsko pravico na skupnih prostorih,
napravah ter delih objekta in pripadajočem
funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnice
in zastaviteljice Vesne Noč, Cesta Cirila Tav-
čarja 8, Jesenice, in zastaviteljice Mojce
Mauko, Triglavska cesta 59, Jesenice, na
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podlagi pogodbe št. ISP 1168/93 O o pro-
daji stanovanja, sklenjene dne 3. 11. 1993
in aneksa A 1168/93-G z dne 22. 8. 2003,
s prodajalko Železarno Jesenice, d.o.o., Je-
senice, Cesta železarjev št. 8, zastavljeno v
korist upnice Karntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 20.000 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, na dan plačila, s pp.

IZ-103081
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ško-
fje Loke, opr. št. SV 535/2003 z dne 25. 9.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 26, ki
se nahaja v drugem nadstropju večstanovanj-
ske hiše – bloku, na naslovu Gradnikova 9,
Kranj, stoječe na parc. št. 883/18, vl. št.
679, k.o. Kranj, v skupni izmeri 36,55 m2, ki
obsega kuhinjo v izmeri 14,74 m2, sobo v
izmeri 13,38 m2, hodnik v izmeri 2,99 m2,
kopalnico z WC v izmeri 3 m2, klet v izmeri
2,15 m2, balkon in drugi prostori, s pripada-
jočim solastninskim deležem na vseh sku-
pnih delih, napravah in funkcionalnem zem-
ljišču, na katerem stanovanjska hiša stoji, ki
je last Jožice Novak, Dole 4, Dole pri Litiji, in
Aleša Malija, Golnik 10 A, Golnik, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 1. 9.
2003, s prodajalko Alojzijo Valentinčič, Gra-
dnikova ulica 9, Kranj, ki jo je po pooblastilu
z dne 1. 8. 2003 zastopala Saša Klobčič,
Srakovlje 6, Kranj, zastavljeno v korist upni-
ce Karntner Sparkasse AG, Celovec Podruž-
nica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Du-
najska 63, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 40.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila, s pp.

IZ-103082
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 537/2003 z dne
25. 9. 2003, je bilo stanovanje št. 1, ki se
nahaja v pritličju stanovanjske hiše na na-
slovu Tomšičeva 92, Jesenice, stoječe na
parc. št. 1603/4, vl. št. 1853, k.o. Jeseni-
ce, v skupni izmeri 58,64 m2, ki obsega
dve sobi, kuhinjo, kopalnico, WC, predso-
bo in kletni prostor v velikosti 15,92 m2, ki
predstavlja 18,76% solastniški delež in
19,11% površine v stanovanjski hiši, s sora-
zmernim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah ter na funkcio-
nalnem zemljišču k tem objektu, ki je last
dolžnika Magazin Bojana, Cesta Toneta
Tomšiča 92, Slovenski Javornik, na podlagi
pogodbe št. ISP 268/91-O o prodaji stano-
vanja, sklenjene dne 18. 11. 1991 in anek-
sa A 268/91-G z dne 27. 8. 2003, s proda-
jalko Železarno Jesenice, d.o.o., Jesenice,
Cesta železarjev 8, zastavljeno v korist upni-
ce Karntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 63, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 22.500 EUR v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
na dan plačila, s pp.

IZ-103083
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz

Ljubljane, opr. št. SV 1651/03 z dne 25. 9.
2003, je bilo stanovanje št.49 z oznako B,
v skupni izmeri 57,89 m2, ki se nahaja v VII.
nadstropju stanovanjske stolpnice na naslo-
vu Topniška ulica 70 v Ljubljani, ki je last
zastaviteljice Zupan Alenke, na podlagi ku-
pne pogodbe št. S-1/49, sklenjene dne
19. 3. 1971, z Gradbenim podjetjem Tehni-
ka, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Ra-
iffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg
18, Maribor, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 51.087,90 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. 16436/57 z dne 11. 9. 2003,
kar znaša 12,000.000 SIT, vse s pripadki.

IZ-103084
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1662/03 z dne 26. 9.
2003, je bila garsonjera št. 2 v skupni izmeri
30,82 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
skega bloka na naslovu Ziherlova 43, v
Ljubljani, ki je last zastaviteljice Jasne Še-
gan, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 14. 1. 1992, s Štefanijo Po-
žarnik, zastavljena v korist upnice Raiffei-
sen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 22.128,14 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan sklenitve
pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu
z valutno klavzulo št. 11254/19 z dne 18. 9.
2003, kar znaša 5,200.000 SIT, vse s pri-
padki.

IZ-103085
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1665/03 z dne 26. 9.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 21, v
skupni izmeri 65,24 m2, ki se nahaja v 4.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Pivška ulica 4, Postojna, last zastavitelja
Polh Davida, zastavljeno v korist upnika Tro-
ha Boštjana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 19.820 EUR s pripadki.

IZ-103086
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1131/03-1 z dne 26. 9. 2003, je bila ne-
premičnina – poslovni prostor, v izmeri
26,60 m2, v III. nadstropju trgovskega ob-
jekta C2 številka TL 56, v Mariboru, Mlin-
ska ulica 22, ki je zgrajen na parcelah šte-
vilka 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1,
1889, 1789/2, 1890 in 2175/2 – vse ka-
tastrska občina Maribor – Grad; last zasta-
viteljev Irene Kos in Emila Kosa, vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 30. 4. 1994, sklenjene med njima
kot kupcema ter med Hudej Brankom in
Hudej Marjanom kot prodajalcema, zastav-
ljena v korist upnice Poštne banke Sloveni-
je d.d., za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnice izdelava izdelkov domače in umet-
nostne obrti in posredništvo, Irena Kos s.p.,
Pivola 48 d, 2311 Hoče, v višini 15.000
EUR s pripadki.

IZ-103087
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 722/03 z dne 26. 9.
2003, je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja
v pritličju stanovanjskega bloka, na naslovu
Cesta na Roglo 11e, Zreče, v skupni izmeri
49,87 m2, last zastaviteljice Marije Nemela,
EMŠO 1512940505075, prebivališče Stu-
dence 54 F, zastavljeno v korist upnice Po-
sojilnice – Bank Bilčovs - Hodiše - Škofiče,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Ludmannsdorf 33, 9072 Ludmannsdorf,
Republika Avstrija (enolična identifikacijska
številka: 1868063), za zavarovanje denar-
ne terjatve v znesku 30.000 EUR, z obres-
tmi in stroški.

IZ-103088
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 774/03
z dne 29. 9. 2003, je bilo trisobno stanova-
nje št. 6, ki se nahaja v I. nadstropju stano-
vanjske hiše v Ljubljani, na naslovu Belo-
kranjska ulica 4, v skupni izmeri 66,28 m2,
na parc. št. 1400 k.o. Bežigrad, last zasta-
viteljev Laure Krajnc in Igorja Grosa, na pod-
lagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
24. 9. 2003 z Velimirom Gorjancem, za-
stavljeno v korist upnice Kärntner Sparkas-
se AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s
sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 70.300
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan plačila, s pri-
padki.

IZ-103101
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1915/03 z dne 17. 9.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 2, v
izmeri 46,30 m2, z atrijem v izmeri
24,02 m2, v pritličju in shrambo št. 2, v kleti
v stanovanjski stavbi na naslovu Neuberger-
jeva 19, Ljubljana, stoječe na parc. št.
1794/1, 1795/1 in 1795/2 k.o. Bežigrad,
last dolžnice Katarine Valič, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. BS 2/1 kare II-475/90 z
dne 18. 5. 1990, sklenjene s prodajalcem
SCT n.sol.o. Ljubljana, Titova 38, in sodne
poravnave, sklenjene dne 4. 6. 2002, pod
opr. št. P3030/2001-II pred Okrožnim so-
diščem v Ljubljani, zastavljeno v korist upni-
ka Janeza Verstovška iz Ljubljane, za zava-
rovanje pogojne denarne terjatve v višini
70.000 EUR oziroma 525.000 kun, s pri-
padki.

IZ-103103
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1925/03 z dne 17. 9.
2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
S 12, v izmeri 57,79 m2, v 3. etaži stano-
vanjske hiše Ramovševa ulica 39, Ljublja-
na, z identifikacijsko številko stavbe 5.510,
na parc. št. 2099/15 k.o. Vič in pripadajo-
če parkirno mesto št. P 16 na parc. št.
2099/16 k.o. Vič, last Nine Radulovič iz
Celja, na podlagi prodajne pogodbe št.
12/2003 z dne 17. 7. 2003, sklenjene s
prodajalcem Video Art d.o.o., Ljubljana, za-
stavljeno v korist upnice Bank Austria Cre-
ditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 58.446 EUR, v tolar-
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ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije, s pripadki.

IZ-103104
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1928/03 z dne
18. 9. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 16, v skupni izmeri 34,50 m2, ki se na-
haja v 3. etaži stanovanjske hiše na naslovu
Ramovševa ulica 57, Ljubljana, z identifika-
cijsko številko stavbe 5.507, stoječe na
parc. št. 2099/21, k.o. Vič, last dolžnika
Tomaža Resnika, na podlagi prodajne po-
godbe št. 44/2003 z dne 18. 6. 2003,
sklenjene s prodajalcem Mijax d.o.o., Ljub-
ljana, zastavljeno v korist upnice Volksbank
– Ljudska banka d.d., Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 12.800 EUR,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-103105
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1929/03 z dne
18. 9. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
6, v skupni izmeri 69,20 m2, ki se nahaja v
2. etaži stanovanjske hiše na naslovu Ra-
movševa ulica 57, Ljubljana, z identifikacij-
sko številko stavbe 5.507, stoječe na parc.
št. 2099/21, katastrska občina Vič, last dol-
žnika Marjana Kovačiča, na podlagi prodaj-
ne pogodbe št. 6/2003 z dne 6. 2. 2003,
sklenjene s prodajalcem Mijax d.o.o., Ljub-
ljana, zastavljeno v korist upnice Volksbank
– Ljudska banka d.d., Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 38.700 EUR,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-103106
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1937/03 z dne
18. 9. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
17 v izmeri 63,68 m2, v IV. nadstropju sta-
novanjske zgradbe na naslovu Šarhova pot
6, Ruše, stoječe na parc. št. 748 k.o. Ru-
še, last dolžnice Olge Temet iz Kamnika, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 68/91
z dne 10. 12. 1991, sklenjene s prodajalko
Tovarno dušika Ruše p.o., Ruše, Tovarni-
ška c. 51, dodatka h kupoprodajni pogodbi
št. 68/91 z dne  10. 12. 1991, sklenjenega
dne 18. 7. 2003 s prevzemnikom Stano-
vanjskim skladom Republike Slovenije, jav-
nim skladom, Poljanska c. 31, Ljubljana ter
izjave Stanovanjskega sklada Republike Slo-
venije, javnega sklada, Poljanska c. 31,
Ljubljana, z dne 5. 8. 2003, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 85.470 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za
EUR, na dan plačila, s pripadki.

IZ-103107
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1950/03 z dne
19. 9. 2003, je bilo stanovanje št. 52, v
izmeri 58,89 m2, v VII. nadstropju stano-
vanjskega bloka na naslovu Clevelandska
ulica 25 v Ljubljani, stoječega na parc. št.
1533 k.o. Nove Jarše, last dolžnice Iris Gre-
gorič in zastavitelja Dina Belka iz Ljubljane,
vsakega do ene polovice celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 8. 2003,

ter aneksa z dne 16. 9. 2003, sklenjenih s
prodajalcem Rudolfom Žagarjem iz Hrastni-
ka, zastavljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT,
s pripadki.

IZ-103108
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1958/03 z dne 17. 9.
2003, je bilo stanovanje št. S07, v skupni
izmeri 37,16 m2, v mansardi in parkirno me-
sto št. P09, v oziroma ob večstanovanjski
hiši – objektu C, stoječem na parc. št.
2057/15, 2057/16, 2057/26 in 2057/4,
vse k.o. Vič, last Mojce Marije Hočevar iz
Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. C – 05/2003 z dne 27.08.2003,
sklenjene s prodajalcem Nivela d.o.o., Ljub-
ljana, zastavljeno v korist upnice Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 47.100 EUR,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-103109
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1963/03 z dne
23. 9. 2003, je bilo stanovanje št. 22, v
izmeri 59,35 m2, v IV. nadstropju stanovanj-
ske hiše na Adamičevi 1 A, Grosuplje, sto-
ječi na parc. št. 1210, k.o. Grosuplje, last
dolžnika Silvestra Kralja iz Grosuplja, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4.
12. 2002, sklenjene s prodajalcema Jože-
tom in Marijo Špringer iz Grosuplja, zastav-
ljeno v korist upnice Bank Austria Creditan-
stalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 25.570 EUR v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila, s pripadki.

IZ-103119
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1981/03 z dne
24. 9. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
69, v izmeri 66,17 m2, v IX. nadstropju sta-
novanjske stavbe na naslovu Preglov trg 13,
stoječe na parceli št. 1553/1 k.o. Moste,
last dolžnice Simone Zupančič iz Ljubljane,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 6.
1992, sklenjene s prodajalko Zorico
Kovačević iz Ljubljane, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 8,000.000 SIT, s pripadki.

IZ-103128
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1988/03 z dne 24. 9.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 16, v
izmeri 61,26 m2, v III. nadstropju stanovanj-
ske stavbe na naslovu Škerjančeva ulica 6,
Ljubljana, stoječe na parceli št. 729/4 k.o.
Štepanja vas, last dolžnice Elizabete Žargi iz
Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 12. 9. 2003, sklenjene s prodajalcem
Antonom Colaričem iz Ljubljane, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,250.000 SIT, s pripadki.

IZ-103137
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 1996/03 z dne

25. 9. 2003, je bilo dvoinpolsobno stano-
vanje št. S 8, v skupni izmeri 57,79 m2, ki
se nahaja v 3. etaži stanovanjske hiše na
naslovu Ramovševa ulica 41, Ljubljana, sto-
ječe na parc. št. 2099/17, katastrska obči-
na Vič, last dolžnice Desislave Dermastja,
na podlagi prodajne pogodbe št. 20/2003
z dne 30. 7. 2003, sklenjene s prodajal-
cem Video Art d.o.o., Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice Volksbank – Ljudska banka
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 34.100 EUR v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan črpanja kredita, s pripadki.

IZ-103141
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2004/03 z dne
25. 9. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 8, v skupni izmeri 33,39 m2, ki se naha-
ja v I. nadstropju, s pripadajočim kletnim
prostorom v izmeri 2,72 m2 in drvarnico v
izmeri 5,76 m2, vse v stanovanjskem bloku
na naslovu Jarška cesta 20, Ljubljana, sto-
ječem na parc. št. 847, k.o. Brinje II, last
zastaviteljice Anice Girandon, na podlagi po-
godbe št. III-2/c-66/23-64 z dne 11. 6.
1964, sklenjene s Skupnostjo železniških
podjetij Ljubljana – Investicijska grupa ter
na podlagi pogodbe o priznanju lastninske
pravice z dne 28. 8. 2003, sklenjene s
Slovenskimi železnicami d.d., Ljubljana, za-
stavljeno v korist upnice Volksbank – Ljud-
ska banka d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 168.000 EUR, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan črpanja kredita, s
pripadki.

IZ-103142
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2006/03 z dne
26. 9. 2003, je bilo dvoinpolsobno stano-
vanje št. 7, v izmeri 63,83 m2, v III. nadstro-
pju, s shrambo št. 7, v kleti in parkirnim
mestom št. 114 v 1. kleti, v stanovanjskem
objektu na naslovu Neubergerjeva ulica 17,
Ljubljana, stoječem na parc. št. 1794/1,
k.o. Bežigrad, last Hermine Nikolavčič iz
Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe št.
BS 2/1 – 82/89 z dne 24. 5. 1989, skle-
njene s prodajalcem SCT n.sol.o. Ljublja-
na, TOZD Inženiring, Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 51.925 EUR, v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije, s pripadki.

IZ-103143
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2009/03 z dne 8. 9.
2003, je bilo stanovanje z oznako S5/M/8
v mansardi, s pripadajočo shrambo z ozna-
ko S5/8 v kletni etaži, skupne prodajne po-
vršine 54,74 m2 in 1 parkirno mesto z ozna-
ko G1/35 v kletni etaži objekta z oznako
S5, v stanovanjsko-poslovnem objektu “Čez
Dolgi most”, stoječem na parc. št. 2385/2,
2397/2, k.o. Dobrova, last dolžnika Štefa-
na Jerena iz Ljubljane, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. 019/2003 – KP DN
007, sklenjene dne 22. 7. 2003, s proda-
jalcem Givo, Družba za gradnjo, inženiring
in vodenje investicij d.o.o., Dvorec Sela,
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Zaloška 69, 1000 Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 55.000 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan plačila, s pripadki.

IZ-103152
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 720/03 z dne 30. 9.
2003, je bilo stanovanje št. 1, v 1. nadstro-
pju, na naslovu Stantetova 16 v Velenju, v
izmeri 79,8 m2, s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objek-
tih in napravah v večstanovanjski hiši in fun-
kcionalnem zemljišču last zastaviteljev, vsa-
kega do 1/2 celote, pridobljeno na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja št. 79/I-93 A z dne 22. 1. 1993, med
Rudnikom lignita Velenje, Partizanska ce-
sta 78 in Đuričić Miletom in Đuričić Ružo,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Kre-
kove banke d.d. Slomškov trg 18, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,080.000 SIT s pripadki, napram dolžniku
Đuričič Miletu.

IZ-103153
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 724/03 z dne 1. 10.
2003, je bilo dvosobno stanovanje na pod-
strešju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Aškerčeva ulica 18, v izmeri 53,60 m2, sto-
ječe na parc. št. 714, pripisane pri vl. št.
693 k.o. Maribor Grad, s pripadajočim so-
lastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah v večstanovanj-
ski hiši in funkcionalnem zemljišču last za-
stavitelja do celote, pridobljeno na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 13. 5. 2002,
med Proprea d.o.o. Maribor in Eprom Otip
proizvodnja in zastopanje, d.o.o., Šentjur,
Ulica Franja Malgaja 53, matična številka
5594847, zastavljeno v korist upnika Ma-
ček Milana, iz Celja, Skaletova 11, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 5,200.000
SIT s pripadki, napram dolžnici Drofenik Ur-
ški.

IZ-103154
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1194/2003 z dne
25. 9. 2003, je stanovanje št. B10 v izmeri
44,61 m2, s kletnim boksom v izmeri
5,78 m2 in parkirnim prostorom v posl. stan.
stavbi v Benediktu, ki stoji na parceli št.
495/4, prip. pri vl. št. 735 k.o. Benedikt,
last Zemljič Danijela, na temelju prodajne
pog. št. 02/2002 z dne 16. 7. 2002, za-
stavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 18.090 EUR s pp, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan plačila oziroma
izterjave.

