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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo

predhodnega razpisa

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

Ob-103352
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ul. Savinjske če-

te 5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-20, faks
03/713-64-64.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja Glasbe-
ne šole “Risto Savin“ Žalec.

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

ročila, če je določen: oktober 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Ob-
čina Žalec, Oddelek za negospodarske in
gospodarske dejavnosti, Nataša Gaber Siv-
ka, dipl. ekon., tel. 03/713-64-34, faks
03/713-64-64.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 3. 10. 2003.

Občina Žalec

Št. 2/10-2003 Ob-103356
1. Naročnik: Združenje zdravstvenih za-

vodov Slovenije.
2. Naslov naročnika: Združenje zdrav-

stvenih zavodov Slovenije, Njegoševa 8,
1000 Ljubljana, telefaks 01/23-12-086, tel.
01/23-21-675.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nabava električne
energije za potrebe javnih zdravstvenih
zavodov po merilnih mestih za leto
2004 v količini 74.608 MWh.

4. Kraj dobave: javni zdravstveni zavodi
Slovenije.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,
Darja Vižintin-Zupančič, univ. dipl. ek., tel.
01/23-21-476, GSM 041/36-55-95,
e-mail: zdrzz@siol.net.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 3. 10. 2003.

Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije

Št. 616/03 Ob-103439
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: nakup 6 kosov RTG apa-
ratov vključno z adaptacijo prostorov.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljubjana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
faks 01/522-27-64.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 10. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 236 Ob-103525
1. Naročnik: Parkirišča javno podjetje

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

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava in imple-
mentacija parkomatov.

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: na
naslovu naročnika in naročnikove elektron-
ske pošte info@parkirisca-lj.si, s pripisom
“Javni razpis - Parkomati“ v oknu - vrstici
predmet/subject.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 10. 2003.

Parkirišča javno podjetje d.o.o.

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

Ob-103210
1. Naročnik: Zdravstveni dom Domžale.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 2, 1230

Domžale, tel. 01/724-51-00, 01/721-44-59.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava zobozdravstvenega in labo-
ratorijskega materiala, v skupni orienta-
cijski vrednosti 55,000.000 SIT.

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

1. sklop: zobozdravstveni material,
2. sklop: laboratorijski material.
4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Dom-

žale, Mestni trg 2, 1230 Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. januar-
ja 2004 do 31. decembra 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-

kumentacijo 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 elektronka 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 3. novembra 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 6.200 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni ra-
čun 02083-0053787157, sklic na št.
024-2003, po modelu 00, Altus consul-
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ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 3. 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 3. no-
vembra 2003, ob 14. uri, na naslovu Zdrav-
stveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230
Domžale.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe morajo ponudniki predložiti
menico v višini 150.000 SIT, z menično iz-
javo, z oznako “brez protesta“. Menica mo-
ra veljati do 31. decembra 2003.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za do-
ločen 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 31. decembra 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 10. no-
vember 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
stalen popust, plačilni pogoji, strokovna pri-
poročila, celovitost ponudbe. Vrednost me-
ril in uporaba posameznega merila so nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Zdravstveni dom Domžale

Št. 60/03 Ob-103214
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana, tel. +386/1/58-75-200,
faks +386/1/52-46-480.

3. (a) Vrsta in količina blaga: rinež.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

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

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe v skladu s ponujenim dobav-
nim rokom.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Termoelek-

trarna toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarni-
ška 19, 1000 Ljubljana; razpisna doku-
mentacija in dodatne informacije: Jasmin
Rebselj, Oddelek za javna naročila, I. nad.,
soba 28, tel. +386/1/58-75-247, faks
+386/1/58-75-217.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne do-
kumentacije je 10.800 SIT (z DDV), zne-
sek je potrebno nakazati na račun št.
02924-0017425656 s pripisom “JR – Do-
bava rineža“. Ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrdno predložiti potrdilo o plači-
lu in potrdilo o davčnem zavezancu.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudnik mora poslati ponud-
bo na naslov: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana, ali dostaviti v Oddelek za javna
naročila, I. nad., soba 28.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 3. 11. 2003 ob
12.30, v sejni sobi naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3,000.000 SIT, ki bo
veljavna do 30. 11. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik nudi za plačilo svojih obveznosti nepre-
klicni dokumentarni akreditiv, ki ga bo odprl
v 10 dneh po podpisu pogodbe pri eni od
bank s sedežem v Republiki Sloveniji, pla-
čljiv v 30 dneh po prezentaciji akreditivnih
dokumentov.

Kot akreditivni dokumenti bodo veljali:
račun (izvirnik in ena kopija), zapisnik o pre-
vzemu rineža, bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.

Ponudnik lahko ponudi tudi boljše plačil-
ne pogoje, kot jih navaja naročnik, kar bo
upoštevano v merilu za vrednotenje ponudb.
Kot boljši plačilni pogoji se bodo upošteva-
li: plačilo obveznosti naročnika brez zavaro-
vanja plačila z akreditivom, akreditiv plačljiv
v daljšem roku od 30 dni po prezentaciji
akreditivnih dokumentov.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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 veljati
do 30. 11. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je 10. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena s plačilnimi pogoji

do 90 točk,
2. lastna servisna dejavnost 5 točk,
3. dobavni rok do 5 točk.

Skupaj maks. 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: tehnične zahteve za rinež: rinež mo-
ra imeti certifikat CE; mejni nivo hrupa ri-
neža mora biti v skladu z Uredbo o hrupu v
naravnem življenjskem okolju (Uradni list
RS, št. 45/95, 66/96); hrup v kabini rine-
ža mora biti v skladu s Pravilnikom o varo-
vanju delavcev pred tveganji zaradi izpo-
stavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS,
št. 7/01); masa od 25 do 31 ton; specifič-
ni tlak rineža na tla od 45 do 60 kPa;
sposobnost dela v naklonskem kotu 45°;
višina od tal (ground clearance) minimalno
400 mm; moč motorja od 165 kW in več
(po ISO 9249); motor mora imeti najmanj
6 valjev; motor mora imeti najmanj 10.000
cm3 delovne prostornine; upravljanje rine-
ža izvedeno hidrostatično ali z diferencia-
lom; zračni filter z izločevalnikom prahu;
širina gosenic od 80 do 100 cm; minimal-
na kapaciteta odriva 16 m3; gosenice pri-
rejene za delo na premogu; klimatska na-
prava v kabini; pnevmatsko vzmetenje se-
deža.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 170/2003 Ob-103228
1. Naročnik: Srednja gostinska in turi-

stična šola Izola.
2. Naslov naročnika: 6310 Izola, Pre-

komorskih brigad 7, tel. 05/66-21-721,
faks 05/66-21-725, e-naslov: nata-
sa.cah@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava kurilnega olja in prehrambe-
nega blaga.

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

1. sklop: kurilno olje;
2. sklop: sveže meso,
3. sklop: suhomesnati izdelki,
4. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
5. sklop: špecerija,
6. sklop: sveža zelenjava in sadje,
7. sklop: zmrznjena zelenjava in sadje,
8. sklop: zmrznjeni izdelki,
9. sklop: ribe – sveže in zmrznjene,
10. sklop: mleko in mlečni izdelki,
11. sklop: jajca,
12. sklop: olje.
4. Kraj dobave: Srednja gostinska in tu-

ristična šola Izola, 6310 Izola, Prekomor-
skih brigad 7.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Srednja go-
stinska in turistična šola Izola – tajništvo –
Nataša Cah, 6310 Izola, Prekomorskih bri-
gad 7.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
12. do 14. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na tran-
sakcijski račun pri UJP Koper št.
01100-6030697516, sklic 76069.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 11. 2003,
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Srednja gostinska in turistična
šola Izola – tajništvo – Nataša Cah – 6310
Izola, Prekomorskih brigad 7.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 10. 11. 2003, ob 13. uri, na
Srednji gostinski in turistični šoli Izola – re-
stavracija.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
menica v višini 3% vrednosti ponudbe.

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: v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
20. 1. 2004, odločitev o sprejemu ponud-
be predvidoma do 14. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, dobavni pogoji, reference,
posebne ugodnosti; merila so natančno
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2003.

Srednja gostinska in turistična šola
Izola

Ob-103260
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kom

aparat za detekcijo mikroorganizmov v
krvi in drugih vzorcih.

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

4. Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska 1.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Marjana Pre-
dan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu na transakcijski račun.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 9.600 SIT (vključ-
no z DDV) na transakcijski račun
01100-6030926630.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 10. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor,
Prvomajska 1.

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

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

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

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: do 30. 11. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Zdenka Letonja,
univ. dipl. ek., tel. 02/45-00-262.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 9. 2003.

Zavod za zdravsteno varstvo
Maribor

Št. 243/03 Ob-103339
1. Naročnik: Vrtec Zelena jama, Zvezna

ulica 24, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vrtec Zelena ja-

ma, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana, tel.
01/52-06-710, faks 01/52-06-705.

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 živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Zelena jama,

Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Vrtec Zele-
na jama, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana -
v tajništvu vrtca pri Marjetki Jelaska, tel.
01/52-06-710, faks 01/52-06-705 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure, ponudniki
pa dobijo dodatna pojasnila in informacije
pri Dragici Bulc na tel. 01/52-06-706,
prav tako vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 4. 11. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu vrtca od dneva objave
javnega razpisa dalje vsak delovni dan od
10. do 12. ure do dneva in ure, predvidene
za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na TRR račun
šole št. 01261-6030637344.