IZ-103155
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1213/2003 z dne
26. 9. 2003, je stanovanje št. S09, v izme-
ri 36,11 m2, v mansardi objekta C1, v hiši in

parkirno mesto št. P33, ki stoji na parc. št.
2057/16 in 2057/17, ki sta prip. pri vl. št.
1459 k.o. Vič in parc. št. 2057/4 in
2057/27, ki sta prip. pri vl. št. 2925 k.o.
Vič, solast Novinec Cirila in Tatjane, obeh
stan. Maribor, Petrovičeva 30, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. C1-02/2003 z
dne 23. 7. 2003, zastavljeno v korist Banke
Koper d.d., Koper, Pristaniška 14, za zava-
rovanje den. terjatve v višini 5,000.000 SIT
s pp.

IZ-103156
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1214/2003 z dne
26. 9. 2003, je stanovanje št. 27/VI. v
izmeri 65,71 m2, v hiši v Mariboru, Ljubljan-
ska 15/b, ki stoji na parc. št. 1004, ki je
prip. vl. št. 1337 k.o. Tabor, last družbe
Postogna d.o.o. na temelju sklepa Okrajne-
ga sodišča v Mariboru, opr. št. In
2001/00057 z dne 9. 7. 2003, zastavljeno
v korist Probanke d.d., Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 8,300.000
SIT s pp.

IZ-103157
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1218/2003 z dne
26. 9. 2003, je petsobno stanovanje s ka-
binetom št. 9/II, v izmeri 173,28 m2, v Ma-
riboru, Maistrova 10, ki stoji na parc. št.
934 in 935, ki sta prip. pri vl. št. 1278 k.o.
Maribor-Grad, solast Paar Tanje in Herber-
ta, obeh stan. Maribor, Maistrova 10, na
temelju prodajne pogodbe, sklenjene v no-
tarskem zapisu pod opr. št. SV 397/2003 z
dne 15. 4. 2003 in ZK, dovolila, zastavlje-
no v korist Nove KBM d.d., Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
7,000.000 SIT s pp.

IZ-103158
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1233/2003 z dne
29. 9. 2003, sta vrstna hiša z oznako H2.2,
v izmeri 120 m2, ki stoji na parc. št.
2665/19 k.o. Pobrežje in garaža z oznako
GH020 v izmeri 15,27 m2, ki stoji na parc.
št. 2665/14, 1665/15 in 2665/16 k.o. Po-
brežje, last Bastič Majde in Bastič Mateja,
vsakega do ene polovice, oba stanujoča
Maribor, Gregorčičeva ul. 33, na podlagi
prodajne pogodbe št. 11-017 z dne 19. 9.
2003, zastavljeni v korist Banke Koper d.d.,
Koper, Pristaniška 14, za zavarovanje de-
narnih terjatev v skupni višini 20,700.000
SIT s p.p.

IZ-103159
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1678/03 z dne 30. 9.
2003, je bilo stanovanje št. 47, v skupni
izmeri 47,90 m2, ki se nahaja v mansardi
večstanovanjskega objekta, na naslovu To-
pniška ulica 27 v Ljubljani, ter na pripadajo-
či shrambi št. 47 in parkirnem mestu št. 55
v I. kleti, kar vse je last zastavitelja Parflex
d.o.o., na podlagi prodajne pogodbe št.
33/00 – Topniška 27, sklenjene dne 3.
10. 2000 z SCT Stanovanjski inženiring

d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist upni-
ce Raiffeisen Krekove banke d.d., Slom-
škov trg 18, Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 42.554,12 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan sklenitve pogodbe
o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
klavzulo št. 16450/13 z dne 18. 9. 2003,
kar znaša 10,000.000 SIT, vse s pripadki.

IZ-103161
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 1679/03 z dne 30. 9.
2003, je bilo stanovanje v 2. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Miklošičeva
ulica 18, v Ljubljani, vl. št. 479, parc. št.
2472 (prej parc. št. 310) k.o. Tabor (Sv.
Petra predmestje I.), v skupni površini
124,70 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri
8,11 m2, sobo v izmeri 25,22 m2, sobo v
izmeri 24,44 m2, sobo v izmeri 20,62 m2,
sobo v izmeri 15,05 m2, hodnik v izmeri
10,61 m2, kopalnico v izmeri 4,20 m2, stra-
nišče v izmeri 1,16 m2, shrambo v izmeri
1,60 m2 in druge prostore v izmeri 7 m2,
last zastavitelja Šekoranja Huga, zastavlje-
no v korist upnika Hypo Alpe – Adria –
Bank d.d., Trg Osvobodilne fronte 12, 1000
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 100.000 EUR s pripadki.

IZ-103169
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 780/03
z dne 30. 9. 2003, je bilo dvoinpolsobno
stanovanje št. 32, ki se nahaja v 6. nadstro-
pju stanovanjske hiše v Domžalah, na na-
slovu Matije Tomca 1, v skupni izmeri
72,43 m2, na parc. št. 3898/3, 3899/3,
3894/2 in 3897/2, k.o. Domžale, last za-
staviteljev Dušana Trifunovića in Marije
Trifunović, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 22. 9. 2003 s Dolenc Kar-
lom st., Dolenc Karlom ml. in Dolenc Jan-
kom, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
47.500 EUR, v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.

IZ-103182
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 581/03
z dne 16. 7. 2003, je bilo trisobno stanova-
nje št. 9, ki se nahaja v III. nadstropju, v
izmeri 60,27 m2, na naslovu Ljubljana, Ger-
bičeva 49, na parc. št. 377/7 k.o. Trnovski
pristan, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 639-2/91, sklenje-
ne dne 18. 11. 1991, last Janeza Zupanči-
ča, zastavljeno v korist upnika Dejana Cvje-
tičanina, Trg prekomorskih brigad 7, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 320.788,00EUR, s pripadki.

IZ-103192
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tr-
žaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
782/03 z dne 30. 9. 2003, je bilo dvoso-
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bno stanovanje št. C6 v II. mansardi, v sku-
pni izmeri 49,35 m2 in kletne shrambe št.
C6 v kleti, v skupni izmeri 2,22 m2, v objek-
tu C6, zgrajenem na parc. št. 547/42, vl.
št. 1993, k.o. Črnuče, pridobljeno na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. 100-003-55
z dne 23. 2. 2001, sklenjene med Dial
d.o.o., Kersnikova 10, Ljubljana, kot proda-
jalcem in Kovač Damijanom kot kupcem ter
aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 22. 8.
2003, sklenjenega med istima strankama,
v celoti last Kovač Damijana, zastavljeno v
korist upnice Karntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 52.000 EUR v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila s pripadki.

IZ-103196
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 585/03
z dne 18. 7. 2003, je bilo stanovanje, ki se
nahaja v prvem nadstropju, na severni stra-
ni, v stanovanjski hiši na naslovu Gregorči-
čeva ulica 21, Ajdovščina, stoječi na parc.
št. 500 k.o. Ajdovščina, ki skupaj s kletjo
obsega 51,08 m2, last zastaviteljice Lee Gr-
ča, na podlagi prodajne pogodbe, SV
228/03, sklenjenega dne 16. 7. 2003 s
Katarino Czerny kot prodajalko, 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 42.800 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

Ob-103197
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar, opr.
št. SV 3208/2003 z dne 30. 9. 2003, je
bilo stanovanje št. 4, v stan. hiši s pripada-
jočo kletjo in solastniškim deležem, do
9,55% na skupnih delih, v skupni izmeri
37,28 m2, Skopska ulica 3, Ljubljana, parc.
št. 736 in 200/1, k.o. Štepanja vas, last
Agate Boncelj, Dolenčeva pot 4, Kranj, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 9.
2003, sklenjene z Marjetico Rozin, Višnje-
varjeva ulica 35, Ljubljana, kot prodajalcem,
zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična šte-
vilka 5026024, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 7,300.000 SIT s pripadki.

IZ-103198
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nade Kumar, opr. št.
SV 3221/2003 z dne 30. 9. 2003, je bilo
trisobno stanovanje št. 5, v pritličju, garaža
in klet v skupni izmeri 97,42 m2, Zvezda 1,
Ljubljana, parc. št. 923/22, k.o. Šentvid,
last Kovjanić Djordja, Zvezda 1, Ljubljana, na
podlagi prodajne pogodbe 26. 5. 1993 in
aneksa, sklenjenima med Mors kot prodajal-
cem in Kovjanić Djordjem in Nevo, Zvezda
1, Ljubljana, kot kupcema in izvirnika sklepa
o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani z
dne 21. 6. 1996, opr. št. III D 61/95, za-
stavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska 58, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,000.000 SIT s pripadki.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

St 17/2003 S-102856
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave, objavljen v Uradnem listu RS, št. 65 z
dne 4. 7. 2003 pod št. S - 97394 se v I.
točki popravi v nazivu dolžnika tako, da se
točka I. glasi:

Začne se postopek prisilne poravna-
ve nad dolžnikom Korošica Restavraci-
ja – prenočišča Zofka Kanovnik s.p., Oti-
ški vrh 25 a, 2373 Šentjanž pri Dravo-
gradu, matična št. 5205556, šifra de-
javnosti 55301.

Vsa ostala določila sklepa oziroma okli-
ca ostanejo nespremenjena.

Okrožno sodišče v Slovenju Gradcu
dne 18. 9. 2003

St 65/2003 S-102159
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 65/2003 sklep z dne 26. 9.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Kava bar Nace, Sonja Simončič
s.p., Vrhovo 60, Radeče (matična števil-
ka: 1073834).

Odslej se firma glasi: Kava bar Nace,
Sonja Simončič s.p., Vrhovo 60, Radeče
(matična številka: 1073834) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovenga dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova ter-
jatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša nji-
hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske proti-
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. decembra 2003 ob 9. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 26. 9.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 9. 2003

St 70/2003 S-96778
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 70/2003 sklep z dne 26. 9.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: MM Sistem, Proizvodnja, inženi-
ring, trgovina in zastopanje d.o.o., Zgor-
nje Sečovo 16, Rogaška Slatina (matič-
na številka: 1733184).

Odslej se firma glasi: MM Sistem, Proiz-
vodnja, inženiring, trgovina in zastopanje
d.o.o., Zgornje Sečovo 16, Rogaška Slati-
na (matična številka: 1733184) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozir-
je, št. delovnega dovoljenja: L16/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.  Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova ter-
jatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša nji-
hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske proti-
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. decembra 2003 ob 10. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 26. 9.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 9. 2003

St 101/2003 S-96748
Upniški odbor v postopku prisilne po-

ravnave Kmetijska zadruga Korena z.o.o.
Zgornja Korena, se spremeni tako, da se
namesto upnika Zveza hranilno kreditnih
služb Slovenije p.o. Ljubljana, v upniški od-
bor imenuje upnik Agrokombinat Maribor
d.d. Dolnja Počehova 2, Pesnica.

Tako novi upniški odbor glasi:
1. Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o. Ptuj,
2. Tovarna močnih krmil Črnci d.d. Apa-

če,
3. Jeruzalem Ormož Sat d.d. Ormož,
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4. Zveza zadrug z.o.o. Maribor,
5. Agrokombinat Maribor d.d. Pesnica.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2003

St 72/2003 S-100891
To sodišče je s sklepom z oprav. št.

St 72/2003 z dne 12. 9. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dol-
žnikom Bacchus, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve d.o.o., Lackova
c. 44/a, Maribor, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.

Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 2003

St 38/2003 S-102840
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 38/2003 sklep z dne 17. 9.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Žnidaršič Katja s.p., »Dnevni bar
Daj-Dam«, Zagata 1/a Celje (matična šte-
vilka: 1238345), se začne in takoj zaključi v
skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso, ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega 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: Žnidaršič Katja
s.p., »Dnevni bar Daj-Dam«, Zagata 1/a,
Celje (matična številka: 1238345), iz pri-
stojnega registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 9. 2003

St 94/2002 S-102842
To sodišče v stečajnem postopku ste-

čajnega dolžnika Facig Hardware, Raču-
nalniški inženiring d.o.o., Mestni trg 3,
Slovenske Konjice, razpisuje narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
stečajne mase, ki bo dne 5. novembra
2003 ob 9.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega
sodišča, Prešernova 22.

Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.

Osnutek glavne razdelitve stečajne ma-
se obsega v skladu z dol. čl. 163 ZPPSL
naslednje podatke:

1. Višina denarnih sredstev za glavno raz-
delitev znaša 436.279,73 SIT.

2. Odstotek poplačila po tem osnutku
za glavno razdelitev glede na vse priznane
terjatve rednih upnikov znaša 1%.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve –
A38/11-11) na oglasni deski sodišča ali v
stečajni pisarni tega sodišča, Prešernova
22, Celje, med uradnimi urami sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 9. 2003

St 34/2003 S-102843
Začne se postopek prisilne poravnave

nad dolžnikom B.P.C. - proizvodnja, trgo-
vina in zaključna dela d.o.o., Bošamarin

62, Koper, matična št. 5803861, šifra de-
javnosti 28.120.

Za upraviteljico prisilne poravnave se do-
loči Marta Kalpič Zalar iz Ljubljane, Mikloši-
čeva 30.

V upniški odbor se imenujejo upniki:
1. SZTR Jovičič, Bulevar kralja Aleksan-

dra 144, 1000 Beograd, Srbija in Črna go-
ra,

2. Colbo Trading Vaduz, Casella postale
83, 9490 Vaduz, Liechtenstein,

3. Ponzi Alessandro, Viale Gramsci 26a,
48010 Bagnara di Romagna - RA, Italija,

4. Elektroinstalacije Ožbolt Davorin s.p.,
Volčja draga 79, 5293 Volčja draga,

5. Žnidaršič Janez s.p., Pod hribom c.
II/18, 1290 Grosuplje.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, da v roku 30 dni od objave tega
oklica prijavijo svoje terjatve.

Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika –
prijavitelja, z natančno navedbo firme in se-
deža dolžnika, na katerega se nanaša pri-
javljena terjatev, s pravno podlago terjatve
in njeno višino ter priloženimi dokazili o ob-
stoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
5. 9. 2003.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dne 5. 9. 2003 in priložijo obračun obresti.

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po 4.
in 5. odstavku 43. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL - Ur.
l. RS, št. 67/93, 39/97, 52/99).

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko tukaj-
šnjega sodišča dne 5. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 9. 2003

St 10/92 S-102845
To sodišče je v senatu pod predsed-

stvom sodnice Julijane Fantulin in sodnikov
Mirele Lozej in Gorazda Hočevarja kot čla-
nov senata, v stečajnem postopku nad dol-
žnikom Hmezad Kmetijska zadruga Ilirska
Bistrica – v stečaju, ki ga zastopa stečajni
upravitelj Jože Iskra, na seji senata dne 18.
9. 2003 sklenilo:

Zaključi se stečajni postopek nad dol-
žnikom Hmezad Kmetijska zadruga Ilir-
ska Bistrica – v stečaju, Gregorčičeva
24, Ilirska Bistrica.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris stečajnega dolžnika iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 9. 2003

St 182/2002 S-102847
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Chemotehna d.o.o. – v steča-
ju, Ljubljana, Tbilisijska 57, ki se vodi

pod opr. št. St 182/2002 za dne 15. 10.
2003 ob 9.10, soba 307/III tega sodišča,
razpisuje 2. narok za preizkus prijavljenih
terjatev.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2003

St 166/2003 S-102848
To sodišče je s sklepom z dne 9. 9.

2003 pod opr. št. St 166/2003 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Velika Planina – zaklad narave, podje-
tje za rekreacijo in gostinstvo d.o.o.,
Kamniška Bistrica 2, Stahovica, matič-
na številka: 5551862, šifra dejavnosti:
60.213.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodi-
šča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve, kolkovane s predpisano so-
dno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (9. 9.
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 Marina Pilej iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Nova Ljubljanska banka d.d., Trg re-
publike 2, Ljubljana,

– Zavarovalnica Triglav d.d., Območna
enota Ljubljana, Verovškova 60b, Ljubljana,

– Elcon d.o.o., Ljubljanska 80, Dom-
žale,

– Publicus d.o.o., Brnčičeva 29, Ljub-
ljana - Črnuče,

– Peter Ambrož, Gmajnica 115, Komen-
da, kot predstavnik delavcev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 9. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2003

St 76/98 S-102849
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom SŽ Komercialno podjetje Ko-
po d.o.o. – v stečaju, Ljubljana, Gerbi-
čeva 98, ki se vodi pod opr. št. St 76/98
za dne 15. 10. 2003 ob 9. uri, soba 307/III
tega sodišča, razpisuje 2. narok za preiz-
kus prijavljenih terjatev.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2003
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St 99/2003 S-102850
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Trgofort d.o.o. Maribor, dne 7. 11.
2003 ob 11. uri, v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finan-
čne reorganizacije na tukajšnjem sodišču,
Sodna ul. 15, soba 217, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 9. 2003

St 18/2003 S-102851
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom GPM Urejanje okolja, zemeljska de-
la, Mihael Petelin s.p., Slivniška 9, Mari-
bor, se v skladu s členom 99/I ZPPSL zač-
ne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 9. 2003

St 13/2003 S-102852
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Opravljanje storitev z gradbeno me-
hanizacijo, zastopanje in posredovanje
v prometu blaga in storitev, Karl Petelin
s.p., Slivniška 9, Maribor, se v skladu s
členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno ma-
so, ne zadošča niti za stroške tega postop-
ka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 9. 2003

St 24/2002 S-102853
Po drugem odstavku 99. člena Zakona

o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžni-
kom Kuka Podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino in storitve d.o.o., Moravske Topli-
ce, Dolga ulica 62 – v stečaju, zaključi.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 9. 2003

St 24/2003 S-102854
To sodišče je dne 22. 9. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 24/2003, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika O.M.
Mednarodni inženiring, proizvodnja in tr-
govina Ajdovščina d.o.o., Vipavska 6, Aj-
dovščina.

Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno tak-
so v višini 2% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna tak-
sa poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo
na original prijave, nad navedenim zneskom,

pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-1000-339014 sklic na
št. 11 42218-7110006-00002403. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 5.
12. 2003 ob 8.30, v sobi 108/I tega sodi-
šča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 22. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 9. 2003

St 36/02 S-102855
To sodišče je v stečajni zadevi zoper dol-

žnika ITOM d.o.o., Lokavec 83, 5253 Če-
povan, izven naroka dne 22. 9. 2003 skle-
nilo:

Stečajni postopek v uvodoma navedeni
zadevi se zaključi.

V sodni register tega sodišča pri reg. vl.
št. 10368500 se vpiše pravnomočen sklep
o zaključku stečajnega postopka.

Iz dnem vpisa pravnomočnega sklepa v
sodni register dolžnik preneha in se zbriše-
jo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim po-
stopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 9. 2003

St 72/2003 S-102906
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 72/2003 sklep z dne 25. 9.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Verpack d.o.o., Proizvodno, tr-
govska družba omejene odgovornosti,
Ličenca 40, Loče pri Poljčanah (matična
številka: 5743273).

Odslej se firma glasi: Verpack d.o.o.,
Proizvodno, trgovska družba omejene od-
govornosti, Ličenca 40, Loče pri Poljčanah
(matična številka: 5743273) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Ce-
lje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900

SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 01100-1000339014 (sklic
na št. 11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. decembra 2003 ob 10. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 25. 9.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 9. 2003

St 62/2003 S-102908
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 62/2003 sklep z dne 25. 9.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Sovinc, Tekstilni proizvodi in tr-
govina d.o.o., Strmca 99, Laško (matič-
na številka: 5416221).