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: Vrtec Zelena jama, Zvezna uli-
ca 24, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 11. 2003 ob 10. uri v prostorih
Vrtca Zelena jama, Zvezna ulica 24, 1000
Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od iz-
daje računov, računi pa se izdajajo zbirno
1-krat mesečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo živil se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in sa-
mostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne do-
kumentacije

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 60 točk,
– lastna proizvodnja - 10 točk,
– plačilni rok - 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik - 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa - 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Vrtec Zelena jama, Ljubljana

Ob-103361
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbov-

lje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,

1420 Trbovlje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: laborato-

rijski material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za
posamezno skupino (sklop), vendar mora
ta obsegati vse vrste blaga, ki so v tej skupi-
ni (100% skupina):

1. skupina: testni trakovi za delo na urin-
skem aparatu Miditron Junior firme Roche,

2. skupina: reagenti za hematološke
števce firme Coulter (Model MAX M in
ONYX),

3. skupina: reagenti za določanje elek-
trolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3),

4. skupina: reagenti za plinski analizator
– AVL Roche (Model COMPACT 3),

5. skupina: reagenti za plinski analizator
– Rapid LAB 348 Bayer,

6. skupina: reagenti za delo na elektro-
foreznem sistemu firme Helena Labortories
– Cliniscan II,

7. skupina: reagenti za aplikacijo na apa-
ratu stratus firme Dade – Behring,

8. skupina: reagenti za aplikacijo na apa-
ratu Turbitimer firme Dade – Behring,

9. skupina: reagenti za aplikacijo na apa-
ratu Sysmex Model CA – 500 firme Dade –
Behring,

10. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu AXYM firme Abbott,

11. skupina: reagenti za aplikacijo na glu-
koznem analizatorju firme Beckman,

12. skupina: reagenti, standardi, kalibra-
torji, kontrole za aplikacijo na aparatu Hita-
chi 911 – firme Roche,

13. skupina: hitri testi za določitev drog
v urinu firme SYVA ali ACCU-SIGN,

14. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu Elecsys 1010 firme Roche,

15. skupina: testi za določanje protrom-
binskega časa na aparatu Coagucheck S –
firme Roche,

16. skupina: TPHA Syphilis test firme
Dialab,

17. skupina: reagenti za določanje spe-
cifičnih Ige – firme Milenia.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Tr-
bovlje.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tajništvo. Dvig razpisne do-
kumentacije: osebno v tajništvu bolnišnice
ali po pošti ob predhodni predložitvi potr-
dila o plačilu razpisne dokumentacije, faks

03/56-26-122. Dodatne informacije samo
pisno na isti naslov oziroma faks.

(b) Čas v katerem se lahko prevzema
razpisna dokumentacija: od objave do ro-
ka za predložitev ponudb, vsak delavnik, ki
je od ponedeljka do petka med 11. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.400 SIT (vrednost že
vsebuje DDV), negotovinsko, na podračun
pri UJP 01100 – 603 0279252 s pripisom
“JN – laboratorijski material“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Trbovlje,
p.o., Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje (taj-
ništvo, če je predložitev osebna).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 11. 2003 ob 12. uri na upravi
Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska ce-
sta 9, 1420 Trbovlje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti po-
nudbe ponudnika.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. členu do 43. čle-
nu ZJN-1: določeno v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 31. 1. 2004, predviden datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 20. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost skupine ob ustrezni kvaliteti posa-
meznih artiklov v njej.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sukcesivna dobava v obdobju enega
leta, pred dvigom razpisne dokumentacije
je možen ogled le-te.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Ob-103362
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbov-

lje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta

9, 1420 Trbovlje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

in montaža ultrazvočnega aparata z bar-
vnim dopplerjem (1 kom).

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Tr-
bovlje.

5. Datum začetka in pred videni datum
zaključka ali trajanje dobave: od veljavno-
sti pogodbe 45 dni.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tajništvo. Dvig razpisne do-
kumentacije: osebno v tajništvu bolnišnice
ali po pošti ob predhodni predložitvi potr-
dila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
03/56-26-122. Dodatne informacije samo
pisno na isti naslov oziroma faks.

(b) Čas v katerem se lahko prevzema
razpisna dokumentacija: od objave do ro-
ka za predložitev ponudb, vsak delavnik, ki
je od ponedeljka do petka med 11. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (vrednost že
vsebuje DDV), negotovinsko, na podračun
pri UJP 01100 – 603 0279252 s pripisom
“JN – Ultrazvočni aparat“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 11. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Trbovlje,
p.o., Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje (taj-
ništvo, če je predložitev osebna).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 11. 2003 ob 12. uri na upravi
Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska ce-
sta 9, 1420 Trbovlje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti po-
nudbe ponudnika.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. členu do 43. členu
ZJN-1: določeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2004, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 30. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost ponudbe – predračuna.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 106/2003 Ob-103378
1. Naročnik: Osnovna šola Tabor II Ma-

ribor, Klinetova ul. 18, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Ta-

bor II Maribor, Klinetova ul. 18, 2000 Mari-
bor, tel. 02/420-64-01 ali 420-64-11, faks
02/420-64-01.

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

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Tabor II

Maribor, Klinetova ul. 18, 2000 Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Tabor II Maribor, Klinetova ul. 18, 2000 Ma-
ribor – v tajništvu šole, tel. 02/420-64-01
ali 420-64-11, faks 02/420-64-01, vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure, ponudniki pa
dobijo dodatna pojasnila in informacije pri
Petri Orešič na tel. 02/420-64-11 ali
041/436-700, prav tako vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 11. 2003,
razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od dneva objave
javnega razpisa dalje, vsak delovni dan od
10. do 12. ure do dneva in ure, predvidene
za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na TRR račun
šole št. 01270-6030669010.

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: Osnovna šola Tabor II Maribor,
Klinetova ul. 18, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 11. 2003 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Tabor II Maribor, Klinetova ul.
18, 2000 Maribor.

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 30 dni od iz-
daje računov, računi pa se izdajajo zbirno
1x mesečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo živil se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in sa-
mostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo

izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne do-
kumentacije.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 3. 10. 2003.
OŠ Tabor II Maribor

Št. 6140 Ob-103411
1. Naročnik: Vrtec Najdihojca.
2. Naslov naročnika: Vrtec Najdihojca,

Gorazdova 6, 1000 Ljubljana, tel. in tele-
faks 01/50-57-275, elektronski naslov:
vrtec.najdihojca-lj@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. mleko in mlečni izdelki – 22.950 l

in 1.150 kg in 28.735 kom.,
2. meso in mesni izdelki – 19.364 kg,
3. ribe in konzervirane ribe – 792 kg

in 192 kom.,
4. jajca – 23.000 kom.,
5. olja – 3.250 l,
6. zelenjava in suhe stročnice –

39.993 kg,
7. konzervirana zelenjava – 1.310 kg

in 1.200 kom.,
8. sveže sadje – 27.168 kg,
9. konzervirano sadje – 3.000 kom.,
10. sadni sokovi in sirupi – 3.750 l in

2.000 kom.,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –

3.620 kg in 836 kom.,
12. zamrznjeni izdelki iz testa –

300 kg,
13. kruh in pekovsko pecivo –

5.290 kg in 27.140 kom.,
14. slaščičarski izdelki in keksi –

430 kg in 10.320 kom.,
15. ostalo prehrambeno blago –

5.867 kom. in 5.205 kg in 490 l.
Količine posameznih živil so opredelje-

ne v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

memb količine nabav posameznih živil, gle-
de na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo ali samo na del razpi-
sanega javnega naročila – podsklop oziro-
ma podskupino, ki je v razpisni dokumenta-
ciji opredeljena in iz nje tudi razvidna. Za
posamezno skupino oziroma podskupino
(kolikor je skupina razdeljena na podskupi-
ne) se lahko izbere samo en dobavitelj.

4. Kraj dobave: sukcesivna dobava na
tri dostavna mesta: Vrtec Najdihojca, Enota
Palček, Gorazdova 6, Ljubljana, Enota Bi-
ba, Ljubeljska 16, Ljubljana in Enota Čen-
ča, Lepodvorska 5, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek 1. 1.
2004, konec do vključno 31. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago na naslovu na-
ročnika Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6,
1000 Ljubljana, v tajništvu pri Amaliji Ora-
žem, tel. 01/50-57-275, 01/51-55-920,
01/51-55-925.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče prevzeti vsak delovni dan od
ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, od
10. 10. 2003 (od datuma te objave dalje).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT, davek je vštet v ceno.
Plačilo na blagajni računovodske službe v
gotovini – ob prevzemu razpisne dokumen-
tacije ali na TR št. 01261-6030637635.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika Vrtec Najdihojca, Go-
razdova 6, 1000 Ljubljana, tajništvo. Ose-
bni prevzem pa vrši Oražem Amalija, vsak
delovni dan od ponedeljka do petka med
8. in 14. uro.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 11.
2003, ob 10. uri na naslovu naročnika:
Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6 1000 Ljub-
ljana, uprava.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik mora ponudbi
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be, plačljivo na prvi poziv v višini 1% ponud-
bene vrednosti. Bančna garancija mora biti
veljavna do 31. 1. 2004.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih. Plačilni rok je 30 dni od
datuma izstavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
ZJN): naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo za dobo 24 mesecev. Vzo-
rec pogodbe je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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: ponudniki so lahko prav-
ne ali fizične osebe, ki predložijo veljavno in
popolno ponudbo. Ponudbena dokumenta-
cija mora vsebovati: opredeljeni so v razpi-
sni dokumentaciji.

Zahtevana dokazila je potrebno predlo-
žiti kot orginale ali overjene fotokopije.
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14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba, skupaj s po-
nudbeno dokumentacijo, mora veljati 30 dni
od dneva odpiranja ponudb; naročnik bo
odločitve sprejel najkasneje do konca me-
seca novembra 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena po vrstnem redu, tako da ima
prvo merilo največjo težo in naprej po pada-
jočem vrstnem redu (teža in način uporabe
meril – ZJN). Razvidna so iz razpisne doku-
mentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo telefonsko na naslovu na-
ročnika Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6,
Ljubljana, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 8. in 14. uro, do pet dni pred
iztekom roka za oddajo ponudb. Kontaktna
oseba: Amalija Oražem.

Ponudbe morajo biti predložene v za-
pečatenih kuvertah, morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba –
javni razpis brez omejitev za dobavitelje ži-
vil“ in številko objave v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Vrtec Najdihojca

Ob-103415
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: nadgrad-
nja usmerjevalnikov Juniper ter vzdrže-
vanje 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, Ljub-
ljana.

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 15. 12.
2003. Vzdrževanje dobavljene opreme je
razpisano za nedoločen čas s predvidenim
pričetkom dne 15. 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,
Arnes, 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 razpis-
no dokumentacijo: 5.000 SIT na TR
01100-6030345406.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 3. 11. 2003
do 8.45.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 11. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
Arnesa, Jamova 39, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki
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,
reference in kvalificiranost ponudnika. Po-
drobneje 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: 3. 10. 2003.

Arnes

Ob-103416
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: hrbtenični
usmerjevalnik (router): 3 kosi ter vzdrže-
vanje 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, Ljub-
ljana.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave razpisane opreme je 15. 12.
2003. Vzdrževanje dobavljene opreme je
razpisano za nedoločen čas s predvidenim
pričetkom dne 15. 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,
Arnes, 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 razpis-
no dokumentacijo: 5.000 SIT na TR
01100-6030345406.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 11. 2003 do
9.45.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 11. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Arnesa, Jamova 39, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo v ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
700.000 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: 3. 10. 2003.

Arnes

Št. 1705/03 Ob-103420
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. (a) Vrsta in količina blaga: tisk in
dobava zunanje farmacevtske ovojnine
– papirne embalaže za potrebe Galen-
skega laboratorija Mariborskih lekarn
Maribor, po sklopih:

– zaklopnice,
– samolepilne etikete,
– navodila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi posamezni sklop.

4. Kraj dobave: OE Galenski laboratorij
– Maribor, Tkalski prehod 4.

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. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu zavoda,
Minařikova ulica 6, Maribor, 1. nadstropje,
tel. 02/450-28-42 oziroma 43.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun na-
ročnika št. 01270-6030275190 pri UJP
Slovenska Bistrica.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zdravstveni zavod Mari-
borske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6,
2000 Maribor, 1. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 11. 2003 ob 10.30, Javni zdrav-
stveni zavod Mariborske lekarne Maribor,
Minařikova ulica 6, 2000 Maribor – sejna
soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija oziroma bianco menica z me-
nično izjavo v višini 5% ponudbene vred-
nosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 13. 1. 2004; predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 28. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor

Št. 17123-03-403-87/2003 Ob-103425
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, tele-
faks 01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga oziroma
storitev: dobava informacijske opreme
za objekt UVZ, in sicer: specialna delov-
na postaja, datotečni strežnik, omrežna
oprema, risalnik.

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

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

za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se bo oddalo po posameznih
sklopih, in sicer:

– sklop 1: specialna delovna postaja,
– sklop 2: datotečni strežnik,
– sklop 3: omrežna oprema,
– sklop 4: risalnik.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je

predmet javnega razpisa, v celoti (sklopi od
1 do 4) ali posamezne sklope v celoti. Po-
sameznih artiklov ali točk iz posameznega
sklopa ponudniki ne morejo ponuditi.

4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti te-
hnični specifikaciji iz razpisne dokumenta-
cije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasnejši
rok za dobavo blaga je 45 dni od sklenitve
pogodbe.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen vpo-
gled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak dan od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo. Ponu-
dniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentaci-
jo, morajo predložiti pooblastilo za dvig raz-
pisne dokumentacije, iz katerega morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv,
naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali
ne), potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazi-
lo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti
jasno razviden točen naziv in naslov plačni-
ka, 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
17116-2401002-40308703.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do dne 7. 11. 2003, najka-
sneje do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 11.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

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

nudniki morajo predložiti bančno garancijo
kot finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dne-
va uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po dobavi.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 130 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 25. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza
meriloma cena in urejenost sistema kako-
vosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 10. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-103440
1. Naročnik: Elektro Primorska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00,
faks 05/339-67-31.

3. (a) Vrsta in količina blaga: elektro
oprema in montaža za RP 20 kV Kanal
(po razpisni dok. št. 16/2003-B).

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

4. Kraj dobave: fco RP 20 kV Kanal v
Kanalu.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 30. 9.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti v komercial-
nem sektorju pri Katji Šmajgl.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je mo-
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žen med 9. in 11. uro po predhodni eno-
dnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z vir-
manom na TRR št. 04750-0000510950 pri
Novi KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 43428 – ter št. objave v Ur. l. RS s
pripisom razpisna dokumentacija – dobava
elektro opreme za RP 20 kV Kanal.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 11. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov komor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Er-
javčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercial-
ni sektor).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 11.
2003 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Pri-
morska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe brez DDV, katera ve-
ljavnost je 40 dni od izdaje obvestila o od-
daji naročila – to je do 20. 1. 2004.

11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mož-
nost predčasnih gotovinskih plačil, rok pla-
čila mora biti najmanj 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skupina ponud-
nikov mora dostaviti pravni akt o skupni iz-
vedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. čle-
nu ZJN-1 še to, da povprečni letni čisti pri-
hodki od prodaje (za zadnja tri leta) morajo
biti v višini najmanj dvakratne ponudbene
vrednosti in da finančni položaj ustreza po
ZFPP.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 11. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, rok plačila, način plačila, refe-
rence in kakovost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 10. 2003.

Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d. Nova Gorica

Št. 07/03 Ob-103449
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Prodnik d.o.o. Domžale.
2. Naslov naročnika: Savska 34, 1230

Domžale, faks 72-95-450, tel. 72-95-440.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kom-

paktor.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Kraj dobave: Domžale, Savska 34.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava naj-
kasneje do 20. 2. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Matej Kova-
čič, faks 72-95-450, tel. 72-95-440.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 15. uro (tajništvo).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; TRR
18300-0012119440, Banka Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 11. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 11. 2003 ob 10. uri na naslovu
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
Savska 34, 1230 Domžale - sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo do 20. 2.
2004.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 2. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost, izpolnjevanje dodatnih te-
hničnih zahtev, garancija, rok dobave, pla-
čilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da za-
radi finančnih razlogov z izbranim ponud-
nikom ne sklene pogodbe o nabavi kom-
paktorja. V tem primeru ponudniki ne more-
jo uveljavljati nikakršnih regresnih zahtevkov
zoper naročnika.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 10. 2003.

Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o. Domžale

Št. 37/03 Ob-103494
1. Naročnik: Nigrad, javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
soli za posipavanje cest.

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

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

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

zaključka ali trajanja dobave: eno leto po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, (soba 114/I) vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 11. 11. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponud-
niki lahko plačajo na blagajni naročnika ali
na transakcijski račun naročnika št.
04515-0000498021 pri Novi KBM – sklic
na številko 71083715.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na sedež družbe Nigrad, javno komunalno
podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 11.
2003 ob 9. uri na sedežu družbe Nigrad
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (soba
št. 118/I).

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

11. Pogoji financiranja in plačila/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo blago, ki je predmet razpisa pla-
čal v 60 dneh po prevzemu blaga in preje-
mu računa.

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudbe: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Jožetu Grudnu, tel.
02/45-00-300.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2003.

Nigrad d.d. Maribor
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Št. 17123-04-403-84/2003 Ob-103518
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, tele-
faks 01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga oziroma
storitev: dobava in montaža pisarniške
in druge opreme.

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

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

– sklop 1: pohištvena oprema in vgrad-
nji gospodinjski aparati,

– sklop 2: kovinska oprema, varnostne
omare in blagajne,

– sklop 3: TV aparati in videorekorderji,
– sklop 4: biro oprema (fotokopirni stro-

ji, uničevalci dokumentov),
– sklop 5: fitness oprema, oprema za

telovadnico, savna,
– sklop 6: druga oprema (vzmetnice, rju-

he, odeje, vzglavniki, karnise, zavese, sve-
tila, prostostoječi obešalniki, koši, table, go-
spodinjski pribor).

Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je
predmet javnega razpisa, v celoti ali po po-
sameznih sklopih in ne morejo ponuditi po-
sameznih postavk iz posameznih sklopov.

4. Kraj dobave: objekt na lokaciji: Ul.
Jožeta Jame 8, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti te-
hnični specifikaciji iz razpisne dokumenta-
cije.

6. Datum začetka in predvideni rok
dobave in montaže: 40 dni od podpisa
pogodbe, vendar najkasneje do 31. 1.
2004.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
mentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o po-
nudniku (naziv, naslov, navedba ali je dav-
čni zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji
s strani davčnega urada, kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40308403.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do dne 10. 11. 2003, najka-
sneje do 10. ure.

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

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

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati 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.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugo-
dnejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponuje-
no ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 10. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 617/03 Ob-103522
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

HPLC sistema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudbe se oddajajo za celoto.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška 7, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: januar 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komercial-
ni sektor Kliničnega centra Ljubljana,
Zaloška cesta 14, 1000 Ljubljana, 2. nad-
stropje, tajništvo komercialnega sekorja,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Raz-
pisna dokumentacija je na voljo od 13. ok-
tobra 2003 do 17. novembra 2003 do
10. ure.

(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: 5.000 SIT na podračun za-
kladniškega računa pri Upravi za javna pla-
čila št. 01100-6030277894.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. novembra
2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Komercialni sektor Klinične-
ga centra Ljubljana, Zaloška cesta 14,
1000 Ljubljana/2. nadstropje, tajništvo
komercialnega sektorja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. novembra 2003 ob 12. uri; glav-
na stavba Kliničnega centra, Zaloška 7/pri-
tličje – predavalnica I.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati za čas veljavnosti ponudbe in en dan.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 120 dni od datuma odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve v mesecu de-
cembru 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena (80%),
2. dodatna oprema (20%).
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zainteresirani kandidati imajo mož-
nost vpogleda v razpisno dokumentacijo, in
sicer na naslovu in v času navedenem v
7. točki te objave.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 10. 2003.

Klinični center Ljubljana

Ob-103602
1. Naročnik: Čebelarska zveza Slovenije.
2. Naslov naročnika: Brdo pri Lukovici

8, 1225 Lukovica.
3. (a.) Vrsta in količina opreme: stroj-

na in programska oprema za nadzor me-
denja – 15 kpl. (dobava, montaža in
usposobitev).

Pisne tehnične zahteve za strojno in pro-
gramsko opremo za nadzor medenja lahko
zainteresirani prevzamete na naslovu naroč-
nika od 15. 10. do 20. 10. 2003 od 8. do
15. ure.

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

4. Kraj dobave: Čebelarski zveza Slove-
nije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica.

Kraj montaže in usposobitve: različne lo-
kacije v Republiki Sloveniji.

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

zaključka ali trajanje dobave: mesec april
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva dodatne informacije:
Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Luko-
vici 8, 1225 Lukovica, tajnik Anton Tomec,
tel. 01/72-96-102.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe se spre-
jemajo do 30. 10. 2003.do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Čebelarska zveza Slovenije, Br-
do pri Lukovici 8, 1225 Lukovica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 11. 2004 ob 13. uri, v pisarni
Čebelarske zveze Slovenije, Brdo pri Lu-
kovici 8, 1225 Lukovica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe če so zahtevane: lastna me-
nica v višini 5% ponudbene vrednosti in ve-
ljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok neto 60 dni po dobavi, montaži in
usposobitvi.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudbeni pogoji

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 350-01-15/2003 Ob-103457
V javnem razpisu za izgradnjo komunal-

ne infrastrukture v sklopu ZN Otočec, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 86/87 z
dne 5. 9. 2003, Ob-101331, se zaradi po-
daljšanja roka za oddajo ponudb popravita
točki 8. (a) in 9. in se pravilno glasita:

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 10. 2003 ob 12. uri, v sejni sobi
MO Novo mesto II/67, Seidlova cesta 1.

Mestna občina Novo mesto

Št. 34404-0018/2003-232 Ob-103251
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Ba-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija odseka lokalne ceste LC
135100 Rečica – Zarečje, odsek
135101 od km 0,0+15.00 do km
0,8+99.25.