Odslej se firma glasi: Sovinc, Tekstilni
proizvodi in trgovina d.o.o., Strmca 99, Laško
(matična številka: 5416221) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Ce-
lje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 01100-1000339014 (sklic
na št. 11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. decembra 2003 ob 9. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 25. 9.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 9. 2003

St 83/2003 S-102911
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 83/2003 sklep z dne 22. 9.
2003:

I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Merx, Gostinstvo in turi-
zem d.d., Ljubljanska 39, Celje (matična
številka: 5002915) in njegovimi upniki.
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II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (22. 9.
2003).

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v di-
skontirani višini na dan začetka postopka.

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014, sklic na št.
11-42153-7110006.

III. Upnike opozarjamo, da lahko z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terja-
tve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).

IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1,
Petrovče, številka delovenga dovoljenja
L7/2001.

V. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

1. Gruda-Jurmes d.d., Ul. Leona Dobro-
tinška 15, Šentjur,

2. Energetika Celje, Škapinova 1/a, Ce-
lje,

3. Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
4. ZPO, Dečkova cesta 1, Celje,
5. Selič Dušan, Trno 10, Kalobje – pred-

stavnik delavcev.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se

naloži, da položi predujem za stroške po-
stopka v višini 3,500.000 SIT na TRR
Okrožnega sodišča v Celju, št.
01100-6960421564, sklic na št.
5-83-2003, v roku 8 dni po prejemu pisne-
ga odpravka tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 9. 2003

St 2/2003-64 S-102916
Narok za prisilno poravnavo v postopku

prisilne poravnave nad dolžnikom Žičnice
Vogel, Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko
jezero, bo dne 7. 11. 2003 ob 13. uri v
sobi št. 113/I tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni te-
ga sodišča, soba št. 6/pritličje med uradni-
mi urami.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 9. 2003

St 156/2003 S-102919
To sodišče je s sklepom St 156/2003

dne 23. 9. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Inženiring center proizvo-

dno in trgovsko podjetje d.o.o. Ljublja-
na, Tržaška 133, matična številka:
5291712, šifra dejavnosti: 28.120.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Sta-
ša Mrak Jamnik 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 15. 12. 2003 ob 10. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bi nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2003

St 61/98 S-102923
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Mantel d.o.o., Litija – v ste-
čaju za dne 5. 11. 2003 ob 10. uri v sobi
307/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in pet-
ek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2003

St 178/2003 S-102925
To sodišče je s sklepom z dne 24. 9.

2003 pod opr. št. St 178/2003 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Nik Plast, Proizvodnja in trgovina d.o.o.,
Kočevje, Tomšičeva cesta 13, Kočevje,
matična številka 5991978, šifra dejavnosti
25.240.

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 so-
dnimi 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
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (24. 9.
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 odvetnica Olga Tanko iz Ribnice.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Pan d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 19,
Kranj,

– Kemiplast d.o.o., Dekani 3a, Dekani,
– Poštna banka Slovenije d.d., Ul. Vita

Kraigherja 5, Maribor,
– Last d.o.o., Partizanska 10, Ribnica,
– Danijel Rihtar (predstavnik delavcev),

Trata VI/1, Kočevje.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 24. 9. 20003.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 9. 2003

St 94/2003 S-102926
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 94/2003 dne 24. 9. 2003 nad dolžni-
kom Koda PS Trading d.o.o. – v stečaju,
Dunajska 21, Ljubljana, stečajni postopek
zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2003

St 29/2002 S-102927
I. 1. Začne se postopek prisilne porav-

nave nad dolžnikom Meblo Poslovno tr-
govski rekreacijski center d.o.o., Indus-
trijska 5, Nova Gorica, matična št.
1324276, šifra dejavnosti 70.200.

2. Odreja se imenovanje upniškega od-
bora v sestavi: Nova KBM d.d. Področje
Nova Gorica, Kidričeva 11, Nova Gorica,
Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska cesta 3,
Ajdovščina, Pošta Slovenije d.o.o. Maribor,
Slomškov trg 10, Reiffeisen Krekova banka
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, Abanka Vi-
pa d.d. Področje Primorske, Erjavčeva 2,
Nova Gorica, Meblo Holding d.o.o., Nova
Gorica, Industrijska 5, Nova Gorica, Mojca
Morenčič - predstavnica delavcev dolžnika.

II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Ksenija Toplikar Zorn, Obmejna ce-
sta 58, Vrtojba, 5290 Šempter pri Gorici.

III. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj prijavijo svoje terjatve poravnalnemu se-
natu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi
tega oklica.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti,
prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo
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njihovo višino v domači valuti, preračuna-
no po srednjem tečaju Banke Slovenije,
ki velja na dan začetka postopka prisilne
poravnave.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka prisilne poravnave in se ne
obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani
višini na dan začetka postopka.

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na transakcijski račun 01100 1000
3339014, sklic na št. 11
42218-7110006-00002503, če so upniki
pravne osebe in št. 01100 1000 3338529,
sklic na št. 11 42218-7110006-00002503,
če so upniki fizične osebe.

IV. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku prej navedenega,
30-dnevnega roka za prijavo terjatve.

V. Oklic o začetku postopka prisilne po-
ravnave je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 23. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 9. 2003

St 27/94 S-102950
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Razvojni inženiring p.o.,
Ljubljana – v stečaju za dne 5. 11. 2003
ob 10.45, v sobi 307/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in pet-
ek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 163/2002 SR-10219
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem sodniku Igorju Fortunu, v pravdni za-
devi tožečih strank: 1. Kotnik Trojana, Mi-
klošičeva ulica 2C, Domžale in 2. Kotnik
Katarina, Miklošičeva 2C, Domžale, ki ju
zastopa pooblaščenec Jože Vardjan, od-
vetnik v Črnomlju, proti toženi stranki Miro-
slavič Juru, Sela 3, Bosiljevo, Republika
Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, zara-
di priznanja lastninske pravice in izstavitve
z.k. listine, pcto 100.000 SIT, v smislu 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne
22. 4. 2003 postavlja začasnega zasto-
pnika Miroslavič Juru, Sela 3, Bosiljevo,
Republika Hrvaška, sedaj neznanega biva-
lišča.

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Anton Zajc iz Črnomlja, Ulica
21. oktobra 19/a.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko Miroslavič Jura, Sela 3,
Bosiljevo, Republika Hrvaška, sedaj ne-
znanega bivališča, vse do takrat, dokler
le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nasto-

pil pred sodiščem oziroma organ, pristo-
jen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 22. 4. 2003

III P 3168/2002 SR-10145
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Špeli Kosec, v pravdni za-
devi tožeče stranke Mestne občine Ljub-
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa
Darja Karlin, odvetnica v Ljubljani, proti to-
ženi stranki Vladimirju Marciušu, Linharto-
va 94, Ljubljana, sedaj neznanega prebi-
vališča, zaradi odpovedi najemnega ra-
zmerja, izpraznitve in izročitve stanovanja,
plačila zapadle najemnine in stroškov sta-
novanja, pcto 1,900.000 SIT, dne 11. 8.
2003 sklenilo:

toženi stranki Vladimirju Marciušu, ne-
znanega prebivališča, se postavlja začasni
zastopnik, odvetnik Marjan Šnajder, Mlin-
ska pot 3, Ljubljana, ki bo zastopal toženo
stranko v postopku zaradi odpovedi najem-
nega razmerja, izpraznitve in izročitve sta-
novanja, plačila zapadle najemnine in stro-
škov stanovanja.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 8. 2003

P 423/2003 SR-10223

Okrožno sodišče v Ljubljani je po stro-
kovni sodelavki Karmen Špringer, v prav-
dni zadevi tožeče stranke IUV – Industrija
usnja Vrhnika d.d., Tržaška cesta 31, Vr-
hnika, ki jo zastopa Vladimir Razbelj, od-
vetnik v Ljubljani, proti toženi stranki Jani
Jeglič, Stiška 1, Ljubljana, zaradi plačila,
vrednost spornega predmeta
19,860.109,30 SIT, dne 26. 8. 2003 skle-
nilo:

toženi stranki Jani Jeglič, Stiška 1, Ljub-
ljana, se postavi začasna zastopnica. Za
začasno zastopnico tožene stranke se ime-
nuje Darja Erceg, odvetnica v Ljubljani,
Štefanova 5/V, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala tože-
no stranko v pravdni zadevi opr. št. P
423/2003, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči, da je toženi stranki
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2003

P 167/2002 SR-10227

Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ireni Šik – Zabukovec, v pravdni
zadevi tožeče stranke ml. Anke Rakitovac,
ki jo zastopa z. z. mati Rozalda Rakitovac,
obe iz Pirana, Trubarjeva 33, ki jo zastopa
odv. Drago Đuragović iz Ljubljane, zoper
toženo stranko Nenada Kajiša, neznanega
bivališča v tujini, zaradi plačila preživnine
(vsp. 120.000 SIT), na podlagi 5. točke
drugega odstavka 82. člena, pod pogoji iz

prvega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku sklenilo:

toženi stranki Nenadu Kajišu se kot za-
časna zastopnica postavi odvetnica Moni-
ka Mavsar iz Portoroža.

Začasna zastopnica bo zastopala tože-
no stranko v postopku vse do takrat, do-
kler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 8. 9. 2003

P 14/98 SR-10215

Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Branislava Makov-
ca, Coljava 17, Komen, ki ga zastopa od-
vetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper
toženo stranko Lovrenca Luina, Coljava
17, sedaj neznanega bivališča, zaradi iz-
stavitve zemljiškoknjižne listine zaradi pri-
posestvovanja, s sklepom z dne 28. 8.
2003, na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku toženi stranki postavilo začasnega
zastopnika, in sicer odvetnika Dušana Že-
leznika iz Sežane, ki bo toženo stranko v
tem postopku zastopal vse do takrat, do-
kler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 28. 8. 2003

N 16/2003 SR-10225

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Mihaeli Rakovnik, v ne-
pravdni zadevi predlagajoče stranke Jav-
nega komunalnega podjetja Slovenj Gra-
dec d.o.o., Partizanska pot 12, Slovenj
Gradec, zoper nasprotno stranko Kacijan
Erino, Gotska ulica 13, Ljubljana, zaradi
izdaje sklepa o dovolitvi nasilnega vstopa
v stanovanje na naslovu Gubčeva 6, Slo-
venj Gradec, dne 17. 6. 2003 sklenilo:

nasprotni stranki Erini Kacijan, Gotska
ul. 13, Ljubljana, sedaj neznanega bivali-
šča, se v nepravdni zadevi opr. št. N
16/2003 kot začasna zastopnica postavi
Barbara Čoderl, strokovna sodelavka
Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu.

Skrbnica za posebni primer bo zasto-
pala nasprotno stranko v zgoraj navedeni
nepravdni zadevi, dokler nasprotna stran-
ka ali njen zakoniti zastopnik ne bosta na-
stopila pred sodiščem oziroma dokler ji
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 6. 2003

Ig 33/2000 SR-10210

Okrajno sodišče v Trebnjem je po
okrajni sodnici – svetnici Alenki Kranjc v
izvršilni zadevi upnika Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, zoper dol-
žnika Zvonka Mrharja s.p., Čatež 16, Ve-
lika Loka, zaradi izterjave zneska 203.727
SIT s pripadki, sklenilo:

sklep z dne 19. 3. 2001, opr. št. Ig
33/2000.23, se razveljavi.
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Dolžniku Zvonku Mrharju s.p., roj.
8. 5. 1964, nazadnje stan. Čatež 16, Ve-
lika Loka, se postavi začasni zastopnik,
odv. Jurij Gros iz Trebnjega.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 9. 5. 2003

Oklici dedičem

D 113/2003 OD-10139

Okrajno sodišče v Krškem v zapuščin-
ski zadevi po pok. Balas Antoniji, roj. Kram-
žar, roj. 13. 4. 1924, nazadnje stanujoči
Pleterje 6, Krško, umrli dne 31. 1. 2002,
objavlja oklic:

zakonite dediče pok. Balas Antonije,
roj. Kramžar, katerih podatkov sodišče ni-
ma, se poziva, da v roku enega leta od
objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča in tega oklica priglasijo svoje pra-
vice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opra-
vilo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 23. 7. 2003

D 66/90 OD-10204

Pri tem sodišču teče zapuščinski po-
stopek po pokojni Kavčič Ani Mariji, roj.
19. 7. 1908, državljanki takratne SRS,
umrli dne 18. 2. 1990, nazadnje stanujoči
Pod Skalo št. 1.

Ker sodišču niso znani vsi dediči 3. de-
dnega reda oziroma niso znani vsi osebni
podatki dedičev, ki bi bili po zakonu upra-
vičeni dedovati, pozivamo vse dediče, da
se v enem letu po objavi tega oklica prijavi-
jo tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po pre-
teku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo in izdalo sklep o dedo-
vanju na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 18. 8. 2003

N 12/01 OD-10207

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Marjana
Laha, Gradnikova 8, Sežana, ki ga zastopa
odvetnik Igor Trebec iz Postojne, zaradi do-
kazovanja smrti nasprotne udeleženke Ama-
lije Kompare, roj. 9. 7. 1899, v Šmarjah pri
Sežani, hčere Andreja Filipčiča in Apolonije
Filipčič, iz Šmarij št. 13, ki se je 11. 2.
1922 poročila s Teodorjem Kompare.

Po navedbah predlagatelja naj bi Amali-
jo Kompare partizani brez sodnega postop-
ka ustrelili septembra 1943 na območju
Komna, kar naj bi bilo znano sorodnikom
in tudi osebi, ki jo je predlagatelj predlagal
za pričo.

Zaradi opisanega sodišče poziva vse,
ki bi vedeli kaj o smrti Amalije Kompare,
da to sporočijo Okrajnegamu sodišču v Se-
žani v roku 30 dni od objave tega oklica,
ker bo sodišče sicer po preteku tega roka
razpisalo narok v zvezi z dokazovanjem
smrti Amalije Kompare in o predlogu v zve-

zi z dokazovanjem smrti Amalije Kompare
dokončno odločilo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 9. 2003

Oklici pogrešanih

N 59/2002 PO-10196

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v ne-
pravdni zadevi predlagateljice Gregorič
Beti, Prvačina 223, ki jo zastopa odv. Ta-
nja Marušič iz Nove Gorice, zoper nas-
protnega udeleženca Persig Francesca,
zaradi predloga za razglasitev za mrtve-
ga, izven naroka, dne 1. 9. 2003 skleni-
lo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
se nasprotnemu udeležencu Persig Fran-
cescu postavi začasno zastopnico, odv.
Vido Lemut Mali iz Ajdovščine, Tovarniška
cesta 2/a, katera bo nasprotnega udele-
ženca zastopala v nepravdni zadevi N
59/2002 pred sodiščem, vse dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, sodi-
šču ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 9. 2003

N 38/2002 PO-10199

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v ne-
pravdni zadevi predlagatelja Mihelj Davo-
rina, Preserje 77/a, Branik, ki ga zastopa
odv. Jelena Trunkl iz Nove Gorice, zoper
nasprotno udeleženko Birsa Alojzijo, za-
radi predloga za razglasitev za mrtvo, iz-
ven naroka, dne 1. 9. 2003 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
se nasprotni udeleženki Birsa Alojziji po-
stavi začasnega zastopnika, odv. Krivec
Vojka iz Nove Gorice, Sedejeva 6, kateri
bo nasprotno udeleženko zastopal v ne-
pravdni zadevi N 38/2002 pred sodi-
ščem, vse dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 9. 2003

N 35/2002 PO-10201

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v ne-
pravdni zadevi predlagateljice Rutar Dra-
ge iz Izole, Veluščkova 6, zoper nasprot-
nega udeleženca Marušič Pavla, zaradi
predloga za dokaz smrti, izven naroka,
dne 1. 9. 2003 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
se nasprotnemu udeležencu Marušič Pa-
vlu postavi začasnega zastopnika, odv.
Krivec Vojka iz Nove Gorice, Sedejeva 6,
kateri bo nasprotnega udeleženca zasto-
pal v nepravdni zadevi N 35/2002 pred
sodiščem, vse dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 9. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE

Srg 1294/2003 Rg-10228
To sodišče je zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku in izbrisa iz so-
dnega registra sklenilo objaviti sklep:

družba TOP N1, trgovina, proizvodnja,
storitve, d.o.o. Celje, Na zelenici 8, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenice z dne 9. 9. 2003.

Družbenica Drozg Nataša, stan. Obla-
kova 28, Celje, prevzame premoženje in
obveznost plačila morebitnih obveznosti
družbe.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 9. 2003

KOPER

Srg 587/2003 Rg-10158
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Piranarte, trgovsko podjetje

d.o.o. Piran, Karla Marxa 26, 6330 Pi-
ran, ki je vpisana pri tem sodišču pod vlož-
no št. 1/4800/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne 3. 6.
2003.

Družbenik Walter Josef Gassner, stanu-
joč Villacherstrasse 8/3, Celovec, Avstrija,
izjavlja, da so poplačane vse obveznosti dru-
žbe, da družba nima zaposlenih delavcev in
da prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbri-
su iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 8. 2003

KRANJ

Srg 955/2003 Rg-10160
Družba Muhovec in ostali, trgovsko,

gostinsko in storitveno podjetje, d.n.o.,
Kranj, s sedežem Pot v Bitnje 24, Kranj,
vpisana na reg. vl. št. 1/3501/00, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
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Muhovec Matjaž, Cankarjeva ulica 10, Ra-
dovljica in Trilar Erika, Pot v Bitnje 24, Kranj.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 8. 2003

LJUBLJANA

Srg 05070/2003 Rg-10154

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe GUČEK
B.J. storitve, posredovanje in zaščitne de-
javnosti, d.n.o., Bevško št. 3, Trbovlje, za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe GU-
ČEK B.J., d.n.o., Bevško št. 3, Trbovlje,
objavlja sklep:

družba GUČEK B.J. storitve, posredo-
vanje in zaščitne dejavnosti, d.n.o., Bev-
ško št. 3, Trbovlje, reg. št. vl.
1/31614/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 7. 7.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Guček Branko in Gu-
ček Janko, oba Cesta zmage št. 24, Zagor-
je ob Savi, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na Guček Branka in Guček Janka.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2003

Srg 02264/2003 Rg-10229

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-
ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Dimles, Razvojno, proizvodno, distribucij-
sko in trgovsko podjetje d.o.o. Sodražica,
Majde Šilc 1, objavlja sklep:

Dimles, Razvojno, proizvodno, distri-
bucijsko in trgovsko podjetje d.o.o. So-
dražica, Majde Šilc 1, reg. št. vl.
1/23753/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 2. 7.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Hitij Hočevar Stanisla-
va-Marija, Ribnica, Prijateljev trg 2, z usta-
novitvenim kapitalom 1,667.000 SIT, ki pre-
vzema obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2003

NOVA GORICA

Srg 1125/2002 Rg-22523

Družba Mercari, Podjetje za trgovino,
finančno svetovanje in ekonomske sto-
ritve d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Del-
pinova 13, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. 1-02616-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljice družbe
z dne 6. 11. 2002.

Ustanoviteljica družbe je Zineta Kikelj
(sedaj Vilman), stanujoča Cankarjeva 24,
Nova Gorica (sedaj Zasip, Ledina 17, Bled),
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada usta-
noviteljici.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 12. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Čistoča d.o.o., upravljanje, čiščenje,
varovanje, Trzin, preklicuje štampiljko z
vsebino: Čistoča d.o.o., upravljanje, či-
ščenje, varovanje Ljubljanska cesta 12f,
1236 Trzin. Ob-103144

PREZELJ & GO. K.d. Ljubljana, Me-
nardova 23, Ljubljana, štampiljko pravo-
kotne oblike z vsebino PREZELJ & GO.
K.d. LJUBLJANA. gnc-132869

Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,
Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokot-
ne oblike z napisom »SLOVENICA, zava-
rovalniška hiša, d.d., Ljubljana, Filiala No-
va Gorica, Gregorčičeva 11, Slovenija« ter
v levem delu stilizirano trnjavo ter desnem
zgornjem kotu odtisnjeno številko »6«.
Ob-103199

Priglasitveni list

Batič Kavčič Vera, Oljčna pot 5, Piran
– Pirano, priglasitveni list, opravilna
št. 40-1639/99, izdan dne 6. 1. 1999.
gne-132667

Ftičar Jožef, Gomilica 98/a, Turnišče,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 013889/0322/02-32/1999, izdana
dne 1. 3. 1999. gnb-132845

Jarc Egidij s. p. – Ostrina, Soteska 13,
Straža, obrtno dovoljenje,
št. 012630/1663/00-48/1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gnt-132552

Lindner Marjana, Glavni trg 22, Mari-
bor, obrtno dovoljenje,
št. 065106/6313/02-74/1995, izdano
dne 13. 1. 1998. gnz-132846

Mitrović Jovo, Majeričeva ulica 4, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-2716/94, izdan dne 23. 12. 1994.
gnm-132584

Poženel Andreja, Jelični vrh 32, Idrija,
priglasitveni list, opravilna št. 25-1188/01,
izdan dne 5. 9. 2001. gnd-132818

Rojko Zlatka s.p., Kovaška cesta 15,
Orehova vas, priglasitveni list, opravilna
št. 068-0241/94. gnd-132643

Sitar Igor s.p., Čargova 7, Kanal, obrt-
no dovoljenje,
št. 058669/3374/01-47/1996, izdano
dne 15. 4. 1996. gnn-132658

Škerget Franc, Falska cesta 93, Ruše,
priglasitveni list, opravilna
št. 064-6930/2001, izdan dne 30. 4.
2001. gnd-132218

Škrbić Nikola, Štefana Kovača 29, Mur-
ska Sobota, priglasitveni list, opravilna
št. 36-2111/02. gnu-132551

Velkov Gojko, Gor. odreda 14, Kranj,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 027506/2945/00-28/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnx-132398

Vižin Aleks, Za spomenikom 10, Sol-
kan, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 04297/2264/00-47/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnx-132673

Potne listine

Aužner Peter, Laze 23/a, Dramlje, pot-
ni list, št. P00000050. gnf-132870

Banfić Branko, Zabukovica 78, Griže,
potni list, št. P00798710. gnj-132762

Borjanić Danijel, Rusjanov trg 8, Ljub-
ljana, potni list, št. P00713793.
gnc-132844

Darmanović Mojsije, Bratovševa plo-
ščad 26, Ljubljana, potni list, št.
P00568006. gng-132340

Dobnik Franc, Dobrovlje 1, Nazarje,
potni list, št. P00789654. gno-132357

Doljšak Iztok, Škofova ulica 12, Ljub-
ljana, potni list, št. P00173220.
gnm-132359

Druškovič Ivan, Račja vas 18, Cerklje
ob Krki, potni list, št. P00787848.
gnn-132558
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Džanić Edin, Jenkova 11, Velenje, pot-
ni list, št. P00590659. gny-132697

Felicijan Tamara, Ilirija 33, Pobegi, pot-
ni list, št. P00871062. gni-132863

Furek Dejan, Slovenja vas 40, Ptuj,
potni list, št. P00673455. gne-132867

Govednik Branko, Grabrovec 1/a, Me-
tlika, potni list, št. P00061386.
gny-132547

Gričnik Doroteja, Dunajska cesta 337,
Ljubljana, potni list, št. P00889607.
gny-132272

Hrvatin Darja, Seča 154, Portorož –
Portorose, potni list, št. P00470124.
gnv-132650

Hussien Abass Yussif, Polje Cesta
XII/6, Ljubljana-Polje, potni list, št.
P0077747. gnk-132740

Janežič Evelin, Ulica 25. maja 33, No-
va Gorica, potni list, št. P000339789.
gno-132407

Janko Ivan, Gor. Sušice 1/a, Uršna
sela, potni list, št. P00028872.
gnt-132331

Jejčič Valter, Cankarjeva 84, Nova Go-
rica, potni list, št. P00775724.
gnh-132864

Jošt Matija, Bodrež 36, Kanal, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 000167052.
gnn-132537

Kocbek Marjan, Kavčičeva 6, Maribor,
potni list, št. P00931212. gnp-132556

Kocijan Gregor, Tržna 3, Ljubljana,
potni list, št. P00164887. gnk-132811

Kocijan Tatjana, Tržna 3, Ljubljana,
potni list, št. P00164250. gnj-132812

Kosmač Ivana, Lom pod Storžičem 60,
Tržič, potni list, št. P00890361.
gnl-132710

Koželj Bojan, Taborska 19, Ljubljana,
potni list, št. P00278562. gnq-132880

Krajačić Roman, Maroltova ulica 9,
Ljubljana, potni list, št. P00581445.
gnn-132183

Kvrgić Fatima, Dantejeva 3, Izola – Iso-
la, potni list, št. P00470304. gni-132538

Ledinski Denis, Kanižarica 31, Črno-
melj, potni list, št. P00044519.
gnu-132276

Lukman Bernardka, Prevoje 83, Luko-
vica, potni list, št. P00753507.
gns-132553

Lukman Janko, Šentvid 39, Lukovica,
potni list, št. P00788857. gnr-132554

Mešić Adnan, Kardeljev trg 2, Velenje,
potni list, št. P00723457. gnz-132271

Mohorič Robert, Novakova ulica 3,
Ljubljana, potni list, št. P00688231.
gnp-132581

Rat Stanislav, Cesta proletarskih bri-
gad 58, Maribor, potni list, št.
P00256293. gnk-132711

Razdevšek Tomaž, Ješenca 67, Rače,
potni list, št. P00372333. gne-132367

Rozman Helena Katja, Tovarniška
12/h, Logatec, potni list, št. P00448345.
gnj-132662

Simčič Salko, Ceglo 3/b, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
150317. gnq-132859

Šarlah Janez, Prešernova 3, Ljubljana,
potni list, št. P00628766. gnt-132502

Šarlah Janja, Prešernova 3, Ljubljana,
potni list, št. P00628767. gnv-132500

Šarlah Katarina, Prešernova 3, Ljublja-
na, potni list, št. P00106313. gnu-132501

Šćulija Branko, Duplica, Jakopičeva
30, Kamnik, potni list, št. P01005631.
gnx-132248

Šeme Baričevič Marija, Rimska cesta
14, Ljubljana, potni list, št. P00781765.
GNX-133173

Šimic Rene, Ulica Lili Novy 4, Ljublja-
na, potni list, št. P00830712. gnl-132610

Šink Marjan, Mladinska ulica 4, Žiri,
potni list, št. P00829481. gnq-132430

Šišić Rusmir, Povšetova 1, Ljubljana,
potni list, št. P00611640. gnl-132735

Štimec Marjan, Laporje 32, Laporje,
potni list, št. P000934309. gnk-132736

Šturm Ana, Volarje 31, Tolmin, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 89768, izda-
la UE Tolmina. gnx-132348

Veronik Avguštin, Dramlje 31, Dramlje,
potni list, št. P000977552. gnz-132446

Vollmaier Gregor, Kerenčičeva 6, Mari-
bor, potni list, št. P00517935. gnh-132614

Zilkić Fata, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list, št. P00359298. gnl-132910

Zupančič Matjaž, Cesta na Log 33,
Notranje Gorice, potni list, št.
P00108914. gnv-132475

Žgank Urša, Čopova 6, Žalec, potni
list, št. P00073851. gnq-132530

Žitko Bogdan, Prevalje pod Krimom 5,
Preserje, potni list, št. P00369415.
gnc-132669

Žvokelj Mitja, Čehovini 15/a, Štanjel,
maloobmejno prepustnico, št. AI 71684.
gnz-132321

Osebne izkaznice

Andrić Branka, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 118104. gnw-132549

Balant Ferdinand, Dobrna 5/a, Dobr-
na, osebno izkaznico, št. 758755.
gnc-132369

Bastar Borut, Kranerjeva 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 476968.
gnb-132670

Batič Mojca, Šempas 39, Šempas,
osebno izkaznico, št. 738755.
gnf-132541

Bec Alan, Rojska cesta 21, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1024313.
gnc-132319

Belec Darko, Podgrajska cesta 13/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 468127.
gnt-132527

Benčina Mitja, Hrovača 10, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 1106850. gnl-132460

Bevc Marija, Dobrina 5, Loka pri Žu-
smu, osebno izkaznico, št. 1554385.
gnj-132562

Bezjak Damir, Partizanska cesta 36,
Gornja Radgona, osebno izkaznico,
št. 317431. gnn-132708

Blatnik Martina, Višnje 37, Zagradec,
osebno izkaznico, št. 203811.
gnr-132254

Bogataj Marjetica, Kunaverjeva 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 595001.
gnm-132534

Brecelj Franko, Gradnikove brigade
57, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 313073. gnb-132420

Brezovar Dušan, Flandrova 17, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 713896.
gnp-132231

Brlogar Franc, Podkum 48, Podkum,
osebno izkaznico, št. 647051.
gnw-132299

Brus Bojan, Bresterniška graba 121,
Bresternica, osebno izkaznico,
št. 1457660. gnh-132764

Brusnjak Sašo, Florjan 55, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 36018.
gnv-132875

Cajnko Eva Nina, Malgajeva 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 298403.
gns-132753

Celan Jožef, Štrekljeva 62, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1524659.
gnn-132733

Čepin Justina, Jurčičeva ulica 6, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 265310.
gnt-132277

Črepinšek Vincenc, Brodarjeva ulica
27, Celje, osebno izkaznico,
št. 1482349. gni-132563

Demiri Senad, Ormošca 30, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 1380613.
gnw-132349

Dončić Nebojša, Vrtnarija 6/c, Vrhni-
ka, osebno izkaznico, št. 1680542.
gnr-132454

Doneski Dragan, Dajnkova 53, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1070199.
gnu-132401

Dovšak Tadej Peter, Reber 7, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1218642.
gni-132713

Drnovšek Jože, Uršičev štradon 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1077718.
gnd-132193

Emeršič Darja, Šarhova ulica 34, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1310773.
gnp-132831

Emeršič Kristina Ana, Šarhova ulica
34, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1310835. gno-132832

Erhatič Alojz, Stogovci 55, Ptujska Go-
ra, osebno izkaznico, št. 947574.
gnm-132559

Ferčič Franc, Bukovci 99/d, Markov-
ci, osebno izkaznico, št. 622643.
gns-132332

Fern Maja, Turjak 58, Turjak, osebno
izkaznico, št. 1392509. gnd-132318

Fevžer Gregor, Borova vas 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1008672.
gnj-132287

Fišter Slavko, Sava 28, Sava, osebno
izkaznico, št. 920437. gnn-132408

Gamberger Marija, Fabianijeva 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 107124.
gnz-132871

Globočnik Marta, Matjaževa 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 664404.
gnb-132270

Gobec Jožefa, Ulica stare pravde 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 444911.
gno-132307

Godina Črt, Valvasorjeva ulica 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1609230.
gnc-132494

Godler Franc, Ortnice 3, Buče, oseb-
no izkaznico, št. 259038. gnq-132730
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Golež Tomo, C. Jaka Platiše 17, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1456832.
gnl-132860

Gradišar Nataša, Štrit 13, Škocjan,
osebno izkaznico, št. 1078209.
gnb-132320

Gregorič Jože, Sneberska 144, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 565504.
gny-132672

Gričar Ivan, Krakovska 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1035772.
gnt-132327

Hauptman Manica, Koroška cesta 77,
Maribor, osebno izkaznico, št. 100388.
gne-132767

Hegler Jožka, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 708957. gnf-132841

Hiršman Janko, Preglov trg 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 253826.
gni-132513

Hočevar Jernej, Resljeva cesta 34,
Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1064392. gnd-132518

Horvat Majda, Pod gabri 31, Celje,
osebno izkaznico, št. 676389.
gni-132288

Hribar Matej, Studenca 2/a, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1311441.
gnk-132261

Hribljan Ivica, Ulica 1. avgusta 11,
Kranj, osebno izkaznico, št. 872490.
gng-132315

Hudolin Boris, Kogojeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 581362.
gnw-132749

Indihar Urška, Karlovica 6, Velike La-
šče, osebno izkaznico, št. 1403347.
gnf-132241

Iskra Jošt, Beblerjeva 10, Idrija, oseb-
no izkaznico, št. 1053407. gns-132428

Jamar Gregor, Rožna dolina, Cesta
I/5, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 231674. gnj-132912

Janežič Suzana, Smrečnikova ulica 34,
Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 341713. gny-132422

Jeler Marko, Rašica 8, Ljubljana Šmar-
tno, osebno izkaznico, št. 245188.
gnn-132533

Jenčič Jožica, Aškerčeva ulica 6, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 494273.
gnq-132555

Kacjan Sašo, Grčarevec 21, Logatec,
osebno izkaznico, št. 171319.
gnp-132356

Kampuš Mitja, Slovenskogoriška
c. 15, Ptuj, osebno izkaznico, št. 571366.
gnl-132335

Kastelic Stanislav, Hribi 32, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 125902.
gnz-132521

Kaš Ivan, Kaminova 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 494268.
gnz-132796

Kerin Marija, Gorenja lepa vas 7, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 1081565.
gnn-132308

Kern Andreja, Trg Rivoli 9, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 68301. gnf-132316

Kladnik Jožef, Nožice, Gostičeva 36,
Domžale, osebno izkaznico, št. 713232.
gng-132515

Kobolt Janez, Flisova ulica 4, Muta,
osebno izkaznico, št. 1576630.
gnj-132862

Kocbek Marjan, Kavčičeva 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 122513.
gno-132557

Kodba Marija, Jamova 9, Maribor,
osebno izkaznico, št. 196930.
gns-132878

Kolar Barbara, Golobinjek 13, Podče-
trtek, osebno izkaznico, št. 715063.
gnz-132371

Kosmač Ivana, Lom pod Storžičem 60,
Tržič, osebno izkaznico, št. 584781.
gnt-132702

Košir Jana, Hlavče njive 5, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 888618.
gnu-132776

Kotnik Marijan, Črneče 16, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 409554.
gnq-132705

Kovačič Eva, Grčarjeva ulica 19, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 1320691.
gnf-132591

Kozin Jure, Gregorinova 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 273305.
gnz-132596

Kralj Tanja, Veličkova 31, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 1215387.
gni-132338

Kumar Tomaž, Kojsko 67, Kojsko,
osebno izkaznico, št. 372946.
gne-132342

Kurbos Matilda, Vrtna ulica 11, Lovrenc
na Pohorju, osebno izkaznico,
št. 1019841. gnr-132879

Kuret Marko, Rimska 7/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 932996.
gnf-132816

Kuserbanj Dejan, Kaplja vas 3, Pre-
bold, osebno izkaznico, št. 323846.
gnd-132718

Lapanja Marko, Slap ob Idrijci 24/c,
Slap ob Idrijci, osebno izkaznico,
št. 344961. gnd-132343

Lavriha Bojan, Cesta vstaje 13/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 306459.
gns-132578

Lazar Zdravko, Devova ulica 10, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1301535.
gno-132732

Leskovar Robert, Breg 23, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 737104.
gnw-132274

Linga Milena, Mateličeva 2, Kobarid,
osebno izkaznico, št. 1715509.
gnp-132406

Lipovec Peter, Pod vinogradi 2, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 168680.
gnk-132761

Logar Nada, V. Vlahoviča 43, Maribor,
osebno izkaznico, št. 184774.
gnb-132445

Maček Matilda, Spodnje Gameljne
2/a, Ljubljana Šmartno, osebno izkazni-
co, št. 145711. gno-132907

Mahmutović Emina, Cesta 24. junija
74, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 924773. gnf-132716

Marc Silvo, Lozice 7, Podnanos, oseb-
no izkaznico, št. 1392921. gng-132540

Marovt Veronika, Kamenče 20/a, Bra-
slovče, osebno izkaznico, št. 994162.
gnh-132539

Matek Stana, Foršt 40, Ljubno ob Sa-
vinji, osebno izkaznico, št. 935610.
gnu-132426

Matijaš Boris, Ukmarjeva 6, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico,
št. 338559. gnc-132344

Merdausl Riccardo, Kneza Koclja 31,
Maribor, osebno izkaznico, št. 438715.
gnd-132368

Mihelčič Anton, Pot 27. julija 3, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 360915.
gnu-132851

Miklavčič Kristina, Ulica Iga Grudna
21, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 236848. gnb-132570

Milisavljević Mihajlo, Ulica 1. avgusta
7, Kranj, osebno izkaznico, št. 193939.
gni-132688

Mlakar Ernesta, Smelijevo naselje 39,
Stari trg pri Ložu, osebno izkaznico,
št. 1421262. gny-132872

Mlakar Igor, Melikova 35, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1554098.
gnh-132689

Oberč Antonija, Sorška 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 833563.
gns-132328

Ocvirk Ervin, Miklošičeva 5, Celje,
osebno izkaznico, št. 1660097.
gnd-132443

Okorn Ivana, Spodnja Slivnica 85, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 567312.
gns-132228

Ortar Magdalena, Zelena pot 17, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 206627.
gnt-132227

Osvald Janez, Rateče 71, Rateče-Pla-
nica, osebno izkaznico, št. 1499273.
gnc-132544

Ovter Majda, Iršičeva ulica 14, Celje,
osebno izkaznico, št. 1089786.
gnh-132439

Peček Nino, Vurberk 40/f, Spodnji Du-
plek, osebno izkaznico, št. 1630746.
gni-132613

Perčič Florijan, Bonini 14, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 615306.
gnn-132333

Perič Fani, Doberdobska 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1162257.
gny-132747

Pesjak Vlado, Antonova ulica 19, Vita-
nje, osebno izkaznico, št. 1274296.
gne-132292

Petelin Janko, Goričica pod Krimom
10/a, Preserje, osebno izkaznico,
št. 1434667. gnj-132837

Petrovič Olga, Prečna pot 21, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1033815.
gnm-132334

Pikl Sonja, Zaloška 275/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 976651.
gne-132692

Piperčić Vesna, Jarška cesta 19, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 525203.
gnt-132377

Pirc Ivana, Gorenja lepa vas 7, Krško,
osebno izkaznico, št. 527937.
gnt-132302

Plevel Helena, Župjek 25, Bizeljsko,
osebno izkaznico, št. 597516.
gnh-132289

Ploj Nada, Dajnkova ulica 6, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 824836.
gno-132707
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Plut Frančiška, Gotska 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1720135.
gnl-132585