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

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

4. Kraj izvedbe: naselji Rečica – Zare-
čje, Občina Ilirska Bistrica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.

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

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 15. 10. 2003.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 10. 11. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ilirska Bistrica, Bazovi-
ška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; tajniš-
tvo urada župana, soba II/3.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 11. 2003

morajo veljati do 30. 6. 2004 (60 dni po
zadnji dobavi – fiksna cena), predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
15. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 65 točk,
– plačilni pogoji: 15 točk,
– reference: 15 točk,
– rok izvedbe: 5 točk.
Skupno največje možno število točk po

vseh merilih znaša 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik ni dolžan oddati naročila in
skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 10.2003.

Čebelarska zveza Slovenije

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

gradnje po odprtem postopku

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

Št. 20/945/2003 Ob-103381

Obvestilo
o zavrnitvi ponudb

V skladu z določilom prvega odstavka
77. člena ZJN-1 obveščamo, da je naroč-
nik v javnem naročilu gradnje po odprtem
postopku za prostorsko preureditev in dozi-
davo Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 75 z dne 1. 8. 2003, zavrnil vse prispe-
le ponudbe kot nepravilne.

Občina Slovenska Bistrica

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 110-1/03 Ob-103443
V Uradnem listu RS, št. 37 z dne 18. 4.

2003 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za “HC Razdrto – Vipava, Reberni-
ce; gradnja viadukta 6-1/1 Boršt I med km
1.3+77 in km 1.5+27, dolžine ca. 150 m ter
širine 21,08 m, in sicer: I. faza – desni ob-
jekt (temeljenje, podporna in prekladna kon-
strukcija, vozišče in oprema) skupaj s teme-
ljenjem in krajnimi oporniki levega objekta;
II. faza – levi objekt (stebri in prekladna kon-
strukcija, vozišče in oprema) brez temelje-
nja“ (Ob-92279).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 21. 10. 2003 do 9. ure. Odpi-
ranje ponudb bo dne 21. 10. 2003 ob 10.
uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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ob 10. uri na naslovu: Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica;
urad župana – sejna soba I/1.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT in veljavnostjo 90
dni od odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni. Okvirni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 17. 11. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
2. 10. 2003.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 913-1/2003/38 Ob-103282
1. Naročnik: Agencija za telekomunika-

cije, radiodifuzijo in pošto Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, tel. 01/437-49-00, faks
01/432-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija poslovnih prostorov naročnika
v Stegnah 7 (gradbena dela, inštalacij-
ska dela, mizarska dela – postavitev
kompletnih delovnih mest).

(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: Stegne 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Praetor d.o.o.,
Trg OF 13a, Ljubljana, Maja Matičič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12.30 do
14.30.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Praetor d.o.o., Trg OF 13a,
Ljubljana, pritličje poslovne stavbe na dvo-
rišču.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 2003 ob 10.30, Praetor d.o.o., Trg
OF 13a, Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prevzema del in izdaje računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 1. 2004, 20. 11.
2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: po predhodni najavi v skladu z Na-
vodili ponudnikom je možen ogled lokacije
del; ponudniki bodo morali na svoje stro-
ške na lokaciji naročnika postaviti vzorčno
delovno mesto, katerega ustreznost bo
eden izmed pogojev za priznanje sposo-
bnosti, ponudniki lahko dvignejo elektron-
sko verzijo razpisne dokumentacije ter po-
stavljajo vprašanja v zvezi z razpisom pre-
ko spletnega portala: http://www.prae-
tor.si; specifikacije in načrti, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije so poslovna
skrivnost in avtorsko delo – ponudniki jih
smejo uporabljati samo za namene tega
javnega razpisa.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2003.

Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto

Republike Slovenije

Št. 35103-143/2003 (1019) Ob-103331
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvobodi-

tve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
tel. 02/729-13-10; faks 02/720-73-52,
obcina@lenart.si, www.lenart.si.

(a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
klubskih prostorov NK Lenart.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: v primeru va-
riantne ponudbe mora ponudnik pridobiti
na svoje stroške ustrezno nadomestno pro-
jektno dokumentacijo.

4. Kraj izvedbe: ŠRC Polana pri Le-
nartu.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del 1. 12. 2003, predvideno dokonča-
nje del je 30. 6. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Le-
nart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slo-
venskih goricah, Srečko Aleksander Padov-
nik, pisarna 7/I, tel. 02/729-13-19, faks
02/720-73.52 ali Avgust Zavernik, pisarna
24/II.; tel. 02/729-13-14.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave javnega razpisa od ponedeljka
do petka med 8. in 12. uro.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvobodi-
tve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
soba 7/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 11. 2003 ob 10. uri, na naslovu
Občina Lenart, soba 28/II.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 200.000
SIT, ki mora veljati še do 30 dni od predvi-
denega datuma sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika, torej do 20. 12. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije, rok pla-
čila je 90 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru pred-
ložitve skupne ponudbe se zahteva predlo-
žitev pravnega akta o skupni izvedbi naroči-
la, ki mora natančno opredeljevati odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo na-
ročila in navedbo nosilca posla. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 12. 2003, predviden datum odloči-
tve o izbiri izvajalca je 20. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena upoštevajoč vse popuste.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da zma-
njša obseg razpisanih del oziroma spreme-
ni predviden čas začetka/zaključka izvaja-
nja del.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 72 z dne
25. 7. 2003, Ob-99750.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 10. 2003.

Občina Lenart
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Št. 414-07/00-2 Ob-103332
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Občina Logatec,

Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, tel.
01/759-06-00, faks 01/759-06-20, e-ma-
il: sprejem@logatec.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vodovo-
dni sistem Logatec: vključitev vrtin v vo-
dovodni sistem, izgradnja primarnega
vodovoda Cuntova Grapa.

(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: /

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 2003–2004.
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 Ljublana s pripisom – vodovod.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška ce-
sta 15, 1370 Logatec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 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 90 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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
90 dni od datuma odpiranja ponudb, obve-
stilo o oddaji naročila do 5. 12. 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: 3. 10. 2003.

Občina Logatec

Št. 403-07-006/03-001 Ob-103340
1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Kopitarjev trg 1,

1217 Vodice, tel. 833-26-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja

novega vrtca v Vodicah.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora biti celovita.

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

4. Kraj izvedbe: kraj Vodice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 25. no-
vember 2003, končanje 1. julij 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice,
kontaktna oseba Janja Zalokar, tel.
01/833-26-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame v času ura-
dnih ur Občine Vodice (ponedeljek, sreda
in petek od 10.30 do 12. ure, ob sredah pa
tudi od 14. do 17. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 20.000 SIT ponudniki po-
ravnajo z nakazilom na transakcijski račun
01338-0100000609, Očbina Vodice, na-
men nakazila: razpisna dokumentacija –
vrtec Vodice, sklic na št. 00-233.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo ne glede na vrsto preno-
sa dostavljene najkasneje do 3. 11. 2003
do 12. ure na naslov naročnika: Občina Vo-
dice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, 1217 Vodice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 11. 2003 ob 13. uri v prostorih
Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vo-
dice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
nepreklicna bančna garancija prvovr-
stne banke, na prvi poziv, v višini 10 mili-
jonov SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena v roku 60 dni od prejema
potrjenih situacij, podrobneje je določeno v
vzorcu pogodbe, kot obvezni sestavini raz-
pisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem
del, ki lahko angažira podizvajalce pod po-
goji iz razpisne dokumentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: nosilec mora
izvesti 60% vrednosti ponudbe sam oziro-
ma mora v primeru uporabe podizvajalcev
do te vrednosti pridobiti solidarno odgo-
vornost vključenih podizvajalcev za vse
obveznosti ponudnika. Če ponudnik nave-
de partnerje ali podizvajalce, mora ponud-
bo tudi zanje opremiti z vsemi dokazili, ki
jih zakon oziroma razpis zahteva za po-
nudnika.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
datum odločitve je predvidoma 15 dni po
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo dajal
informacije na podlagi pisnih vprašanj, ki
morajo prispeti najkasneje pet dni pred po-
tekom roka za oddajo ponudb na njegov
naslov: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 10. 2003.

Občina Vodice

Ob-103353
1. Naročnik: Občina Moravče.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 4,

1251 Moravče, tel. 01/723-10-98; faks
01/723-10-35.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije Krašce pri Moravčah z bio-
loško čistilno napravo.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so že
izdelani, ponudba se izdela po razpisni do-
kumentaciji.

4. Kraj izvedbe: naselje Krašce pri Mo-
ravčah, Občina Moravče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 5. 12. 2003
do 30. 9. 2005, gradbena sezona 2004,
gradbena sezona 2005, končanje do
30. 9. 2005 (fazna gradnja po finančnem
planu).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Mo-
ravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, Mar-
jan Bricl, tel. 01/723-10-98. Skrajni rok,
do katerega ponudniki še lahko zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi z razpisno doku-
mentacijo po pošti ali telefaksu, je 7. 11.
2003.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: vsak delovni dan
v času razpisa od 8. do 10. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo: 15.000 SIT na TR št.
01277-0100001755.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
13. 11. 2003, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Moravče, Trg svobode
4, 1251 Moravče. Ponudba mora biti v za-
pečateni kuverti z označenim imenom po-
nudnika in naročnika z navedbo “Ne odpiraj
– ponudba kanalizacija Krašce“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 11. 2003, ob 14. uri, v sejni sobi
Občine Moravče, Trg svobode 4, 1251 Mo-
ravče.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Na-
ložba se financira iz taks za obremenjeva-
nje vode v letih 2003, 2004, 2005. Rok
plačila je min. 60 dni od prejema potrjene
situacije.

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. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili pogo-
jev iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
datum odločitve predvidoma 1. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – 70 točk,
2. reference ponudnika – 10 točk,
3. finančna usposobljenost ponudnika –

10 točk,
4. plačilni pogoji – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dela se bodo izvajala fazno v treh
letih glede na porabo taks s strani države in
naročnika po planu v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Občina Moravče

Št. 40/13-1/2003 Ob-103380
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,

2310 Slovenska Bistrica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prostor-

ska preureditev in dozidava Knjižnice
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, v
ocenjeni vrednosti 150,000.000 SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: Slovenska Bistrica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 2003-2005,
predvidena fazna izvedba.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Slo-
venska Bistrica, Občinska uprava, Oddelek
za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica, Tanja Hrastnik in
Iva Soršak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, od 10. do 12. ure, oziroma po tele-
fonskem dogovoru (02/81-81-331).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
pri UJP št. 01313-0100009691.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica, Ko-
lodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, vlo-
žišče - II. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 11. 2003 ob 14. uri, sejna soba
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica, II. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Za-
kon o izvrševanju proračuna RS za leto
2003 in 2004.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pni izvedbi naročila z opredelitvijo odgovor-
nosti posameznega ponudnika oziroma iz-
vajalca.