Pongrac Franjo, Žirovnica 13, Žirovni-
ca, osebno izkaznico, št. 781687.
gng-132690

Porenta Alojzija, Zgornje Pirniče 120,
Medvode, osebno izkaznico, št. 945832.
gnx-132323

Potočnik Natalija, Gregorčičeva 2, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 1618410.
gng-132440

Pramenko Iztok, Merčnikova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1184910.
gnc-132594

Pribožič Barbara, Ruška 14, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 264865.
gnv-132275

Protega Maja, Novosadska 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1140442.
gnn-132458

Rat Stanislav, Cesta proletarskih bri-
gad 58, Maribor, osebno izkaznico,
št. 438200. gnm-132709

Ravbar Marija Božena, Bratovševa plo-
ščad 21, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 237733. gnn-132908

Ražem Boris, Lokev 189/c, Lokev,
osebno izkaznico, št. 654669.
gns-132703

Rebec Martin, Kraška cesta 5, Diva-
ča, osebno izkaznico, št. 884037.
gnh-132714

Rebernik Angela, Florjana Šohlina 4,
Žalec, osebno izkaznico, št. 320276.
gnf-132616

Rebolj Breda, Preglov trg 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1041531.
gnm-132909

Robida Jožica, Cesta na Loko 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1216435.
gnu-132576

Rozman Matjaž, Luže 18/a, Visoko,
osebno izkaznico, št. 397719.
gnh-132739

Safonov Ana, Rojčeva 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 603016.
gnv-132900

Sirc Franc, Polenci 23, Polenšak,
osebno izkaznico, št. 690072.
gnk-132561

Sosič Anton, Prijateljeva 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 357486.
gnk-132911

Stariha Janez, Lakotence 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 655140.
gnx-132298

Steiner Jožef, Ulica ruške čete 16, Ru-
še, osebno izkaznico, št. 837631.
gnf-132291

Stranščak Joža, Gubčeva 9, Ilirska Bis-
trica, osebno izkaznico, št. 755759.
gnv-132350

Stropnik Branko, Tovarniška pot 2/c,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 66899.
gnz-132696

Sun Ali, Vošnjakova 8, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 421254. gny-132847

Svenšek Natalija, Sela 29, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 837064. gnd-132693

Svetelj Jožefa, Medvedova 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1008587.
gnd-132243

Šalamun David, Rimska ulica 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 287957.
gnt-132427

Šćulija Branko, Duplica, Jakopičeva
30, Kamnik, osebno izkaznico,
št. 817173. gnw-132249

Šeme Baričevič Marija, Rimska cesta 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1531351.
GNB-133174

Šišić Rusmir, Povšetova 1, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1602474. gnm-132734

Škerget Maja, Brengova 76/a, Cerkve-
njak, osebno izkaznico, št. 218944.
gnk-132336

Škerjanec Emil, Ljubljanska 29, Postojna,
osebno izkaznico, št. 61919. gnc-132294

Šket Marjana, Žegar 5, Prevorje, oseb-
no izkaznico, št. 1496018. gnc-132719

Šmajgert Jože, Aljaževa ulica 4, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 22771.
gny-132597

Šmon Tea, Jakopičeva ulica 23, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 336537.
gnn-132483

Špolar Vera, Tomažičeva 38, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 147913.
gnk-132461

Šprajc Peter, Polanškova ulica 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 347599.
gnk-132411

Šrimpf Roza, Frankolovska 17, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 167555.
gne-132717

Šterbal Janez, Gorišnica 92, Gorišni-
ca, osebno izkaznico, št. 752703.
gnz-132346

Štibelj Bernarda, Rodine 6/b, Žirovni-
ca, osebno izkaznico, št. 1436399.
gnj-132337

Štrubelj Ana, Bičevje 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 384899.
gnl-132685

Šturm Milan, Šebrelje 8, Cerkno, oseb-
no izkaznico, št. 585830. gnb-132545

Tajnšek Silvo, Bohoričeva 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 1621436.
gnu-132876

Tišlarič Gyorek Dragica, Genterovci,
Šolska ulica 20, Dobrovnik – Dobronak,
osebno izkaznico, št. 128622.
gnb-132720

Tomanič Tamara, Ptujska cesta 52,
Pragersko, osebno izkaznico,
št. 1283418. gnr-132854

Tomaž Teja, Gubčeve brigade 63,
Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1269096. gns-132303

Tuškan Josip, Neubergerjeva 20, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 579646.
gnk-132611

Valančič Janez, Zgornje Bitnje 228,
Žabnica, osebno izkaznico, št. 482953.
gnx-132598

Vatovani Vilma, Gorazdova 19, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1457267.
gni-132463

Vehar Jan, Ljubljanska 133, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1230947.
gny-132447

Vitez Evita, Celovška 95, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1626194.
gnw-132474

Vogrinec Denis, Krempljeva 6, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1589882.
gnf-132341

Vogrinec Martina, Krempljeva ul. 6,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 708624.
gnh-132339

Vrečko Barbara, Na zelenici 10, Celje,
osebno izkaznico, št. 1281522.
gny-132322

Vrhovec Anton, Vena Pilona 14, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico,
št. 87773. gnb-132345

Wenzel Matjaž, Koroška cesta 69, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 1239477.
gnb-132695

Wondra Tanja, Pot na Fužine 51, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 348251.
gnk-132590

Zajc Urša, Polanškova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1328877.
gng-132565

Zakrajšek Leon, Jakopičeva 23, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 821622.
gnt-132202

Zekić Zoran, Nasipi 8, Trbovlje, oseb-
no izkaznico, št. 827294. gnk-132815

Zmrzljak Sebastjan, Partizanski vrh 28,
Sveta planina, Trbovlje, osebno izkazni-
co, št. 1403221. gnq-132388

Zuodar Marko, Ulica Franca Volariča
7, Kobarid, osebno izkaznico,
št. 1536772. gnv-132700

Židov Bojan, Ljubljanska 76, Domžale,
osebno izkaznico, št. 381843.
gnw-132324

Živko Robi, Rimska ploščad 17, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 215489.
gnd-132543

Žižek Jani, Jakčeva 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1401461.
gnu-132451

Žorž Kisilak Irena, Ivana Suliča 6/c,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 484411. gnk-132861

Vozniška dovoljenja

Anastasov Žarko, Hradeckega cesta
84, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1551181, reg. št. 201459, iz-
dala UE Ljubljana. gnf-132891

Andrijoli Arovino, Ivančičeva 22, Anka-
ran – Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 22614, reg. št. 13340.
gnq-132630

Babnik Frančiška, Vodnikova cesta
123, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 689856, reg. št. 40291, izda-
la UE Ljubljana. gnn-132433

Babnik Marijana, Medvedova cesta 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1796485, reg.
št. 115649, izdala UE Ljubljana.
gny-132772

Bajec Gorazd, Kidričevo naselje 15,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 14417, izdala UE Postojna.
gnj-132212

Bajrami Nehat, Zikova 1, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23115, iz-
dala UE Kamnik. gni-132813

Banfić Branko, Zabukovica 78, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1310040, izdala UE Žalec. gni-132763
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Baraba Anita, Srebrničeva 15, Anka-
ran – Ankarano, vozniško dovoljenje,
št. 35495, izdala UE Koper. gnv-132375

Baša Vladimir, Ižakovci 146/a, Beltin-
ci, vozniško dovoljenje, št. 34731.
gnz-132671

Bibianko Mitja, Goriška cesta 65, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1283273, reg. št. 28167, izdala UE Ve-
lenje. gnh-132589

Božič Bruno, Zatolmin 65/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 935550, izdala
UE Tolmin. gne-132492

Braček Majda, Drbetinci 45, Vitomar-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1425713, reg. št. 35426, izdala UE Ptuj.
gnx-132373

Bračika Aleš, Ulica Milana Majcna 11,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 22665, izdala UE Novo mesto.
gny-132897

Brus Bojan, Bresterniška graba 121,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 000609201, reg.
št. 84459, izdala UE Maribor.
gng-132765

Cigula Stjepan, Zgornje Hoče 33, Ho-
če, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 669865, reg. št. 47439, izdala UE Ma-
ribor. gno-132857

Ciriković Alma, Brodarjev trg 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1434655, reg. št. 237869, izdala UE
Ljubljana. gnt-132752

Cotič Matjaž, Breg 41/c, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1447063, izdala UE Žalec. gnx-132448

Čemas Ivan, Kidričeva cesta 18, Kranj,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BCGH, št. S 1288293, reg.
št. 32833, izdala UE Kranj. gnl-132489

Dervarič Rudolf, Bodonci 20, Bodon-
ci, vozniško dovoljenje, reg. št. 9353.
gnj-132187

Djaković Zoran, Bukovžlak 60, Tehar-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 39958, izdala UE Celje. gnn-132683

Dobaj Barbara, Praprotnikova 19, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 609343, reg. št. 101051, izdala UE Ma-
ribor. gni-132313

Dončić Nebojša, Vrtnarija 6/c, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. A-50, BGH,
št. 13240, izdala UE Vrhnika.
gns-132453

Drnovšek Jože, Uršičev štradon 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1714865, reg.
št. 186795, izdala UE Ljubljana.
gnw-132224

Emeršič Darja, Šarhova ulica 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1710216, reg.
št. 121352, izdala UE Ljubljana.
gnq-132830

Erker Vinko, Visole 37, Slovenska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 408996, reg. št. 8462, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnx-132823

Fevžer Gregor, Borova vas 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1560833, reg. št. 123060, izdala UE Ma-
ribor. gnv-132300

Frigelj Marjan, Pod ježami 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

644441, reg. št. 189577, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-132469

Gabrilo Rosita, Drešinja vas 60, Pet-
rovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1447498, izdala UE Žalec.
gnb-132295

Gobec Jožefa, Ulica stare pravde 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 266014, reg. št. 26300, izdala UE
Ljubljana. gnp-132306

Golob Miran, Ulica 8. februarja 81, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABGHCDEF, št. S 001741254,
reg. št. 40860, izdala UE Maribor.
gnw-132599

Gral Boštjan, Krog, Ravenska 2, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 41393. gnf-132491

Grča Rok, Igriška ulica 11, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 18367, izdala UE Sežana.
gnw-132624

Grebenar Milena, Koprivnik 25, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
540350, reg. št. 10314, izdala UE Ko-
čevje. gnz-132296

Hausmeister Vlado, Ruška 95, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001560182, reg. št. 121376, izdala UE
Maribor. gnh-132564

Hegler Jožka, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1525379, reg. št. 169840,
izdala UE Ljubljana. gne-132842

Hiršman Janko, Preglov trg 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1828264, reg.
št. 84984, izdala UE Ljubljana.
gnj-132512

Hočevar Jurij, Prešernova 34, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1680445, reg. št. 16600. gnt-132252

Hrvatin Boris, Manžan 55/b, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. S
000117738. gnu-132476

Janjevak Ana, Cesta Andreja Bitneca
66, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1298416, reg. št. 199982,
izdala UE Ljubljana. gnl-132835

Jelen Uroš, Višnja vas 10/e, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42405.
gnp-132856

Jereb Jožef, Partizanska cesta 85, Ži-
ri, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 2843, izdala UE Škofja Loka.
gnp-132181

Jurman Matjaž, Pod hruško 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489968, reg. št. 244884, izdala UE
Ljubljana. gno-132607

Karič Larisa, Cesta v Pregavor 16, Izo-
la – Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 29604, izdala UE Koper. gns-132628

Kastelic Edvard, Dom in vrt 40, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 7855, izdala UE Trbovlje. gnf-132791

Kastelic Sašo, Draga 43, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596685, reg. št. 196412, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-132674

Kavčič Miha, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1775169, reg.
št. 166492, izdala UE Ljubljana.
gnl-132360

Keber Dušan, Cesta na Brinovec 5/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1869810, reg.
št. 125385, izdala UE Ljubljana.
gnw-132649

Kerin Marija, Gorenja lepa vas 7, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14503. gnm-132309

Kersnik Boštjan, Dovje 128, Mojstra-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
547407. gny-132247

Kladnik Jožef, Nožice, Gostičeva 36,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1199172, reg. št. 18466,
izdala UE Domžale. gnh-132514

Klaneček Drago, Anželova ulica 2,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
št. S 1226765, reg. št. 30250, izdala UE
Ptuj. gny-132197

Klavora Samo, Cesta na Svetje 9,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1367962, reg. št. 234734, izdala
UE Ljubljana. gnd-132468

Kocbek Nataša, Cerkvenjak 15, Cer-
kvenjak, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S1857884, izdala UE Lenart.
gnr-132479

Kocjančič Metka, Katarija 7, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001584309, reg. št. 37904, izdala UE
Domžale. gnb-132895

Koletnik Aleksandra, Bresternica 123,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 914559, reg. št. 90790, izda-
la UE Maribor. gnq-132855

Korać Ilko, Preglov trg 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1592572, reg. št. 47481, izdala UE Ljub-
ljana. gno-132182

Kotar Jože, Šentjurje 14, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, št. S 1806751, reg. št. 22797,
izdala UE Grosuplje. gnm-132809

Kotnik Marijan, Črneče 16, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 3203. gnc-132623

Kovačič Darko, Pregarje 67, Obrov,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
1055574, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnf-132866

Kovačič Ivan, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 1821953, reg. št. 133925,
izdala UE Ljubljana. gno-132432

Kovačič Tadeja, Šutna 27, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1354339, reg. št. 51902, izdala UE
Kranj. gns-132803

Krajnc Franjo, Ožbalt 13, Ožbalt, voz-
niško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1809124, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnl-132560

Križan Damijan, Ulica Lojzeta Spacala
32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1595880, reg. št. 186622,
izdala UE Ljubljana. gnr-132904

Krpič Milan, Pod Slemenom 18, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1167279, reg. št. 4400, izdala UE Tržič.
gnq-132305

Kuserbanj Dejan, Kaplja vas 3, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1400393, izdala UE Žalec.
gnw-132699
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Kušar Drago, Saveljska cesta 102,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1190466, reg. št. 75851,
izdala UE Ljubljana. gnv-132750

Lačen Melita, Pekre, Lackova cesta
95/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 608947, reg. št. 76708, izda-
la UE Maribor. gnx-132548

Lahovec Marjan, Strahinj 72, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1672486, reg. št. 57655, izdala UE
Kranj. gnl-132210

Lapanja Marko, Slap ob Idrijci 24/c,
Slap ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S
1842114, izdala UE Tolmin. gno-132207

Lavriha Bojan, Cesta vstaje 13/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 890715, reg. št. 128753, izdala UE
Ljubljana. gnt-132577

Lazar Zdravko, Devova ulica 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCGH, št. S 1739320, reg.
št. 90098. gnp-132731

Leskovar Robert, Breg pri Konjicah
23, Slovenske Konjice, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, reg. št. 9225.
gnp-132431

Livk Branko, Kovor, Sr. pot 17, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1246832, reg. št. 93346. gnu-132826

Lovše Mitja, Ulica heroja Lacka 58,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 959569, izdala UE
Lenart. gng-132215

Lukić Aleksandar, Jevčeva pot 8, Brez-
ovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1537530, reg. št. 55916,
izdala UE Ljubljana. gne-132567

Maraž Klavdij, Stjenkova 57, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 20236, izdala UE Nova Gorica.
gnu-132626

Marinčič Marjeta, Zagorje 15, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5924, izdala UE Postojna.
gnz-132246

Maršič Peter, Srebrničeva 1, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. SI 3711, reg. št. 27774. gno-132232

Matek Stana, Foršt 40, Ljubno ob Sa-
vinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5464. gnv-132425

Mesec Nataša, Gabrče 23, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13000,
izdala UE Vrhnika. gnc-132819

Milović Sabina, Zikova 7, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19317, izdala UE Kamnik.
gny-132722

Mlakar Ernesta, Smelijevo naselje 39,
Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
BGh, št. S 1048761, reg. št. 9641, izdala
UE Cerknica. gnx-132873

Nemec Franc, Kapca, Glavna ulica 2,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. 813, izdala UE Lendava.
gnf-132766

Nežič Danijel, Kvedrova cesta 12, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 43319.
gnw-132374

Ocvirk Ervin, Miklošičeva 5, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 783893,
reg. št. 16390. gni-132438

Očko Jože, Škofija 19/a, Pristava pri
Mestinju, vozniško dovoljenje, kat.

ABFGH, reg. št. 840, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnf-132366

Okorn Jože, Rašica 13, Ljubljana
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 934274, reg. št. 157958,
izdala UE Ljubljana. gnl-132885

Omerzel Mira, Melikova ulica 45, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1482528, reg. št. 227828, izdala UE
Ljubljana. gnp-132531

Omerzel Zdenka, Dobležiče 24, Lesič-
no, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 19364, izdala UE Šmarje.
gnb-132770

Opačar Zdenko, Kolodvorska 22, Ri-
bnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 7153, izdala UE Ribnica.
gne-132817

Oštarjaš Nevenka, Makucova ulica 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1251075, reg. št. 163576, izdala
UE Ljubljana. gnh-132414

Oštrbenk Peter, Rimska cesta 38, Ča-
tež ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 13601, izdala UE Breži-
ce. gnw-132449

Pajek Branko, Ul. Prekomorske briga-
de 9, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1349240, izdala UE Ptuj.
gnt-132477

Pavček Peter, Dragomer, Na grivi 41,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, reg. št. 15279, izdala UE
Vrhnika. gny-132297

Pavlič Lorena, Frenkova cesta 5/a, Po-
begi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 28533, izdala UE Koper. gnf-132466

Peca Silvana, Prade, Poljska pot 6,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
reg. št. 39390. gnq-132205

Pesjak Vlado, Antonova ulica 19, Vita-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 14869. gnd-132293

Peternel Ivica, Grintovec 26, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1806673, reg. št. 28889, izdala UE
Grosuplje. gnz-132471

Petrovič Olga, Prečna pot 21, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
510565. gnf-132216

Pevec Drago, Videm 32/b, Videm-Do-
brepolje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1556666, reg. št. 10213, izdala UE
Grosuplje. gnr-132529

Plazar Anton, Krmelj 70/a, Krmelj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 9192. gnr-132429

Podovšovnik Branko, Leše 126, Pre-
valje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15725, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnv-132825

Pongrac Franjo, Žirovnica 13, Žirovni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 172489, izdala UE Jesenice.
gnf-132691

Potočnik Matej, Lovska ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1798473, reg. št. 194106, izdala UE
Ljubljana. gnf-132516

Potočnik Valerija, Lovska ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h, BGH, št. S 1759568, reg. št.
200050, izdala UE Ljubljana.
gne-132517

Pramenko Iztok, Merčnikova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1594550, reg. št. 249940, izdala
UE Ljubljana. gnb-132595

Premrl Neža, Vrhpolje 91, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1512613, reg. št. 17359, izdala UE Aj-
dovščina. gnx-132423

Prevc Marija Magdalena, Pot k skakal-
nici 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 543622, reg. št. 43154,
izdala UE Ljubljana. gnr-132754

Rakun Milena, Šentjanž 7, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1681585, izdala UE Mozirje.
gnj-132437

Rat Stanislav, Cesta proletarskih bri-
gad 58, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 372026, reg. št. 16295, iz-
dala UE Maribor. gnn-132258

Ravbar Kristjan, Križ 160, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 15643, izdala UE Sežana.
gnr-132204

Ražem Boris, Lokev 189/c, Lokev,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2409,
izdala UE Sežana. gny-132622

Robida Jožica, Cesta na Loko 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1800088, reg.
št. 216831, izdala UE Ljubljana.
gnv-132575

Rodiga Jožef, Kog 56, Ormož, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1435, iz-
dala UE Ormož. gnb-132620

Rončel Ida, Tomaj 69, Dutovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9308,
izdala UE Sežana. gnj-132487

Ropret Erika, Zgornje Pirniče 133/a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1793522, reg.
št. 250073, izdala UE Ljubljana.
gnn-132883

Skok Robert, Ulica Antona Skoka 20,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 700608, reg. št. 20659, izdala UE
Domžale. gnk-132365

Skrt Neda, Hrib svobode 3, Ilirska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 416272, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnf-132191

Skubin Frančiška, Poljšica pri Gorjah
27, Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje,
kat. AGH, št. S 326898, reg. št. 2338.
gnk-132836

Slapar Miha, Podhruška 4/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21119, izdala UE Kamnik. gnz-132771

Srdić Ajda, Vrtna ulica 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420198, reg. št. 237440, izdala UE
Ljubljana. gnq-132330

Staroveški Marko, Sadinja vas 45,
Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h, BGH, št. S 1800473,
reg. št. 126194, izdala UE Ljubljana.
gnn-132358

Stegel Robert, Podstenje 14, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 1514014, izdala UE Ilir-
ska Bistrica. gnw-132824

Stranščak Joža, Gubčeva 9, Ilirska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
127118, reg. št. 2841, izdala UE Ilirska
Bistrica. gni-132188
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Suč Ladislav, Genterovci, Šarošret,
Dobrovnik – Dobronak, vozniško dovolje-
nje, kat. BCEFGH, št. 6883, izdala UE
Lendava. gnx-132877

Šebart Bogomir, Crnekova ulica 8/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHF, št. S 1534484, reg.
št. 51041, izdala UE Maribor. gnj-132737

Škorjanec Eva, Križni vrh 87, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1651540, reg. št. 24418, izdala UE Slo-
venska Bistrica. gnd-132493

Šliber Katarina, Pod bresti 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584215, reg. št. 119812, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-132759

Šmitran Ranko, Vrtna ulica 1, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. SI 27851, izdala UE Koper.
gni-132788

Šmon Tea, Jakopičeva ulica 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1821938, reg.
št. 192765, izdala UE Ljubljana.
gno-132482

Špacapan Tine, Ozeljan 27, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40611,
izdala UE Nova Gorica. gnv-132629

Šprajc Peter, Polanškova ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1001606, reg. št. 146562,
izdala UE Ljubljana. gnl-132410

Šprohar Mirjam, Ob Ljubljanici 62,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 75/2003.
gng-132240

Štrubelj Ana, Bičevje 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 262478,
reg. št. 26087, izdala UE Ljubljana.
gnm-132684

Šturm Milan, Šebrelje 8, Cerkno, voz-
niško dovoljenje, št. S 001695485, reg.
št. 12668. gnz-132546

Šubernik Gregor, Plečnikova ulica 9,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001229789, reg. št. 110064, izdala
UE Maribor. gnc-132444

Šuligoj Tomaž, Stari dvor 7, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1144087. gnx-132798

Tišler Josip, Chengdujska cesta 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 483861, reg. št. 49448, izdala UE
Ljubljana. gnv-132600

Tomanič Tamara, Ptujska cesta 52,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1689169, reg. št. 22463,
izdala UE Slovenska Bistrica.
gng-132790

Tomšič Manuela, Prešernova cesta 40,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, št. S
1055609. gnh-132189

Učakar Andrej, Vrhovci, Cesta
XXVI/15, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1491002, reg.
št. 245067, izdala UE Ljubljana.
gnz-132896

Vahter Karmen, Škalce 85, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9715, izdala UE Slovenske Konji-
ce. gnb-132370

Valenčak Slavica, Lastnič 54, Buče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
20035, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnv-132625

Valenčič Diana, Navratilova pot 2, Me-
tlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1133061, reg. št. 5230, izdala UE Metli-
ka. gnl-132235

Vertelj Boris, Kovorska 47, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
968271, reg. št. 4339, izdala UE Tržič.
gng-132190

Vičič Dušan, Cvetlična 4, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 1112, izdala UE Nova Gorica.
gnp-132206

Vrhovec Anton, Vena Pilona 14, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S I 58262, reg. št. 18334.
gnn-132208

Vrhovnik Nataša, Zasavska cesta
43/e, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1720735, reg. št. 45575.
gno-132507

Wenzel Matjaž, Koroška cesta 69, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 915905, reg. št. 92816. gnc-132694

Zagoričnik Nataša, Ob strugi 4, Šem-
peter v Savinjski dolini, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 079724, izdala UE
Žalec. gnk-132436

Zagorščak Marina, Podlehnik 36/a,
Podlehnik, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1693521, reg.
št. 42491, izdala UE Ptuj. gns-132478

Zečević Smajil, Braća Adžemović,
Ključ, BIH, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1503507, reg. št. 241773, izdala
UE Ljubljana. gnp-132456

Zmrzljak Sebastjan, Partizanski vrh 2,
Sveta planina, Trbovlje, vozniško dovolje-
nje, reg. št. 19123, izdala UE Trbovlje.
gnr-132387

Zupan Polona, Kozje 71, Kozje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 32124,
izdala UE Velenje. gnr-132704

Železnikar Marko, Puntarjeva 11, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. S 1377373, reg. št. 42351,
izdala UE Ptuj. gnw-132199

Žemlja Franc, Selo 32/a, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1642330. gns-132378

Žinko Dejan, Škerjančeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1820074, reg.
št. 192258, izdala UE Ljubljana.
gnp-132906

Žorž Kisilak Irena, Ivana Suliča 6/c,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 15320, izdala UE Nova Go-
rica. gnt-132627

Zavarovalne police

Blatnik Franc, Mala gora 1, Stara Cer-
kev, zavarovalno polico, št. VIP 177581,
izdala zavarovalnica Tiga Kočevje.
gnf-132441

Bregar Janez, Cesta Oktobrskih žrtev
66, Šentjernej, zavarovalno polico,
št. 101601361, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnj-132787

Cugmas Jože, Čadramska vas 36, Po-
ljčane, zavarovalno polico, št. AO
00101593387. gnc-132619

Đukanović Miro, Savska Loka 7, Kranj,
zavarovalno polico, št. 041002687, izda-
la zavarovalnica Tilia d.d. gnr-132379

Ekselenski Franc, Svetozarevska ulica
22, Maribor, zavarovalno polico,
št. 189229, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnb-132395

Kališnik Branko, Kozji vrh nad
Drav. 10, Dravograd, zavarovalno polico,
št. AO 524430 in AK 165196.
gnz-132621

Kastelic Matija, Periška cesta 8, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 547185, iz-
dala zavarovalnica Slovenica.
gno-132257

Kavčič Miha, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 646222, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnj-132362

Korez Anton, Križni vrh 32, Laporje,
zavarovalno polico, št. 00101469239, iz-
dala zavarovalnica Slovenica.
gnz-132196

Lisjak Matej, Obrtniška 26/a, Koper –
Capodistria, zavarovalno polico,
št. 1222100. gnq-132780

Mesarič Irena, Milana Spasiča 1, Ko-
per – Capodistria, zavarovalno polico,
št. 43402000027, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnk-132486

Miklavec Danilo, Gradišče pri Materiji
41, Obrov, zavarovalno polico,
št. 1091782, izdala zavarovalnica Adria-
tic. gng-132648

Podjed Gašper, Cesta 5. maja 6, Lo-
gatec, zavarovalno polico, št. AO
1074609. gnv-132400

Premru Eleonora, Ulica Josipine Tur-
nograjske 2, Preddvor, zavarovalno poli-
co, št. 910815, izdala zavarovalnica Tilia
d.d.. gnv-132800

Smrekar Otilija, Gabrov trg 23, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 922956, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnu-132801

Strojko Tomaž, Srednje Gameljne
40/a, Ljubljana Šmartno, zavarovalno po-
lico, št. 543455, izdala zavarovalnica Slo-
venica d.d. gnp-132706

Švara Danila, Cankarjeva cesta 11,
Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 1,439.193-6, izdala zavarovalnica Wi-
ener Stadtische. gnt-132602

Ulčnik Anton Željko, Dolenjska cesta
– del 58, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 00101545680, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnq-132180

Ulčnik Borut, Ljubljanska cesta 65,
Domžale, zavarovalno polico,
št. 00101548314, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnr-132179

Spričevala

Aletić Demir, Koželjskega 5, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Velenje, Poklicna in tehniška stroj-
na šola, št. 385, izdano 24. 2. 2003.
gnj-132312

Arnečič Ana, Pohorje 43, Cirkulane,
spričevalo Srednje strokovne in poklicne
šole, smer frizerstvo, izdano 30. 6. 1982.
gnr-132654
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Arzenšek Špela, Zaloška cesta 10,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika ZTI v Ljub-
ljani, št. I/245. gnw-132799

Bajc Samanta, Gasilska 17, Koper –
Capodistria, diplomo Srednje gostinske
šole, smer kuhar. gnc-132394

Batič David, Legen 59/c, Šmartno pri
Slov.Gradcu, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Centra srednjih šol v Velenju, izdano
leta 1993. gnb-132574

Benčina Valter, Partizanska 68, Seža-
na, potrdilo o strokovni usposobljenosti
za trgovskega poslovodjo
št. 1222-11336/95, izdano 2. 4. 1996.
gnh-132639

Bevek Katja, Celovška cesta 122,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 4. letnika
Srednje gradbene, geodetske in ekonom-
ske šole, izdano leta 2002. gne-132417

Bizjak Edita, Pod grčno 31, Nova Gori-
ca, spričevalo 4. letnika ter diplomo Šol-
skega centra Vojvodina Tolmin, Srednje
šole pedagoške usmeritve, izdano leta
1989. gnj-132637

Bizjak Zupanc Tinkara, Podjavorškova
11, Celje, indeks, št. 18960062, izdala
FF v Ljubljani. gnv-132325

Blagus Rebeka, Tesarska ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje naravoslovno matematične šole v Ljub-
ljani. gnn-132508

Blazinšek Ksenija, Lipa pri Frankolo-
vem 40, Frankolovo, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Celje-Center, izdano leta 2003.
gnv-132550

Blaževič Darinka, Kapele 49, Kapele,
spričevalo 2. letnika Poklicne živilske šo-
le v Mariboru, izdano leta 1976.
gnu-132201

Bogatin Matej, Liptovska 11, Sloven-
ske Konjice, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Kovinarske šole Zreče, št. 69, izda-
no leta 1994. gnh-132839

Bohinc Bernarda, Murave 20, Poljane
nad Škofjo Loko, spričevalo 1. in 2. letni-
ka Srednje šole za gostinstvo in turizem,
izdano leta 1989/90 in 1990/91, izdano
na ime Vončina Bernarda. gnr-132404

Bole Jana, Koče 40/a, Prestranek,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Izola. gnf-132666

Borovnik Urban, Efenkova 214, Vele-
nje, letno spričevalo 1. letnika Poklicne
tehnične, elektro in računalniške šole v
Velenju, izdano leta 1999/2000.
gnx-132773

Božič Nevenka, Kamnik pod Krimom
239, Preserje, spričevalo od 1 do 3. let-
nika Centra strokovnih šol v Ljubljani –
poklicna oblačilna šola, izdano leta 1977,
1978 in 1979, izdano na ime Kovač Ne-
venka. gnu-132230

Braniselj Nina, Iga vas 60, Stari trg pri
Ložu, obvestilo o uspehu 2. letnika Sred-
nje šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano
leta 2003. gnp-132681

Bratina Saša, Ozeljan 31/i, Šempas,
diplomo SLŠ Jože Srebrnič, izdana leta
1988. gno-132782

Bravec Iris, Vreskovo 100, Trbovlje, di-
plomo Ekonomske šole v Trbovljah, izda-
na leta 1987. gno-132457

Breceljnik Aleš, Hafnerjeva ulica 8,
Ljubljana, indeks, št. 81608258, izdala
EPF. gnp-132656

Bregar Karmen, Rašiška ulica 12,
Ljubljana, indeks Srednje upravno-admi-
nistrativne šole za leto 1985/86 –
1987/88. gnq-132505

Brejc Aleksander, Bogišičeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
VII. gimnazije Vič, izdano leta 1984.
gnt-132452

Bukvič Anita, Kidričeva ulica 93, Ro-
gaška Slatina, spričevalo 2. letnika Ste-
klarske šole Rogaška Slatina, izdano leta
1993. gng-132865

Cencelj Aleš, Vir, Erjavčeva ulica 10,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje šo-
le Domžale, izdano leta 1999.
gnp-132256

Civrić Klavdija, Klavčičeva ulica 6,
Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje tek-
stilne, obutvene in gumarske šole v Kra-
nju, izdano leta 1997. gnt-132852

Čebokli Janez, Orleška cesta 4, Seža-
na, spričevalo 4. letnika TŠC Nova Gori-
ca, tehniška gimnazija, št. I/G-124, izda-
no leta 2003. gnp-132506

Čelhar Aljoša, Cesta v Staro vas 3,
Postojna, spričevalo 2. in 3. letnika Sred-
nje šole Srečka Kosovela v Sežani, eko-
nomski tehnik. gnq-132380

Černe Dijana, Za spomenikom 7, Sol-
kan, diplomo Gimnazije Jesenice, izdana
v letu 1988/89 na ime Drakulič Dijana.
gnd-132393

Debeljak Saša, Goriče 32, Golnik, in-
deks in diplomo Srednje trgovske šole
Kranj, izdano leta 1984/85. gnz-132646

Derenčin Polona, Maistrova 12, Litija,
indeks, št. 81594979, izdala Poslovna
ekonomska fakulteta v Mariboru.
gnx-132898

Deronja Emina, Beblerjev trg 7, Ljub-
ljana, spričevalo o poklicni maturi Sred-
nje šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano
leta 2003. gnd-132268

Dolinar Domen, Sorška cesta 45, Ško-
fja Loka, spričevalo 3. in 4. letnika ter
maturitetno spričevalo št. 434, izdala
Gimnazija Škofja Loka, izdano leta 1997
in 1998. gnj-132587

Dragman Tomaž, Kandijska cesta 26,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Šolskega centra v Novem mestu –
elektrikar, elektronik, izdano leta 2001.
gnc-132219

Draksler Vesna, Zasavska cesta 36/a,
Kranj, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Škofja Loka, izdano
leta 1995. gnp-132881

Eržen Mitja, Kresnice 23, Kresnice,
spričevalo 1. letnika Centra strokovnih šol
v Ljubljani – avtomehanik. gnv-132775

Fatič Cvetka, Planinska cesta 19/a,
Sevnica, spričevalo 1. letnika Srednje šo-
le Sevnica, program konfekcionar, izdano
leta 1980/81. gnz-132421

Fehimović Jana, Domžalska cesta 4,
Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole v Kamniku, izdano leta
1984, izdano na ime Kolović Jana.
gnp-132806

Fehimović Jana, Domžalska cesta 4,
Kamnik, spričevalo 2. letnika Srednje na-
ravoslovno-matematične šole v Kamniku,
izdano leta 1985, izdano na ime Kolović
Jana. gno-132807

Filipič Rok, Čečovlje 7, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo 1., 2. in 4. letnika Po-
klicne gostinske in lesarske šole.
gnr-132354

Filipič Rok, Čečovje 7, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gostinske in lesarske šole.
gnc-132194

Fir Suzana, Bereča vas 29, Suhor,
spričevalo 3. letnika Srednje vrtnarske šo-
le v Celju, izdano leta 1998. gni-132638

Flere Andrej, Lazarjeva ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 2001. gnh-132214

Flisar Matejka, Dolga ulica 115, Mo-
ravske Toplice, spričevalo o končani OŠ
II Murska Sobota, št. 77/45, izdano leta
1993. gnk-132490

Fornazarič Katjuša, Cankarjeva 36,
Nova Gorica, diplomo Srednje družbo-
slovne, ekonomske šole Nova Gorica, iz-
dana leta 1988, na ime Marušič Katjuša.
gnl-132785

Gaberšček Silvo, Most na Soči 32,
Most na Soči, spričevalo 3. letnika in di-
plomo Avtoličarske šole v Ljubljani, izda-
no leta 1974. gnk-132236

Gartner Tanja Anina, Poljanska cesta
59, Škofja Loka, spričevalo 1. letnika
Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani,
izdano leta 1998. gns-132728

Glumič Evelina, Cesta 1. maja 26/b,
Jesenice, spričevalo 1. letnika Splošne in
strokovne gimnazije v Ljubljani, izdano le-
ta 1999. gnu-132251

Golob Nina, Zavrti 36, Mengeš, spri-
čevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šo-
le v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnq-132805

Gorenec Luka, Štefetova ulica 257a,
Šenčur, spričevalo od 1 do 4. letnika
Srednje trgovske šole Kranj – ekonomski
komercialni tehnik. gny-132797

Gošnjak Tomaž, Hrastje ob Bistrici 49,
Bistrica ob Sotli, indeks, št. V12260, iz-
dala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gng-132265

Govednik Mitja, Poljanski nasip 80,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimna-
zije Moste, izdano leta 2003.
gny-132222

Gradišek Lucija, Županje njive 34, Sta-
hovica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole Rudolfa Majstra Kamnik, izdano leta
1995 in 1996. gny-132397

Gravnar Jožko, Hum 6, Kojsko, diplo-
mo Naravoslovnega srednješolskega cen-
tra Nova gorica, št. I/NMD 323, izdana
23. 8. 1990. gne-132392

Grčman Greti, Veliko Trebeljevo 12,
Ljubljana-Polje, spričevalo o končani OŠ
Sostro, izdano leta 1984, izdano na ime
Skubic Greti. gnq-132234

Gruden Andrej, Storžiška ulica 8, Kranj,
indeks, št. 41046365, izdala Fakulteta za
organizacijske vede. gny-132572

Grunt Jure, Rožna dolina, Cesta VI/10,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje le-
sne šole v Ljubljani. gne-132746

Gulja Tanja, Cesta Istrskega odreda 2,
Koper – Capodistria, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje ekonomske in komer-
cialne šole Koper, izdano leta 1984, izda-
no na ime Grando Tanja. gnd-132843
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Hacin Svetlin Tanja, Cesta talcev 7,
Domžale, diplomo Srednje upravno admi-
nistrativne šole v Ljubljani, izdana leta
1990, na ime Hacin Tanja. gnc-132269

Hasanović Rahim, Mačesi, Miliči, in-
deks, izdala Srednja gradbena šola Ivana
Kavčiča v Ljubljani. gnm-132409

Hergeršič Nina, Magajnova 13, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnh-132364

Horvat Klara, Maistrova ulica 8, Litija,
spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnb-132745