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: izjava iz tretjega odstav-
ka 92. člena ZJN-1.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 12. 2003, 17. 11.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, garancijska doba, plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 352-1/2002-0702 Ob-103394
1. Naročnik: Republika Slovenija, Uprav-

na enota Ptuj.
2. Naslov naročnika: Slomškova ulica

10, 2250 Ptuj, tel. 02/798-01-00, faks
02/798-02-30.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rampa in
vhod za invalide.

Ocenjena vrednost del je 1,700.000
SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: Slomškova ulica 10,
2250 Ptuj – sedež Upravne enote Ptuj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek izgrad-
nje 17. 11. 2003, dokončanje 5. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Upravna eno-
ta Ptuj, Slomškova ul. 10, 2250 Ptuj – taj-
ništvo službe za pravne in kadrovske zade-
ve; kontaktna oseba: Boris Miočinović, tel.
02/798-01-18, 031/615-816.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure, do preteka razpisa.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Upravna enota Ptuj, Slomško-
va ulica 10, 2250 Ptuj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 11. 2003 ob 13. uri, sedež
Upravne enote Ptuj, Slomškova ulica 10,
2250 Ptuj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe se zahteva bančna garanci-
ja v višini 10% javnega naročila in mora ve-
ljati še 30 dni po izteku ponudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
4. 12. 2003, datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 7. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– reference izvajalca 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ni drugih informacij.
17. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: predhodnega razpisa ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 2. 10. 2003.
Upravna enota Ptuj

Ob-103397
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad

Mestne občine Ljubljana.
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2. Naslov naročnika: Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, 1000 Ljubljana, faks 01/306-15-78, tel.
01/306-14-12.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izved-
ba predobremenilnega nasipa (ca.
55.000 m3) za dosego konsolidacije te-
rena za izvedbo stanovanjske gradnje
na območju Cesta v Gorice v Ljubljani.

(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: izdelava pro-
jektov ni vključena v naročilo.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Cesta v Go-
rice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
– januar 2004, dokončanje del – marec
2004.

7. (a) Naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacije in do-
datne informacije: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, so-
ba 107/I, Olga Funa, univ. dipl. ek. Dodat-
na vprašanja posreduje ponudnik po faksu
01/306-15-78 ali po pošti.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 5.000 SIT in se virmansko naka-
že na TRR naročnika Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana št.
01261-652-0972441 pri Banki Slovenije
UJP z obveznim pripisom za “Projekt kon-
solidacije, Cesta v Gorice, Ljubljana“. Pri
dvigu razpisne dokumentacije mora pre-
vzemnik le-te predložiti potrdilo o plačilu raz-
pisne dokumentacije. Naročnik ni davčni za-
vezanec.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, Ljubljana, vložišče.

9. Datum časa in kraja odpiranja po-
nudb: 13. 11. 2003 ob 13. uri, Javni stano-
vanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zar-
nikova 3, Ljubljana, sejna soba v III. nad-
stropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe mora biti dana v vrednosti
5,000.000 SIT, veljavna minimalno 90 dni
od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in/ali plačila skli-
cevanja na določila v predpisih: v skladu z
razpisno dokumentacijo.

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

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

nih pogojev po 41. in 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: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

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

Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi
najnižjo ceno za razpisana dela.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročniku: rok za informacije je do 7. 11.
2003. Vprašanja je potrebno posredovati
samo pisno na faks 01/306-15-78 pod ši-
fro “Predobremenilni nasip, Cesta v Gori-
ce, Ljubljana“. Odgovore na vprašanja bo
naročnik posredoval pisno vsem ponud-
nikom, ki bodo prejeli razpisno dokumenta-
cijo.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni bilo predhodne objave na-
mere o naročilu.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana

Ob-103424
1. Naročnik: Slovenska razvojna družba

d.d. – v likvidaciji.
2. Naslov naročnika: Dunajska 160,

1000 Ljubljana, faks 01/58-94-961.
3. Opis in obseg gradnje: prenova

poslovne stavbe v Mariboru, Zagreb-
ška 20.

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja: začetek december 2003, dokon-
čanje februar 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nikolič Du-
šan, tel. 01/58-94-820.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 14. uro, po predhodni najavi in
plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 50.000 SIT na račun št.
02923-0016821492 pri NLB d.d., namen
nakazila: razpisna dokumentacija Zagreb-
ška 20.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno pone-
deljka, 17. 11. 2003, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Slovenska razvojna družba
d.d. – v likvidaciji, Dunajska 160, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 17. 11. 2003, ob 14. uri,
na sedežu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila: rok
plačila ne sme biti krajši od 90 dni od potr-
ditve posamezne situacije, predplačilo do
30%.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora, če je njihova ponudba izbrana
kot najugodnejša, predložiti pravni akt o sku-
pni izvedbi naročila, v takem primeru odgo-
varjajo vsi ponudniki naročniku solidarno in
neomejeno.

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: ponudniki morajo izpol-
njevati pogoje iz 41. člena Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1), kar lahko dokazujejo tudi
s potrdilom o vpisu na seznam usposoblje-
nih izvajalcev gradenj iz 92. člena ZJN-1.
Ponudnik mora v tem primeru ponudbi pred-
ložiti izjavo, da redno izpolnjuje minimalne
zahteve iz kolektivne pogodbe ter da redno
izpolnjuje svoje obveznosti do svojih podiz-
vajalcev.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003, odločitev o ponudbi pred-
vidoma do 24. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejša je ponudba z najnižjo ceno iz-
vedbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega izmed ponudnikov, koli-
kor bo cena izvedbe presegla pričakovano
vrednost.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 10. 2003.

Slovenska razvojna družba d.d. –
v likvidaciji

Št. 110-1/03 Ob-103445
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,

3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja avtoceste, odsek Bič – Trebnje –
Hrastje; pododsek Korenitka – Pluska.

(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 odsek Bič – Treb-
nje – Hrastje; pododsek Korenitka – Plu-
ska.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok za popolno
dokončanje del je 12 mesecev po prejemu
obvestila Inženirja, da lahko prične z deli.

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
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je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206, stro-
kovne informacije posreduje Franc Žagar
univ. dipl. inž. grad., tel. 01/30-68-210, faks
01/78-78-664.

(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: 120.000 SIT stroškov raz-
pisne 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 27. 11. 2003 do 10. ure.

(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
27. 11. 2003 ob 11. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljublja-
na, 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 110,000.000 SIT. Veljavnost ban-
čne garancije mora biti najmanj 172 dni po
poteku skrajnega roka za predložitev po-
nudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 7. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
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. 66-67 z dne
11. 7. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-103446
1. Employer: Motorway Company in the

Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address: Ulica XIV.

divizije 4, 3000 Celje. Branch Office
Ljubljana, Dunajska 7.

3. (a) Type and scope of construction
works: Construction of MW Karavanke –
Obrežje, Section Bič – Trebnje – Hrastje:
Sub – section Korenitka – Pluska.

(b) If it is projected that parts of the
works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
groups of works and the possibility of ten-
dering for one group, several groups or ev-
erything together: the work shall be
awarded together as a whole.

(c) Information about the purpose of civil
works, if the preparation of designs is in-
cluded: /

4. Location of the performance of
Works: MW Karavanke – Obrežje, Section
Bič – Trebnje – Hrastje: Sub – section
Korenitka – Pluska.

5. Acceptability of alternatives: in accor-
dance with the tender specifications.

6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: Completion deadline is 12
months from the day the Contractor is intro-
duced into the Work.

7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the ten-
der documentation at this address: DDC
Consulting & Engineering Ltd., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, room no. 1.28; the
contact person is Oto Rubinič, B.Sc.
C.Eng., phone: 01/30-68-204, fax
01/30-68-206.

(b) The date from which tender docu-
mentation can be requested: the tender
documentation will be available every work-
ing day between 8.00 a.m. and 11.00 a.m.
local time.

(c) Bidders can obtain tender documen-
tation for the selection of a Contractor with
open procedure at the address below upon
payment of a non-returnable sum in the
amount of SIT 120,000.00 (VAT included),
or in equivalent amount paid in any convert-
ible currency.

Payments should be made by transfer to
the bank account number TRR:
02923-0014562265 at Nova Ljubljanska
Banka for payments in SIT or, for payments
in other foreign currencies, to the bank ac-
count no. SWIFT LJBASI2X SI56
029230014562265 at Nova Ljubljanska
Banka d.d., Ljubljana. The beneficiary shall
be DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o (DDC Con-
sulting & Engineering Ltd.), with a note at-
tached: “For tender documentation”.

8. (a) Final date and hour for submitting
the Bid: Only those Bids handed in by
10:00 am on 27th November 2003 at the
latest will be accepted.

(b) Complete address at which the Bids
must be handed in: DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o (DDC Consulting & Engi-
neering Ltd.), Kotnikova 40, 1000 Ljubljana;
vložišče (mail room).

9. Date, hour and location of opening
the Bids: Public opening of the Bids will
take place on 27th November 2003 at 11 am
at this address: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o
(DDC Consulting & Engineering Ltd.),
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, conference
room no 1.18.

10. The amount, type and validity of ac-
ceptable Bid Security, if required in this
procedure: the Bid must be accompanied
by a Bid Security in the amount of SIT
110,000,000.00 Validity of the Bank Guar-
antee is 172 days upon the expiration of
the final deadline for submission of Bid.

11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: the order shall be
financed from the proper funds of the
Motorway Company in the Republic of
Slovenia, DARS d.d. and the credit awarded
by the European Investment bank (EIB). The
way of payment with deadlines is defined in
the sample of the Contract being a compul-
sory constituent part of the bidding docu-
ments.

12. Legal form of connection of Bidders
in the group within one Bid, after it has
been selected as the most favourable (Pub-
lic Procurement Act, Article 47): in accor-
dance with the tender specifications.

13. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business and
technical, business and technical qualifica-
tion, apart from the general provisions of
Articles 41 and 43 of the Public Procure-
ment Act: in accordance with the tender
specifications.

14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
the acceptance of Bid: Validity of the Bid is
142 days upon the expiration of the final
deadline for submission of Bid. The antici-
pated decision date on the Acceptance of
Bid is 7th January 2004.

15. Criteria of Bid evaluation: Criteria for
the selection of the most favourable Bidder
is: The lowest price when other bidding con-
ditions are complied with.

16. Possible other information about the
tender: /

17. Date and number of the publication
of a previous Public Tender, if available: the
previous Public tender was published on
11th July 2003 Off. Gazette No. 66-67/03.

18. Date of submitting the request for
publication: 3rd October 2003.

Motorway Company
in the Republic of Slovenia – DARS

d.d.

Št. 110-1/03 Ob-103447
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: gradnja
AC odseka Hrastje – Kronovo, podod-
sek Hrastje – Lešnica od km 0,000 do
km 7,770; začetna gradbena dela in vi-
adukt 6-1 Mačkovec.

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

Sklop 1 – začetna gradbena dela, ki ob-
segajo:

– gradnjo predobremenilnih nasipov na
deviaciji 1-12,

– preureditev priključka Mačkovec,
– preureditev elektroenergetskih vodov,
– zaščita daljinskega cevovoda za plin.
Sklop 2 – Izvedba objektov, ki obsega:
– gradnjo viadukta 6-1 Mačkovec.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC odsek Hrastje –

Kronovo, pododsek Hrastje – Lešnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je za sklop 1 14 mesecev od uvedbe
izvajalca v delo, za sklop 2 pa 16 mesecev
od uvedbe izvajalca v delo.

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 Oto Rubinič univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Feliks Strmole
univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje inže-
niring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Nadzor Ivančna Gorica, tel.
01/78-78-662, faks 01/78-78-664.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 80.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije za dela razpisana
pod sklop 1, 70.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije za dela razpisana pod
sklop 2 ali pa 100.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije za oba Sklopa lahko
ponudniki poravnajo na blagajni DDC (so-
ba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist DDC svetovanje inženi-
ring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., s pripisom “za razpisno dokumen-
tacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 25. 11. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: DDC svetovanje inženi-
ring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
25. 11. 2003 ob 10. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljublja-
na, 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 24,700.000 SIT za sklop 1 in
25,600.000 SIT za sklop 2. Veljavnost ban-

čne garancije mora biti najmanj 172 dni po
poteku skrajnega roka za predložitev po-
nudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 5. 1. 2004.

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. 65 z dne 4. 7.
2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-103448
1. Employer: Motorway Company in the

Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje. Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7.

3. (a) Type and scope of construction
works: Construction of the initial civil
works and viaduct 6-1 Mačkovec on the
Section Hrastje – Kronovo, Sub-section
Hrastje – Lešnica from km 0.000 to km
7.770 of the MW A2 Karavanke –
Obrežje.

(b) If it is projected that parts of the
works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
groups of works and the possibility of ten-
dering for one group, several groups or ev-
erything together: the scope of the Works
tendered are as follows:

1.1 Construction of initial civil works and
the viaduct 6-1 Mačkovec, comprising of
the following Lots of Works:

1.1.1 Initial Civil Works comprising of:
– construction of surcharge embank-

ments on the deviation 1-12,
– rearrangement of the interchange

Mačkovec,
– rearrangement of power lines,
– protection of a long-distance gas

pipeline.
1.1.2 Execution of structures compris-

ing of:
– construction of the viaduct 6-1

Mačkovec.

Bids shall be submitted by the Lots of
Works (Works under Item 1.1. 1, and/or
Works under Item 1.1.2,).

(c) Information about the purpose of civil
works, if the preparation of designs is in-
cluded: /

4. Location of the performance of
Works: MW A2 Karavanke – Obrežje; Sec-
tion Hrastje – Kronovo: Sub-section Hrastje
– Lešnica from km 0.000 to km 7.770.

5. Acceptability of alternatives: in accor-
dance with the tender specifications.

6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: the Completion Period for the
Works tendered under Clause 1.1 of the
Instructions to Bidders shall be the follow-
ing for the:

– works under Item 1.1.1 14 months from
the day the Contractor is introduced into
the Work,

– works under Item 1.1.2. 16 months
from the day the Contractor is introduced
into the Work.

7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the ten-
der documentation at this address: DDC
Consulting & Engineering Ltd., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, room no. 1.28; the
contact person is Oto Rubinič, B.Sc.
C.Eng., phone: 01/30-68-204, fax
01/30-68-206.

(b) The date from which tender docu-
mentation can be requested: the tender
documentation will be available every work-
ing day between 8.00 a.m. and 11.00 a.m.
local time.

(c) Bidders can obtain tender documen-
tation for the selection of a Contractor with
open procedure at the address below upon
payment of a non-returnable sum in the
amount of SIT 80,000.00 (VAT included)
for Works tendered under Item 1.1.1, SIT
70,000.00 (VAT included) for Works ten-
dered under Item 1.1.2 or SIT 100,000.00
(VAT included) for both tendered Lots of
Works, or in equivalent amount paid in any
convertible currency.

Payments should be made by transfer
to the bank account number TRR:
02923-0014562265 at Nova Ljubljanska
Banka for payments in SIT or, for payments
in other foreign currencies, to the bank
account no. SWIFT LJBASI2X SI56
029230014562265 at Nova Ljubljanska
Banka d.d., Ljubljana. The beneficiary shall
be DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o (DDC Con-
sulting & Engineering Ltd.), with a note
attached: “For tender documentation”.

8. (a) Final date and hour for submitting
the Bid: Only those Bids handed in by 9:00
am on 25th November 2003 at the latest
will be accepted.

(b) Complete address at which the Bids
must be handed in: DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o (DDC Consulting & Engi-
neering Ltd.), Kotnikova 40, 1000 Ljubljana;
vložišče (mail room).

9. Date, hour and location of opening
the Bids: public opening of the Bids will
take place on 25th November 2003 at
10 am at this address: DDC svetovanje
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inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o (DDC Consulting & Engi-
neering Ltd.), Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
conference room no 1.18.

10. The amount, type and validity of ac-
ceptable Bid Security, if required in this pro-
cedure: the Bid must be accompanied by a
Bid Security in the amount of SIT
24,700,000.00 for the Works tendered un-
der item 1.1.1 and of SIT 25,600,000.00 for
the Works tendered under item 1.1.2. Valid-
ity of the Bank Guarantee is 172 days upon
the expiration of the final deadline for sub-
mission of Bid.

11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: the Works tendered
shall be financed from the proper funds of
the Motorway Company in the Republic of
Slovenia, DARS, d.d. and the credit
awarded by the European Investment bank
(EIB).The way of payment with deadlines
is defined in the sample of the Contract
being a compulsory constituent part of the
bidding documents.

12. Legal form of connection of Bidders
in the group within one Bid, after it has
been selected as the most favourable (Pub-
lic Procurement Act, Article 47): in accor-
dance with the tender specifications.

13. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business and
technical, business and technical qualifica-
tion, apart from the general provisions of
Articles 41 and 43 of the Public Procure-
ment Act: in accordance with the tender
specifications.

14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
the acceptance of Bid: Validity of the Bid is
142 days upon the expiration of the final
deadline for submission of Bid. The antici-
pated decision date on the Acceptance of
Bid is 5th January 2004.

15. Criteria of Bid evaluation: Criteria for
the selection of the most favourable Bidder
is: the lowest price when other bidding con-
ditions are complied with.

16. Possible other information about the
tender: /

17. Date and number of the publication
of a previous Public Tender, if available: the
previous Public tender was published on
4th July 2003 Off. Gazette No. 65/03.

18. Date of submitting the request for
publication: 3rd October 2003.

Motorway Company
in the Republic of Slovenia – DARS

d.d.

Št. 01/04-2003 Ob-103516
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 112, 4270 Jesenice, tel. 04/58-68-114,
faks 04/58-68-496.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
transfuziološkega oddelka.

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

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

4. Kraj izvedbe: Jesenice, Splošna bol-
nišnica Jesenice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del je 20. 11. 2003, predvideni zaklju-
ček del je 15. 1. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Primož
Reškovac in Irena Miko Udir, tel.
04/58-68-000.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
dneva objave javnega razpisa do 5. 11.
2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 9.000 SIT (v ceno je vključen
DDV), znesek se nakaže na TTR št.
01100-6030277215.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 11. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Splošna bolnišnica Jeseni-
ce, Komisija za javna naročila, Cesta mar-
šala Tita 112, 4270 Jesenice, s pripisom
“Ne odpiraj – ponudba za transfuziološki
oddelek“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 11. 2003 ob 12.30.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 15. 1. 2004, predvideni datum
odločitve je 18. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena – 15 točk,
b) plačilni pogoji – 6 točk,
c) finančna usposobljenost – 20 točk,
d) reference – 3 točke.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 6. 10. 2003.
Splošna bolnišnica

Jesenice

Št. 351-01-252/2003-24 Ob-103549
1. Naročnik: Nogometni klub Koroška

Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.

2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, tel. 02/872-02-76,
faks 02/872-02-77, e-mail: nkdravo-
grad@nklub-dravograd.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev
nogometnega igrišča z umetno travo.

(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: Športni center Traberg.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudnik lahko ponudi samo varianto, ve-
zano na razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: november, de-
cember 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Miha Ločič-
nik, 051/334-646.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
prevzamejo razpisno dokumentacijo na se-
dežu NK Koroška Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, na referatu za gospodar-
ske dejavnosti in urejanje prostora, soba
14, in sicer: ponedeljek, torek in četrtek od
7. do 15. ure, in sredo od 7. do 17. ure in v
petek od 7. do 13. ure, od vključno 10. 10.
2003 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu de-
janskih stroškov priprave razpisne doku-
mentacije v višini 2.000 SIT na TRR
01225-0100009832, sklic na št. 00
120-št. objave v uradnem listu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: vse ponudbe mo-
rajo prispeti na sedež Občine Dravograd do
3. 11. 2003, do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vse ponudbe morajo prispeti
na naslov: NK Koroška Dravograd, Trg 4.
julija 7, 2370 Dravograd.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponud bo 11. 11. 2003, 12. uri v
sejni sobi Občine Dravograd.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo v skladu z zakonom.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): v skladu z zakonom.

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: 30. 12. 2003. Naroč-
nik bo ponudnike obvestil o odločitvi v roku
14 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča za ocenjevanje so: po-



Stran 5854 / Št. 97 / 10. 10. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

izbiro izvajalca za “študije in modelne prei-
skave potresne ranljivosti in predlogi tehno-
logije potresne utrditve za stebre viadukta
Ravbarkomanda in sorodno konstruirane
premostitvene objekte“ (Ob-100927).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 14. 10. 2003 do 8.30. Odpi-
ranje ponudb bo dne 14. 10. 2003 ob
9. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 18/2003 Ob-103206
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in in-

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

15, 1518 Ljubljana, telefaks 01/23-21-266.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: številka kategorije
7, predmet: računalniška storitev in soro-
dne opreme; prenos podatkov na mag-
netni trak.