Hramec Mojca, Gavce 3, Šmartno ob
Paki, spričevalo 1. letnika Srednje stro-
kovne in poklicne šole v Celju, izdano le-
ta 2003. gnr-132729

Huselja Sabina, Koželjskega ulica 1,
Velenje, spričevalo Srednje trgovske šole
v Celju, izdano leta 1983/84, 1984/85
in 1985/86. gnl-132635

Hvastija Stanislav, Čehova ulica 7,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja tehnična
in strokovna šola v Ljubljani. gne-132742

Ikanović Elvisa, Stara Loka 62, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole v Kranju, izdano leta 1999.
gnk-132211

Ilešič Aljoša, Regentova 10, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Angela Besed-
njaka v Mariboru, št. 556, izdano leta
2003. gnd-132618

Ilič Vladimir, I. tankovske brigade 2,
Sežana, spričevalo št. 2443, izdano
18. 6. 1997. gnq-132280

Izlakar Jelena, Adamičeva 1, Ljublja-
na, indeks, št. 11100095452, Izdala DO-
BA – Zavod za izobraževanje v Mariboru.
gni-132588

Jakopič Aleksander, Cesta maršala Ti-
ta 4, Jesenice, maturitetno spričevalo
Gimnazije Kranj, izdano leta 1984.
gnb-132520

Jakše Vesna, Ob težki vodi 21, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole v Novem mestu, izdano
leta 2001. gnk-132586

Jamšek Tomaž, Pot v Žapuže 3, Ajdov-
ščina, diplomo Srednje šole STNŠ Postoj-
na, izdana 12. 9. 1990. gny-132647

Japelj Jana, Malejeva ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje
šole za družboslovje in splošno kulturo v
Ljubljani, izdano leta 1982, 1984, 1985
in 1986. gnr-132779

Javornik Matjaž, Legen 146/f, Šmar-
tno pri Slov.Gradcu, diplomo SŠ Slovenj
Gradec, Ekonomske šole, izdana v šol-
skem letu 1983/84. gnh-132664

Jazbec Šinigoj Darja, Dobja vas 62,
Ravne na Koroškem, spričevalo 3. letnika
SŠTNPU Gimnazije Ravne na Koroškem,
izdano leta 1981. gnn-132783

Jazbec Šinigoj Darja, Dobja vas 62,
Ravne na Koroškem, spričevalo 4. letnika
SŠTNPU Gimnazije Ravne na Koroškem,
izdano leta 1982. gnm-132784

Jelen Barbara, Zg. Razbor 19, Pod-
gorje pri Slovenj Gradcu, spričevalo 3.
letnika Gimnazije Slovenj Gradec.
gnp-132481

Jelenko Matej, Bork 11/a, Zreče, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Kovinarske šo-
le Zreče, izdano leta 1993. gng-132840

Jelnikar Sašo, Kresnice 31, Kresnice,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljublja-
ni, izdano leta 2001 in 2003. gnl-132260

Jerič Katja, Cesta 46, Videm-Dobre-
polje, indeks, št. 06210023, izdala Viso-
ka šola za socialno delo. gnx-132273

Jerman Tanja Marjeta, Soriška cesta
2, Škofja Loka, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 1995
in 1996. gnt-132781

Kaič Špela, Zaplana 173, Vrhnika, spri-
čevalo 2. letnika Srednje frizerske šole,
izdano leta 2001. gnu-132751

Kajtezović Aleksander, Zoisova 17,
Kranj, spričevalo 7. razreda osnovne šo-
le, izdala Ljudska univerza Kranj.
gng-132640

Karba Sara, Soboška cesta 8, Ljuto-
mer, indeks, št. 18020708, izdala FF v
Ljubljani. gne-132267

Kardinar Danijel, Globoka 25, Ljuto-
mer, spričevalo 4. letnika Ekonomske šo-
le Murska Sobota, št. EKT-I 2022, izda-
no leta 2001/02. gno-132382

Kardinar Danijel, Globoka 25, Ljuto-
mer, spričevalo 3. letnika Ekonomske šo-
le Murska Sobota, št. EKT-I 2022, izda-
no leta 2000/01. gnr-132383

Karlin Aljoša, Tuji Grm 25, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta
2000/01. gnc-132419

Kelenc Andrej, Gor. Bistrica 85, Čren-
šovci, maturitetno spričevalo Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 2003.
gnd-132593

Kisilak Klemen, Martinje 10, Petrovci,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kmetij-
ske šole Rakičan. gng-132665

Klenovšek Vanja, Bratovševa ploščad
2, Ljubljana, indeks, št. 20202152, izda-
la Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnh-132814

Kocjan Aleš, Butoraj 1, Črnomelj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Čr-
nomelj, izdano leta 1994. gno-132786

Kokoravec Andrej, Dolnje Ležeče 89,
Sežana, diplomo Srednje elektrotehnične
šole v Ljubljani, izdana leta 1990.
gnj-132687

Kokot Boštjan, Sotensko 31, Šmarje
pri Jelšah, spričevalo o zaključnem izpitu
Poslovno komercialne šole Celje, št. 198,
izdano 28. 6. 2001. gnf-132391

Kompan Eva, Utik 87, Vodice, indeks,
št. 71106190, izdala Pravna fakultete v
Mariboru. gnj-132712

Košir Karmen, Verd 237, Vrhnika, spri-
čevalo 1. in 4. letnika Srednje upravno-ad-
ministrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1991 in 1994, izdano na ime Žigon Kar-
men. gnj-132237

Košir Tadej, Peričeva ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2001 in 2002. gnu-132326

Košuta Sara, Brestovica 55/a, Komen,
indeks, št. 27004626, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko v Ljubljani.
gnk-132686

Kotar Terezija, Dolenja vas 51, Zagorje
ob Savi, spričevalo 3. in 4. letnika EŠ,
izdano leta 1979 in 1980. gnb-132245

Kotnik Srečko, Uršičev Štradon 42/a,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano le-
ta 1976. gnf-132741

Kovač Maja, Poljanska cesta 87, Go-
renja vas, spričevalo 1. in 2. letnika Gra-
fične šole v Ljubljani, izdano leta 2000 in
2001. gnv-132829

Kovačič Andreja, Vojkov drevored 2,
Ilirska Bistrica, diplomo št. I/1336, izda-
na 15. 10. 1987. gnm-132659

Kozina Anže, Ulica v Kokovšek 10,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Mak-
sa Pečarja v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnr-132329

Kozmos Irena, Brigadirka 11, Vrhnika,
indeks, št. 06010028, Izdala Fakulteta za
socialno delo v Ljubljani. gne-132242

Koželj Karolina, Truške 1/f, Marezige,
spričevalo od 1 do 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2001, 2002 in 2003.
gnr-132279

Kralj Milan, Ulica svobode 13, Piran –
Pirano, spričevalo o končani OŠ Lenart v
Slov. Goricah, izdano leta 1981, izdano
na ime Njivar Milan. gni-132488

Kramžar Klemen, Titova cesta 27, Ra-
deče, indeks, št. 12002030, izdala Višja
strokovna šola IRC v Ljubljani.
gng-132465

Krek Matjaž, Gosteče 18, Škofja Lo-
ka, indeks, št. 09992410, izdala Fakulte-
ta za pomorstvo in promet v Portorožu.
gnn-132833

Krišelj Tomaž, Zariška 3, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Kranj, št. 123, izdano leta 1980.
gnh-132389

Krivec Matjaž, Luče 111, Luče, diplo-
mo o pridobitvi poklicne izobrazbe,
št. 477, izdana 24. 6. 1986 v Velenju.
gnu-132601

Križman Černič Alenka, Matena 8, Ig,
diplomo in spričevalo 3. letnika Srednje
šole za trgovinsko dejavnost v Ljbuljani,
izdano 1990 in 1991. gnr-132679

Kukovec Olga, Mestni vrh 89, Ptuj,
spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske šole.
gnu-132651

Kunst Renata, Sava 24, Sava, letno
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole in gimnazije, izdano leta 1993/94.
gne-132892

Kure Maja, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Polja-
ne, izdano leta 2000/01. gnm-132834

Kutnik David, Raduše 14, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gostin-
ske šole Slovenj Gradec, izdano leta
1990 do 1993. gnk-132386

Lazarević Milena, Ulica Moša Pijade
4, Črnomelj, spričevalo 4. in 5. letnika ter
maturitetno spričevalo Srednje poklicne
in strokovne šole Črnomelj, izdano leta
2001 in 2002. gns-132903

Lazarević Vesna, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1996. gno-132532

Leskovar Jernej, Škocjan 37, Škocjan,
spričevalo 4. letnika Srednje gostinske
šole Novo mesto, izdano leta 2003.
gny-132372
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Leskovič Gordana, Imenje 34/a, Koj-
sko, spričevalo 4. letnika SEDŠ, smer
ekonomski tehnik, izdano leta 1989/90.
gnm-132634

Leskovšek Adrijana, Privoz 8, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnn-132262

Likar Ivan, Gradišče 18, Ajdovščina,
spričevalo 4. letnika Srednje šole tiska in
papirja v Ljubljani, izdano leta 1990.
gnq-132655

Majnik Marjan, Podkraj 79/a, Col, di-
plomo Tehniško srednješolskega centra
Nova Gorica. gny-132822

Marguš Ivana, Kapele 30, Kapele, po-
trdilo o uspešno končanem usposabljanju
z delom kuharski pomočnik USO II,
št. 43/97, izdano 9. 6. 1997 pri Ljudski
univerzi Celje. gne-132542

Masatović Ivana, Koželjskega 3, Vele-
nje, spričevalo 2. letnika SSPŠ Celje,
smer frizer. gnn-132583

Masten Nataša, Vojščica 30, Kostanje-
vica na Krasu, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Novi Gori-
ci, izdano leta 1992. gnu-132526

Mavsar Jože, Jedinščica 16, Novo me-
sto, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
gradbene tehnične šole v Novem mestu –
šolski center Novo mesto, izdano leta
1999, 2000 in 2001. gny-132259

Mažej Alenka, Ljubija 97/a, Mozirje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ce-
lje, izdano leta 1983 in 1984, izdano na
ime Kovač Alenka. gnz-132396

Mecilošek David, Detelova ulica 11,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1992. gnq-132755

Meden Tine, Cesta komandatna Sta-
neta 5, Ljubljana, spričevalo 4. letnika
Srednje gostinske šole, izdano leta
1997/98. gns-132203

Mehle Maja, Trdinova 12/b, Novo me-
sto, spričevalo 4. letnika Poklicne in te-
hnične zdravstvene šole Novo mesto, iz-
dano leta 2003. gnh-132889

Melinec Vita, C. Kokrškega odreda 5,
Kranj, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ško-
fja Loka, izdano leta 1989/90.
gnc-132498

Melinec Vita, C. Kokrškega odreda 5,
Kranj, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ško-
fja Loka, izdano leta 1990/91.
gnw-132499

Miklavič Jure, Brodarjev trg 10, Ljub-
ljana, indeks, št. 07990156, izdala Viso-
ka policijsko varnostna služba.
gnx-132723

Mikulin Simona, Biljana 30, Dobrovo v
Brdih, spričevalo 1. in 4. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1978
in 1981, izdano na ime Miklavčič Simona.
gnb-132495

Milenković Sašo, Ljubeljska ulica 20,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in spri-
čevala od 1 do 3. letnika Centra strokov-
nih šol v Ljubljani – avtomehanik, izdano
leta 1978, 1979 in 1980. gni-132442

Misleta Mira, Trstenjakova 9, Murska
Sobota, spričevalo Gimnazije Juša Kra-
marja Murska Sobota, izdano leta 1982.
gnh-132239

Motoh Barbara, Ljubljanska 49, Izola
– Isola, indeks, št. 18940295, izdala Fi-
lozofska fakulteta. gns-132528

Mrak Marko, Studenčice 34, Medvo-
de, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje lesarske šole, izdano leta 2001.
gni-132913

Mulec Klavdija, Vrečova 10, Gornja
Radgona, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letni-
ka SŠGT Radenci, poklic tehnik kuhar-
stva, izdano leta 1990 do 1994.
gnf-132641

Nedeljkovič Jure, Strmca 38, Laško,
indeks, št. 71000711, izdala Biotehniška
fakulteta. gnr-132804

Nikolić Bojan, Preglov trg 3, Ljubljana,
obvestilo o uspehu za 2. letnik Srednje
šole za gostinstvo in turizem, št. I/S-546,
izdano v šolskem letu 2001/02.
gni-132738

Novak Gašper, Kavče 58, Velenje,
spričevalo 4. letnika Splošne strokovne
gimnazije v Velenju. gni-132592

Novšak Lucija Lučka, Ulica Ane Ziher-
love 12, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. let-
nika Gimnazije Poljane, izdano leta 1972
in 1973. gnm-132413

Oblak Dragica, Sv. duh 14, Škofja Lo-
ka, spričevalo 1. letnika Srednje šole te-
hničnih strok in osebnih storitev, frizerska
šola, izdano leta 1989/90, izdano na ime
Levstek Dragica. gnb-132399

Obrul Rebeka, Javornik 36, Ravne na
Koroškem, spričevalo 1. letnika ŠŠ Slo-
vevenj Gradec, izdano leta 1996.
gnq-132480

Ocepek Marjan, Cesta Borisa Kidriča
19, Zagorje ob Savi, spričevalo o končani
OŠ Toneta Okrogarja, Zagorje ob Savi,
izdano leta 1991. gnr-132229

Orehar Nataša, Špikova 18, Kranj,
spričevalo 8. razreda osnovne šole, izda-
la Delavska univerza Kranj, izdano leta
1980. gnd-132497

Pavlović Damir, Rimska cesta 2, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnp-132631

Pečar Sebastijan, Spodnje Gorje 21,
Zgornje Gorje, letno spričevalo in spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole Kranj, izdana leta 1997. gnb-132195

Pečečnik Suzana, Kardeljev trg 3, Ve-
lenje, spričevalo 1. letnika SSPŠ Celje,
smer frizer. gnh-132314

Peček Aljaž, Klemenova ulica 46, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Le-
dina, izdano leta 2003. gnf-132566

Pekić Lidija, Njegoševa cesta 6/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 1996. gnb-132470

Peklaj Stanka, Hruševo 18, Dobrova,
spričevalo 2. letnika Centra strokovnih
šol, izdano leta 1981/82. gni-132888

Pelc Aleš, Škrabčev trg 30, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-
valo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnx-132473

Perme Nejc, Žaucerjeva 19, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Vič, izda-
no leta 1999/00. gns-132678

Petelin Andrej, Medenska cesta 31,
Ljubljana, indeks, št. 29003041, izdala

Naravoslovno tehniška fakulteta.
gnu-132901

Peterlin Vido, Rakovnik 94, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika in maturitetno spri-
čevalo Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem v Ljubljani, izdano leta 1993 in 1986.
gnn-132608

Peternel Barbara, Celovška 177, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje kovinarske in usnjarske šole v Domža-
lah, izdano leta 1991, izdano na ime Go-
lob Barabara. gnt-132402

Peternel Barbara, Celovška 177, Ljub-
ljana, obvestilo o uspehu 1. letnika Sred-
nje šole za oblikavnje in fotografijo v Ljub-
ljani, izdano leta 1988, na ime Golob Bar-
bara. gnb-132403

Pirc Boštjan, Trubarjeva ulica 44, Ce-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje tehniške šole Celje. gnu-132351

Pirnat Viljem, Senuše 41, Leskovec pri
Krškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične in zdravstvene šole No-
vo mesto, izdano leta 1997. gnb-132874

Pivk Franc, Zadlog 73, Črni vrh nad
Idrijo, spričevalo o zaključnem izpitu Goz-
darskega šolskega centra v Postojni, iz-
dano leta 1979. gni-132838

Plantak Nenad, Trubarjeva 7, Ptuj,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Ekonomske
gimnazije, ŠC Ptuj. gnl-132385

Plohl Svetlana, Mostje 7/a, Lendava –
Lendva, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole, smer upravni tehnik, izdano leta
1992/93. gnd-132768

Plohl Svetlana, Mostje 7/a, Lendava –
Lendva, spričevalo 4. letnika Ekonomske
šole, smer upravni tehnik, izdano leta
1993/94. gnc-132769

Primožič Milan, Šturmovci 8/a, Videm
pri Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske šole Ptuj.
gnt-132652

Pungartnik Sabina, Vorančev trg 6,
Slovenj Gradec, spričevalo 3. in 4. letni-
ka SŠ Slovenj Gradec, smer ekonomski
tehnik, izdano leta 1981/82 in 1982/83.
gni-132663

Pungerl Igor, Kozinova ulica 2, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu in spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje elektro šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1982 in 1983.
gnc-132569

Puš Boštjan, Babškova pot 59, Škoflji-
ca, spričevalo 1 in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 1993 in 1994. gnp-132281

Rojc Ljubo, Zalošče 21, Dornberk, po-
trdilo o diplomi št. 1/KS-2220, izdal TŠC
Branko Brelih Nova Gorica dne
25. 6. 1985. gnn-132633

Rojs Bogdan, Zavrstnik 67, Šmartno
pri Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje prometne šole v Mariboru, izda-
no leta 1988. gnu-132226

Rotter Alessandro, Strunjan 122, Por-
torož – Portorose, diplomo Srednje nara-
voslovne matematične šole z italijanskim
učnim jezikom v Piranu. gnl-132485

Savič Bogdan, Prištinska ulica 6, Ljub-
ljana, indeks, št. 41044564, izdala Fakul-
teta za organizacijske vede. gnv-132225

Sever David, Ul. Vojke Šmuc 19, Ko-
per – Capodistria, spričevalo 3. letnika
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Srednje pomorske šole – plovbni tehnik.
gnr-132233

Sever Zlata, Prosečka vas 34, Mač-
kovci, spričevalo o zaključnem izpitu Eko-
nomske šole Murska Sobota, upravni te-
hnik, izdano leta 1992/93. gnd-132868

Sivka Jože, Prvomajska 15, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Vide Pregarc v
Ljubljani, izdano leta 1983. gnr-132304

Skok Aleksej, Ferda Bidovca 5, Izola –
Isola, indeks, št. 20200261, izdala Prav-
na fakulteta. gnz-132721

Skomina Aleš, Vodnikova 8, Dornberk,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Nova Gorica. gnk-132186

Slama Tjaša, Obala 132, Portorož –
Portorose, spričevalo 2. letnika Gimnazi-
je Koper, izdano leta 1995. gnb-132220

Slama Tjaša, Obala 132, Portorož –
Portorose, spričevalo 1. letnika Gimnazi-
je Koper, izdano leta 1993. gnz-132221

Sluga Borut, Dobrna 13/b, Dobrna, in-
deks, št. 20202856, izdala Pravna fakul-
teta. gnr-132604

Smodej Miha, Riklijeva 3, Bled, potr-
dilo o varnem delu s traktorjem in pri-
ključki. gns-132503

Smrekar Sanda, Kotnikova ulica 6/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno-administrativne šole, iz-
dano leta 1992. gnw-132899

Smuk Marko, Mlake 2, Gradac, spri-
čevalo 3. letnika Kmetijske šole.
gnz-132496

Sodič Valerija, Ponikve 22, Jesenice
na Dolenjskem, maturitetno spričevalo
Gimnazije Brežice, izdano leta 2002.
gnt-132677

Strehovec Rok, Okiškega ulica 24/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Bežigrad v Ljubljani,
št. 359/74, izdano 24. 6. 1993.
gnd-132568

Strežek Mojca, Gregorčičeva cesta 8,
Šmarje-SAP, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1989, izdano na ime Kušlan
Mojca. gnc-132519

Svetina Anja, Vuhred 49, Vuhred, let-
no spričevalo Ekonomske šole Slovenj
Gradec, izdano leta 2003. gng-132290

Šabič Škabar Sabina, Trg Brolo 2, Ko-
per – Capodistria, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Gimnazije v Piranu, izdano leta
1997. gne-132217

Šavle Ugo, Na Pristavi 20, Šempeter
pri Gorici, spričevalo 4. letnika ter spriče-
valo o zaključnem izpitu št. 271, izdala
Gradbena tehniška šola v Ljubljani, izda-
no leta 1980. gnx-132698

Šentak Tina, Lili Novy 33, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2002. gnk-132286

Šeruga Vesna, Zechnerjeva ulica 9,
Ptuj, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Ptuj, izdano leta 2001 in 2002.
gne-132642

Šikman Darja, Sp. Škofije 53, Škofije,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem Izola, izdano leta 1999.
gnm-132609

Šilc Alenka, Vodovodna 10, Velenje,
diplomo srednje šole, št. 127, izdana
20. 6. 1987. gns-132278

Šilc Peter, Vodovodna 10, Velenje, di-
plomo srednje šole, št. 183/87, izdana
26. 6. 1987. gnl-132310

Škamperle Tadej, Senožeče 102/f,
Senožeče, maturitetno spričevalo in ob-
vestilo o opravljeni maturi Gimnazije Po-
stojna, izdano leta 1997. gnx-132848

Šokčević Anica, Prušnikova 22, Mari-
bor, indeks, št. 41980139, izdala Medi-
cinska fakulteta. gno-132582

Štros Mavrič Melita, Stara Fužina 18/a,
Bohinjsko Jezero, spričevalo o končani
OŠ Dr. Janez Mencinger, Bohinjska Bis-
trica, izdano leta 1985, izdano na ime Ma-
vrič Melita. gnb-132645

Šustar Marijan, Pasjak 2, Rijeka, in-
deks, št. 41200206, izdala Medicinska
fakulteta v Ljubljani. gno-132311

Šušterič Andrej, Bizeljska cesta 25,
Brežice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Krško, izdano leta 1991.
gno-132682

Šušteršič Maja, Podreča 21, Mavčiče,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole v
Kranju – poslovni tehnik. gnm-132209

Švajger Slavko, Trebež 8/c, Artiče,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT No-
vo mesto, izdano leta 1992. gnl-132510

Tegelj Tomo, Matena 27, Ig, spričeva-
lo 3. letnika Šolskega centra Ljubljana,
Srednja strojna šola, izdano 21. 6. 2002.
gnh-132464

Tišler Lara, Kresniške Poljane 22, Kre-
snice, obvestilo o uspehu za 2. letnik,
izdala Srednja gostinska šola v Ljubljani
leta 2003. gne-132792

Tomažič Marko, Kosovelova 10, Vipa-
va, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje eko-
nomske in trgovske šole Nova Gorica,
ekonomski tehnik, izdano leta 2001 in
2002. gnm-132184

Tovornik Nataša, Gorenjskega odreda
10, Kranj, spričevalo 1. letnika Vrtnarske
šole Celje, izdano leta 1999/2000.
gnp-132381

Umek David, Titova 101, Senovo, let-
no spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu SŠGT Novo mesto, iz-
dano leta 1995/96. gnj-132412

Urekar Urška, Voklo 74/a, Šenčur, za-
ključno spričevalo Ekonomske srednje šo-
le , šolsko leto 2000/2001. gnc-132794

Vajda Vlado, Podvine 14, Zagorje ob
Savi, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje rudarske šole Velenje, izdano le-
ta 1981, 1982, 1983 in 1984.
gnn-132808

Vedenik Soraja, Grajska cesta 42, Ka-
nal, spričevalo 2. letnika Srednje lesar-
ske šole v Novi Gorici, izdano leta 1993,
izdano na ime Kolmančič Soraja.
gns-132282

Verbič Mateja, Dob pri Šentvidu 4,
Šentvid pri Stični, indeks Srednje trgov-
ske šole Ivančna Gorica, izdan leta
1990/91. gnk-132361

Verovšek Aleš, Plešičeva 21, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano
leta 1983. gnv-132200

Vistoropski Nika, Pečica 5, Podplat,
indeks, št. 18981574, izdala FF v Ljublja-
ni. gnm-132884

Volčanšek Janez, Zg. Pohanca 14,
Zdole, spričevalo 2. letnika SŠGT Novo

mesto, št. 3347, izdano leta 2003.
gns-132253

Voljč Anton, Gabrče 44, Vrhnika, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za gostin-
stvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1995. gnw-132774

Vončina Stevart, Grčna 87, Nova Gori-
ca, diplomo ŠC Branko Brelih Nova Gori-
ca, št. 1405, izdana 25. 6. 1985.
gnk-132636

Vrtačnik Urban, Trg svobode 32, Tr-
bovlje, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 1999/2000. gnc-132744

Vujasin Predrag, Čanžekova ulica 19,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Šol-
skega centra za pošto, ekonomijo in tele-
komunikacije, izdano leta 2000 in 2001.
gnn-132758

Vukič Boštjan, Cesta Ceneta Štuparja
151, Ljubljana-Črnuče, maturitetno spri-
čevalo Gimnazije Ledina, izdano leta
2000. gnq-132580

Vukosavljevič Bogdan, Prušnikova 59,
Ljubljana, indeks, št. 20002450, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gni-132213

Vušnik Boštjan, Sestranska vas 17,
Gorenja vas, spričevalo 1. letnika Srednje
elektro šole v Kranju. gnz-132821

Zajc Nuša, Sončni grič 5, Velenje, ma-
turitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri maturi Škofijske klasične gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnx-132727

Zajšek Petra, Kozminci 5/b, Podle-
hnik, spričevalo 3. letnika Ekonomske šo-
le na Ptuju – poslovni tajnik, izdano leta
2000. gnw-132828

Zaletel Tomaž, Gunceljska cesta 24,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Litostroj.
gnd-132668

Založnik Alja, Ulica heroja Rojška 46,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgov-
ske šole V Celju, izdano leta 1991 in
1992. gnz-132525

Zegula Tilen, Resljeva cesta 32, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Danile Ku-
mar v Ljubljani, izdano leta 1989, izdano
na ime Konič Tilen. gns-132778

Zemljarič Miran, Slovenska vas 16,
Trebnje, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene šole v Mariboru, izdano leta
1978. gnm-132459

Zupančič Sandra, Herbersteinova 1,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije v Ljubljani,
izdano leta 2003. gnl-132793

Žibert Matjaž, Lukovec 23, Boštanj,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje šole
Krško, izdano leta 2000 in 2002.
gns-132353

Žnidaršič Katja, Milje 18/a, Visoko,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole,
smer poslovni tajnik. gno-132632

Žnidaršič Katja, Milje 18/a, Visoko,
spričevalo 2. Ekonomske šole, smer po-
slovni tajnik. gnk-132661

Žorž Milan, Brilejeva ulica 1, Ljubljana,
letno spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu, št. I-837 Elektrotehni-
ške šole v Ljubljani, Odsek za šibki tok,
izdano leta 1976. gnp-132810
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Ostali preklici

Abrahamsberg Jana, Jenkova 18, Po-
stojna, študentsko izkaznico,
št. 31210146, izdala Fakulteta za farma-
cijo. gni-132263

ALPETOUR ŠPEDICIJA IN TRAN-
SPORT d.d., Kapucinski trg 8, Škofja Lo-
ka, CEMT dovolilnico št. SLO 0428, izda-
lo Ministrstvo za promet, direkcija RS za
ceste, sektor za cestne prevoze dne
27. 12. 2002. gnl-132760

Antonič Bojan, Strunjan 48, Portorož
– Portorose, delovno knjižico.
gno-132657

Apšner Tanja, Čečovje 14, Ravne na
Koroškem, študentsko izkaznico,
št. 01002006, izdala Pedagoška fakulte-
ta. gnm-132509

Arh Stnaislav, Dalce 2, Krško, licenco
št. 4650 za vozilo FAP 1213-42 z reg.
oznako KK K1-107. gnk-132511

Bagon Jure, Bilečanska 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 25006042, iz-
dala Fakulteta za arhitekturo. gnv-132675

Baraba Anita, Srebrničeva 15, Anka-
ran – Ankarano, študentsko izkaznico, št.
19942849. gng-132390

Bezjak Irena, Ul. Vide Alič 3, Ptuj, de-
lovno knjižico. gnt-132352

Boj Aleksandra, Zg. Gruškovje 27/a,
Podlehnik, delovno knjižico. gnt-132827

Cuderman Anka, Tupaliče 27, Pred-
dvor, študentsko izkaznico, št. 41020010,
izdala Medicinska fakulteta. gnq-132255

Ćosić Daša, Pjescana uvala 6/28, Pu-
la, Hrvaška, študentsko izkaznico,
št. 41210222, izdala Medicinska fakulte-
ta. gnd-132893

Dijanič Martin, Golovec 7, Trbovlje, de-
lovno knjižico. gnj-132612

Dmitrović Nikola, Vodovodna 3/a,
Ljubljana, vozno karto, št. 74 – 100% po-
pust, izdal LPP. gnl-132535

Dolinšek Stanislav s.p., PREVOZI DO-
LINŠEK, Klokočovnik 23/a, Loče pri Po-
ljčanah, licenco št. 01000080 za tovorno
vozilo M.A.N. 19.372 FLT BL z reg. ozna-
ko CE N2-277. gnr-132579

Faganelj Tadeja, Miren 124, Miren, štu-
dentsko izkaznico, št. 06020580, izdala
Visoka šola za socialno delo v Ljubljani.
gng-132615

Filipović Kristina, Tbilisijska ulica 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-132756

Frelih Andreja, Cesta v Staro vas 3,
Postojna, vozno karto, št. 348, izdal AVRI-
GO d.d., Nova Gorica. gnc-132644

Glas Rudolf, Avtokleparstvo prevozi,
Presladol 49/a, Brestanica, rusko dovo-
lilnico št. 309877 za mednarodne prevo-
ze. gns-132603

Heine Nejc, Stranska 1, Domžale, voz-
no karto, št. 380233, izdal KAM-BUS.
gnx-132573

Henjak Magdalena, Slavšina 19, Vito-
marci, delovno knjižico, izdala UE Ptuj na
ime Koprivc Magdalena. gnw-132653

HORIZONT d.o.o., Vodovodna 30/c,
Maribor, izvod licence, št. 1008429 z dne
26. 5. 2003 za reg. št. MB 45 – 26R.
gnv-132450

Jakopič Blaž, Lepovče 6, Ribnica, štu-
dentsko izkaznico, št. 26104535, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gny-132472

Japelj Urška, Zaplana 285, Vrhnika,
portdilo za registarcijo za motorno kolo
APRILIA Leonardo 125 4T, št. šasije
ZD4MB03001S103728, proizvajalec
Aprillia S.p. S Venezia, letnik izdelave
2001. gnm-132484

Jovičević Sandra, Pajkova 22, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 11960454, iz-
dala Visoka šola za zdravstvo.
gnc-132894

Kodelja Gregor, Obmejna 9, Šempe-
ter pri Gorici, študentsko izkaznico,
št. 64010099, izdala Fakulteta za elek-
trotehniko. gnt-132902

Kokalj Maja, Buč 33, Laze v Tuhinju,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
Domžale. gnj-132887

Kovačič Aleš, Ulica bratov Učakar 56,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21015831, izdala FDV. gnq-132905

Kozar Vida, Pristava 25/b, Ljutomer, li-
cenco, št. 009748/16633/01-KN39/2001
z dne 15. 1. 2001, ser. št. OZS 0011251.
gnq-132455

Krofl Marjan, Dramlje 13/a, Dramlje,
delovno knjižico. gne-132617

Kržišnik Marija, Reka 4, Cerkno, de-
lovno knjižico. gnl-132185

Markič Sabina, Primožičeva ulica 35,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gim-
nazija Bežigrad. gnh-132264

Martin Natalija, I. tankovske 7, Seža-
na, delovno knjižico. gnk-132886

Meden Špela, Begunjska 3, Kranj, štu-
dentsko izkaznico, št. 41980062, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnk-132536

Novak Zdenko s.p., Avtoprevozištvo in
prevoz potnikov z avtobusi, Radomerje
14/g, Ljutomer, licenco, ser.
št. 01001578, izdana 1. 8. 2002 za vozi-
lo avtobus TAM 190A 11T, reg. oznaka
MS M6-000. gnq-132355

Palhuta Maja, Tučna 5, Kamnik, vozno
karto, št. 320592, izdal KAM BUS.
gnv-132850

Petek Klaudija, Sp. Jablane 45, Cir-
kovce, delovno knjižico. gnm-132384

Petelin Domen, Kamnik pod Krimom
72/c, Preserje, študentsko izkaznico,
št. 15380, izdala FDV v Ljubljani.
gnd-132418

Peternel Mark, Tavčarjeva 22, Kranj,
delovno knjižico. gnb-132795

Podstudenšek Gašper, Puhova 7,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 71000749, izdala Biotehnična fakulte-
ta v Ljubljani. gnb-132820

Pohar Miha, Rozmanova ulcia 2, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico,
št. 21018144, izdala FDV. gno-132882

Potrč Polona, Ob sotočju 16, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 1001520, iz-
dala Pedagoška fakulteta. gnr-132504

Prebil Dejan, K reaktorju 10, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 26103891,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in geo-
dezijo v Ljubljani. gne-132317

Pukl Simon, Ažmanova 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 23020682, iz-
dala Fakulteta za strojništvo. gng-132415

Rabbit’s transport, Zajec Karmen s.p.,
Podpeč 75/b, Preserje, italijanske bilate-
ralne dovolilnice, št. 380/02
020710/DO96709 in 380/02
020711/DO96710. gnm-132284

Saje Gregor, Rjava cesta 2/a, Ljublja-
na-Polje, seznanitev o nevarnosti požara
na ladji št. II 508. gny-132522

Saje Gregor, Rjava cesta 2/a, Ljublja-
na-Polje, iskanje in reševanje na morju,
št. HH 985. gnx-132523

Saje Gregor, Rjava cesta 2/a, Ljublja-
na-Polje, prva pomoč na ladji, št. KK 705.
gnw-132524

Serša Ajda, Toma Brejca 8, Kamnik,
vozno karto, št. 320112, izdal KAM BUS.
gnf-132416

Simčič Salko, Ceglo 3/b, Dobrovo v
Brdih, kmetijski vložek, št. 2690.
gnr-132858

Simončič Matej, Maroltova ulica 16,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-132250

Simončič Tjaša, Herbesteinova ulica
65, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 41200242, izdala Medicinska fakulte-
ta v Ljubljani. gnu-132726

Sluga Borut, Dobrna 13/b, Dobrna,
študentsko izkaznico, št. 20202856, iz-
dala Pravna fakulteta. gnq-132605

Sluga Martin s. p. – Avtoprevozništvo,
Moravška gora 81, Gabrovka, licenco, št.
O 1005516 za vozilo z reg. št. LJ A7 –
10H z dne 6. 11. 2002, izdana pri OZS.
gnu-132405

Sodič Valerija, Ponikve 22, Jesenice
na Dolenjskem, študentsko izkaznico,
št. 27004665, izdala Fakulteta za mate-
matiko in fiziko. gnu-132676

Stanovnik Gašper, Ižanska cesta
419/a, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21017445, izdala Fakulteta za družbe-
ne vede. gng-132890

Stelan Frelih, Ul. Španskih borcev 14,
Trbonje, študentsko izkaznico,
št. 63990354, izdala fakulteta za raču-
nalništvo in informatiko v Ljubljani.
gnj-132462

Strnad Rok, Clevelandska 29, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 28030051,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gno-132757

Svetec Dejan, Lendavska ulica 23,
Murska Sobota, delovno knjižico, ser. št.
A 0404867, reg. št. 64426, izdala UE
Murska Sobota. gnh-132789

Šebez Simo, Rimska cesta 8, Laško,
bilateralno dovolnico YU, št. 003629.
gnm-132434

Tajher Polona, Brezje 18, Oplotnica,
študentsko izkaznico, št. 71001009, iz-
dala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnw-132424

Tercelj Urška, Franketova 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20970272, iz-
dala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gne-132467

Tomažin Jure, Podlubnik 155, Škofja
Loka, študentsko izkaznico,
št. 19832831, izdala Ekonomska fakulte-
ta v Ljubljani. gnf-132266
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Tominc Vlado, Kolodvorska 40, Ljutomer,
licenco, št. 007586/9317-ZR32/1998 z
dne 30. 9. 1998 pri OZS. gnt-132777

Tomšič Mihael, Resljeva cesta 4, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico,
št. 230AO107, izdala Fakulteta za stroj-
ništvo v Ljubljani. gnh-132743

Tratnik Tatjana, Ul. Janeza Puharja 4,
Kranj, delovno knjižico. gni-132238

Troha Milanka, Dol pri Borovnici 77,
Borovnica, delovno knjižico, izdano na
ime Vidmar Milanka. gnx-132748

Uršič Marjanko, Sužid 26, Kobarid, de-
lovno knjižico, reg. št. 12279, izdana
1. 4. 1992. gnl-132660

Vidovič Milena, Dr. Hrovata 1, Ormož,
delovno knjižico. gnx-132198

Vončina Jeram Nada, Gorenja Kanom-
lja 23, Spodnja Idrija, delovno knjižico,
št. D 319756, reg. št. 9065. gnu-132301

Vovk Matjaž s.p., Starovaška ulica 24,
Šempeter v Savinjski dolini, izvod licence
št. 008810/11607-ZR69/1999 za vozili
FIAT DUCATO 18Q 2.8. z reg. oznako CE
55-12M in FIAT DUCATO 18Q 2.8 z reg.
oznako CE A5-438, izdano 14. 6. 1999
pri Obrtni zbornici Slovenije. gnn-132283

Vukašinovič Daša, Jerančičeva 14,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 01097303, izdala Pedagoška fakulte-
ta. gnq-132680

Wagner Kristina, Hubadova 16, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnw-132849

Zakotnik Maja, Župančičeva 7, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 18020793, iz-
dala FF v Ljubljani. gnz-132571

Zdravič David, Žale 81/a, Kamnik, voz-
no karto, št. 320488. gnt-132802

Zorko Gregor, Pijava Gorica 172, Ško-
fljica, študentsko izkaznico,
št. 19837996, izdala Ekonomska fakulte-
ta. gns-132853

Žerko Katja, Novi trg 26/a, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 834, izdala Ve-
terinarska fakulteta v Ljubljani.
gnc-132244

Žlender Silva, Vinski vrh 18, Šmarje
pri Jelšah, študentsko izkaznico,
št. 19351541, izdala Ekonomska fakulte-
ta. gni-132363
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