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

5. Kraj izvedbe: v poslovnih prostorih
izvajalca.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek – takoj
po podpisu pogodbe, zaključek – po izteku
3 let.

8. (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 naslovu naročnika - Zavod za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.

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 30. 10.
2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 1.200 SIT (DDV je že vključen v ceni).
Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun na-
ročnika številka: 01100-6030264023 pred-
loži prevzemnik razpisne dokumentacije ob
prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s tem,
da takrat naročniku tudi posreduje podatke
o polnem in točnem nazivu firme in naslovu
ter davčno številko.

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

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 11. 2003 ob 11. uri, ZPIZ Sloveni-
je, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, mala sej-
na soba v VIII. nadstropju.

11. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 300.000 SIT.

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

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

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

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

2. 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 sodba ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila;

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

4. da je finančno sposoben;
5. 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;

6. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ali da ni prenehal poslo-
vati na podlagi sodne ali prisilne odločbe;

7. da sprejema vse pogoje razpisne do-
kumentacije;

8. da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled, ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo, ter da v preteklih
3 letih pred pričetkom naročila njegovi vod-
stveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaz-
nivih dejanj v zvezi s poslovanjem;

9. da je v obdobju enega leta pred pri-
četkom naročila ves čas pravočasno in v
celoti poravnal vse zapadle obveznosti, v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež in
če ima sedež v tujini, izjavo, da je poravnal
vse zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih
moral poravnati v Republiki Sloveniji;

10. da bo dobil bančno garancijo za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti;

11. da bo varoval podatke;
12. da ni dal zavajajočih podatkov glede

zahtev razpisne dokumentacije.
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

nujena najugodnejša cena, reference, pla-
čilni pogoji, upoštevali se bodo ponudniki,
ki bodo predložili certifikat ustreznosti tra-
ve, ki ga je izdala UEFA.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 10. 2003.

Nogometni klub Koroška
Dravograd

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

storitev po odprtem postopku

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

Popravek

Ob-103436
V javnem razpisu za opravljanje strokov-

no svetovalnih storitev za potrebe nacional-
nega programa izgradnje avtocest v Repu-
bliki Sloveniji – Navezava na Luko Koper –
Bertoška vpadnica in del Ankaranske vpa-
dnice s povezovalno cesto, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 96 z dne 3. 10. 2003,
Ob-102837, se številka transakcijskega ra-
čuna, na katerega ponudnik poravna stro-
ške razpisne dokumentacije, pravilno glasi:
06000-1112292412.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 17123-06-403-59/2003 Ob-103414
V Uradnem listu RS, št. 89 z dne 12. 9.

2003, Ob-101700, je bil objavljen javni raz-
pis za oddajo naročila storitev po odprtem
postopku za zavarovanje oseb, premoženja
in interesov MNZ in Policije, za katerega
naročamo objavo podaljšanja roka za pred-
ložitev ponudb in spremembe datuma jav-
nega odpiranja ponudb, kot sledi:

Ponudba se bo štela za pravočasno, če
jo bo ponudnik predložil naročniku do dne
21. 10. 2003, najkasneje do 10. ure. Jav-
no odpiranje ponudb bo dne 21. 10. 2003,
ob 11. uri.

Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena.

Ministrstvo za notranje zadeve

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Ob-103442
V Uradnem listu RS, št. 84-85 z dne

29. 8. 2003 je bil objavljen javni razpis za
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sprejemu ponudbe: do dneva sklenitve po-
godbe z izbranim ponudnikom oziroma naj-
več 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
predviden datum odločitve je 18. 11. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 60 točk,
– rok izvedbe 20 točk,
– reference 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 30. 9. 2003.
ZPIZ Slovenije

Št. 025-32/2003 Ob-103252
1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-

je (ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/423-54-32, faks
01/423-53-61.

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
skupaj:

– sklop 1: Območna enota Tolmin (KE
Gorica, KE Idrija, KE Bovec, KE Črni vrh,
KE Tolmin, KE Most na Soči, OE Tolmin,
KE Ajdovščina),

– sklop 2: Območna enota Maribor (KE
Podvelka, KE Lovrenc, KE Ruše, KE Ptuj,
KE Ormož, OE Maribor),

– sklop 3: Območna enota Murska So-
bota (KE Lendava, KE Petrovci, OE Murska
Sobota, KE Murska Sobota, KE Radenci,
Izp. Ljutomer),

– sklop 4: Območna enota Sežana (OE
Sežana, KE Kozina, Revir Goriško, Revir
Komen, Revir Dutovlje, Revir Divača, Revir
Senožeče, Revir Vremščica, Revir Podgrad,
KE Ilirska Bistrica, KE Koper).

5. Kraj izvedbe: območne enote.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 12. 2003
do 1. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za goz-
dove Slovenije – tajništvo, Večna pot 2,
Ljubljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 2.000 SIT z upoštevanim 20%
DDV. Znesek se nakaže na podračun
01100-6030234244 pri Upravi za javna
plačila, Urad Ljubljana, z označbo
101-936. Ponudnik, ki zahteva dvig razpi-
sne dokumentacije, mora predložiti potrdi-
lo o plačilu in posredovati naslednje po-
datke: naziv, naslov in davčno številko (če
je davčni zavezanec).

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije –
tajništvo, Večna pot 2, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 11. 2003 ob 13. uri – Zavod za
gozdove Slovenije – Centralna enota, Več-
na pot 2, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po raz-
pisni dokumentaciji.

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

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

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 90 dni od odpiranja ponudb. Naročnik
bo sprejel odločitev o ponudbi predvidoma
v roku 30 dni po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 90 točk,
2. reference ponudnika – do 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Andrej Avsenek, OE Bled, tel.
04/575-03-00.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 10. 2003.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 6358/03 Ob-103256
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zimsko vzdrževa-
nje odsekov AC in HC (I a – št. kat. 1.).

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

1. sklop – vzdrževanje dela HC Vipava–
Vrtojba,

2. sklop – zimsko vzdrževanje A1 – dela
odseka AC za izpostavo Log,

3. sklop – zimsko vzdrževanje A2 – dela
odseka 006,

4. sklop – zimsko vzdrževanje A2 – de-
lov odseka – bencinski servis Petrol – Vo-
klo I in II,

5. sklop – zimsko vzdrževanje A1 – de-
lov odseka – bencinski servis OMV Istra-
benz – Lukovica s počivališčem,

6. sklop – zimsko vzdrževanje A1 – de-
lov odseka – bencinski servis Petrol – Lu-
kovica s počivališčem,

7. sklop – zimsko vzdrževanje A2 – de-
lov odseka DAC priključki – Cikava–Kore-
nitka,

8. sklop – zimsko vzdrževanje A2 – dela
odseka AC za izpostavo Dob;

detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za dva sklopa ali za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe:
– področje PE AC baza Postojna, sklop

1 in sklop 2,
– področje PE AC baza Ljubljana, sklop

3 do sklop 8.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: do 6 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Podjetje za vzdrže-
vanje avtocest d.o.o., komercialna služba,
Grič 54, 1117 Ljubljana, tel. 01/518-83-62,
faks 01/518-83-03, Milan Stevanovič za
splošne informacije.

Dodatne tehnične informacije za podro-
čje PE Postojna, tel. 05/700-24-00, faks
05/726-53-07, Marjan Zavec.

Dodatne tehnične informacije – za po-
dročja PE Ljubljana, tel. 01/518-84-00,
faks 01/518-84-01, Danijel Narobe.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT, plačilo mora bi-
ti izvedeno na transakcijski račun št.
02923-0012771839, sklic na številko 99.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avto-
cest d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana (soba
št. 308).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 11. 2003 ob 9. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrez-
na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost ga-
rancije mora biti najmanj 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Pla-
čilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji.

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.
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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: ni dodatnih pogojev.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o javnih cestah, Uredba o nači-
nu opravljanja rednega vzdrževanja in orga-
niziranja obnavljanja državnih cest.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 9. 2. 2004; datum odločitve do 1. 12.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtev je edino merilo po-
nudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.

Št. 6198/03 Ob-103257
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje opre-
me abc sistema (I a – št. kat. 7.).

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

5. Kraj izvedbe: PE AC baze s cestnin-
skimi postajami v Republiki Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: do 12 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-03, Milan
Stevanovič za splošne informacije.

Dodatne tehnične informacije, tel.
01/518-84-00, faks 01/518-83-01, Peter
Kejžar.

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

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 1.500 SIT, pla-
čilo mora biti izvedeno na transakcijski ra-
čun št. 02923-0012771839, sklic na šte-
vilko 99.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avto-
cest d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana (soba
št. 308).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 11. 2003 ob 10. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 3% ponudbene cene. Veljavnost garanci-
je mora biti najmanj 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Pla-
čilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji.

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo 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: ni dodatnih pogojev.

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: veljavnost ponudbe do
9. 2. 2004; datum odločitve do 1. 12.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, garancija, reference, druge
ugodnosti. Teža in način uporabe meril je
podan 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: 1. 10. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.

Št. 15/2003 Ob-103328
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-28-23, faks
01/478-27-43.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: zavarovanje vo-
zil Davčne uprave Republike Slovenije

za leto 2004. Sklic: Priloga I A – zavaro-
valniške storitve. Zavarovanje zajema:

I. AO;
II. AO PLUS;
III. za vozila letnik 2000 in mlajša:
a) avtomobilski kasko z 1% odbitno fran-

šizo,
b) kraja vozila in njegovih sestavnih de-

lov brez franšize,
c) razbitje stekel in nalet divjadi brez fran-

šize,
d) zavarovanje vozila na parkirišču brez

franšize;
IV. za vozila letnik 1999 in starejša:
a) razbitje stekel in nalet divjadi brez

franšize,
b) zavarovanje vozila na parkirišču brez

franšize;
V. avtomobilske nezgode: zavarovanje

za primer smrti, zavarovanje za primer in-
validnosti.

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

5. Kraj izvedbe: davčni uradi po Slove-
niji.

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. 2004. Naročnik lahko po po-
stopku s pogajanji brez predhodne objave
skladno z 2. točko 97. člena Zakona o jav-
nih naročilih (ZJN-1) odda istovrstna dela
izbranemu izvajalcu tudi za prihodnja leta
pod pogojem, da niso pretekla 3 leta od
podpisa prve pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v pritličju, Odd. za
javna naročila in nabavo, soba 08, Mirjam
Ilc Škerl, tel. 01/478-27-73. Dodatne in-
formacije Igor Štraus, tel. 01/478-28-23,
e-pošta: igor.straus@gov.si.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 11. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slo-
venije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, vložišče DURS.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Ministrstvo za finance, Davčna upra-
va Republike Slovenije, Glavni urad, Šmar-
tinska 55, 1000 Ljubljana, sejna soba,
II. nadstropje, dne 20. 11. 2003 ob 9.30.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe. Bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe so ponudniki,
kolikor vrednost ponudbe presega
30,000.000 SIT, dolžni predložiti s ponud-
bo. Bančna garancija mora biti izdana v
višini 1,000.000 SIT in mora veljati do
vključno 20. 2. 2004.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: en-
kratno plačilo v roku 60 dni od datuma pre-
jema 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: /

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 2. 2004, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 21. 11. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za dodelitev naročila je najnižja končna po-
nudbena cena – neto premija.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 10. 2003.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 9/2003 Ob-103329
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunče-

va 2a, tel. 03/420-10-00, faks
03/548-50-23.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1a oziroma 1b
Zakona o javnih naročilih: gre za storitev
po prilogi 1A-ZJN zavarovalne storitve:

– sklop A:
– premoženjsko zavarovanje,
– požarno zavarovanje,
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje računalnikov,
– zavarovanje splošne odgovornosti;

– sklop B:
– avtomobilsko zavarovanje,
– avtomobilska odgovornost,
– AO plus,
– avtomobilski kasko.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopa in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko ponudijo zavarovanje v ce-
loti ali po posameznem sklopu. Ponudniki
ne morejo ponuditi zavarovanja po posa-
meznih točkah iz posameznega sklopa.

5. Kraj izvedbe: področje zavarovalne-
ga kritja

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
obdobje dveh let. Predvideni datum začet-
ka zavarovanja je 1. 1. 2004, predvideni
datum zaključka pa 31. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago na naslovu na-
ročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/420-14-77, v sobi 411/IV, dodatne
informacije pri Marijanu Terbovcu, tel.
03/420-14-72.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (vključno z
DDV) na TRR 06000-0001100279, sklic
na številko 1207 ali na blagajni podjetja.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 11. 2003 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2 a, Celje, soba 411/IV.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 11. 2003 ob 9. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe ali depo-
zit na TRR 06000-0001100279, sklic na
številko 2854 in garancija za dobro izvedbo
pogodbene obveznosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): v primeru, da sku-
pina izvajalcev predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina predložiti izjavo o predložitvi
pravnega akta o skupni izvedbi naročila.
Pravni akt mora natančno opredeliti odgo-
vornost posameznih izvajalcev za izvedbo na-
ročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovar-
jajo 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: vsi 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: /

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb. Predvideni datum odločitve o spreje-
mu izvajalca storitve je 25. 11. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: višina
premije, franšiza, plačilni pogoji, reference,
višina garancijskega sklada.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Da-
nica Mirnik, tel. 03/420-14-73.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 10. 2003.

Elektro Celje, d.d.

Št. 109 Ob-103330
1. Naročnik: Osnovna šola Šentvid, Pru-

šnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Šen-

tvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana Šen-
tvid, tel. 01/500-03-20, tel. ravnateljice
01/500-03-22, faks 01/500-03-29.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: javni razpis za
izbiro izvajalca za opravljanje storitev
dnevnega prevoza šolskih otrok.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana Šentvid–Med-
no–Gunclje.

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: Osnovna šola
Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana
Šentvid, tajništvo šole – tel. 01/500-03-20,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure, ponud-
niki pa dobijo dodatna pojasnila in informa-
cije pri ravnateljici Nadi Pai, na tel.
01/500-03-22, prav tako vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 3. 11. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od dneva objave
javnega razpisa dalje vsak delovni dan od
10. do 12. ure do dneva in ure, predvidene
za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na TRR račun
šole št. 01261-6030664116.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 11. 2003 do
8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Šentvid, Prušni-
kova 98, 1210 Ljubljana Šentvid.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 11. 2003 ob 9. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo za resnost ponudbe pred-
ložiti menico z vrednostjo 1,000.000 SIT z
menično izjavo in veljavnostjo do 31. 12.
2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od iz-
daje računov.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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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: na javni razpis po odprtem
postopku za avtobusne prevoze šolskih otrok
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki), ki morajo izpolnjevati
pogoje po 41. členu Zakona o javnih naroči-
lih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji z
zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje po-
gojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih
naročilih in kot je še posebej določeno v
pogojih iz razpisne dokumentacije.

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 varnosti cestnega prometa,
Zakon o osnovni šoli.

(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: 15. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 30 točk,
– celovitost opisa – 30 točk,
– zanesljivost prevozov – 20 točk,
– reference – 10 točk,
– ugodnosti – 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 2. 10. 2003.
OŠ Šentvid,

Ljubljana Šentvid

Št. 404-08-292/2003-5 Ob-103334
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljublja-

na, faks 01/431-90-35.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi

1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: zavarovanje pre-
voznih sredstev MORS.

a) Zavarovanje cestnih motornih vozil:

Zap.

Število vozil

št.       Vozila
s kasko zav. brez

skupaj (obvezno kasko zav.
+ kasko) (le obvezno)

1. osebna 1362 174 1188
2. tovorna 993 25 968
3. avtobusi 24 0 24
4. priključ. vozila,

delovni stroji 368 17 351
5. preizkusne tablice

(brez motociklov) 15 5 10
6. motocikli 26 0 26
7. tirna vozila

(vagoni serije SMMP) 48 0 48

b) Zavarovanje zračnih plovil

Zap. Zračna
Število zračnih plovil

št. plovila skupaj s kasko z zavarov.
zavarov. odgovornosti

1. helikopterji:
BELL 412 8 0 8
BELL 206 3 3 3
COUGAR AS-532-AL 4 4 4

2. letala:
ZLIN 242 8 0 8
letala:
ZLIN 143 2 0 2
PILATUS PC-9 3 0 3
PILATUS PC-9M
z nadgradnjo 9 0 9
TURBOLET L 410 1 0 1
PILATUS PC-6
(Turbo Porter) 2 2 2

c) Zavarovanje vodnih plovil

Zap. Vodna
Število vodnih plovil

št. plovila skupaj s kasko z zavarov.
zavarov. odgovornosti

1. Patruljna ladja
SUPERDVORA MK II 1 0 1

2. Patruljni čoln
ANTARKTIK OPEN 1 0 1

3. Patruljni čoln
NOVOMARINE HD 7 1 0 1

4. Gumi čoln
ZODIAC F-530 2 0 2

– storitev po prilogi IA Zakona o javnih naročilih in sicer pod
št. 6. finančne storitve, a) zavarovalniške storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja ni predvidena po sklopih.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas iz-

vedbe: 1. 1. 2004 - 31. 12. 2004 (12 mesecev).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva

razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljub-
ljana, kontaktni osebi za zahtevo razpisne dokumentacije: Boš-
tjan Purkat, tel. 01/471-25-86, faks 01/431-90-35 in Dušan
Cirar, tel. 01/471-23-48, faks 01/431-90-35, kontaktna oseba
za dodatne informacije: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, faks
01/431-90-35.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo:
5.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 290/2002-ODP), na transakcijsi račun št.
01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pri tem je potrebno predložiti dokumentaci-
jo-dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: naved-
ba polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega raz-
pisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponud-
bo: do 12. 11. 2003, do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mini-
strstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna - vloži-
šče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuver-
te morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj - ponudba –
javni razpis MORS 229/2003 – ODP - zavarovanje prevoznih
sredstev MORS“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje
ponudb bo 13. 11. 2003, ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljub-
ljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če
so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
15,000.000 SIT in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 5 % pogodbene vrednosti, ki
mora biti veljavna 13 mesecev od dneva izdaje.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na dolo-
čila v predpisih: plačnik storitev je v celoti naročnik. Naročnik
bo plačal zavarovalno premijo v štirih enakih četrtletnih obrokih,
v 30 dneh po uradnem prejemu računa na naročnikov naslov.

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

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

– da je priložen izpolnjen obrazec ponudbe (poglavje III. - str.
20 razpisne dokumentacije);
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– da je priložen cenik (izpolnjen, podpisan, žigosan) (priloge
št.: 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A);

– da je priložena izjava o pozavarovanju (podpisana in poži-
gosana) (priloga št. 7);

– da je priložena potrditev veljavnosti cen (podpisana in poži-
gosana) (priloga št. 7);

Vse cene v ponudbi so fiksne za čas veljavnosti pogodbe.
– da je priložena potrditev plačilnega roka (podpisana in poži-

gosana) (priloga št. 7);
Plačilo zavarovalne premije v štirih enakih četrtletnih obrokih,

v 30 dneh od dneva uradnega prejema računa na naročnikov
naslov.

– da so priloženi pogoji ponudnika, ki se nanašajo na za-
htevano vrsto zavarovanja in obrazci za prijavo škode (priloga
št. 12);

– da je priložen vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan in oži-
gosana vsaka stran pogodbe) (priloga št. 13).

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, pred-
pisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki za-
devajo te vrste storitve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do dokončne izvedbe
posla, odločitev predvidoma do decembra 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili
pogoje za usposobljenost in sposobnost, bodo ocenjeni na pod-
lagi ocenjevalnega merila: najnižja cena.

Najnižja cena pomeni, da je edino merilo le najnižja cena, ob
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni do-
kumentaciji.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l.

RS, št. 92 z dne 26. 9. 2003, št. 404-08-292/2003-3,
Ob-102520.

20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2003.
Ministrstvo za obrambo

Št. 051/2003-1 Ob-103360
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: pogarancijsko
vzdrževanje LAN/WAN opreme Cisco.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor in
Koper.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: eno leto od da-
tuma podpisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komerci-
alne zadeve in javna naročila – Sonja Sne-
dec, Čufarjeva ul., veliki gradbeni provizo-
rij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako jav-
no naročilo RTV 51/2003-1L-ODP/S.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb,
po predhodni najavi na faks 475-21-86.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaxu na štev. (1) 475 2186 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna ver-
zija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, pa je brezplačna. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podra-
čuna: 01100-6030355106, sklic na števil-
ko 00-51-634-566 z oznako predmeta pla-
čila (RTV 051/2003-1L-ODP/S) in z na-
vedbo davčne številke in sedeža podjetja.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno dne
5. 11. 2003 do 10. ure, v vložišče RTV
Slovenija.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z na-
pisom: “Ne odpiraj-za javno naročilo-za jav-
no naročilo št. RTV 51/2003-1L-ODP/S.
Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

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

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo za omenjene storitve plačeval me-
sečni pavšal.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi, pod naslovom
RTV 051/2003 Pogarancijsko vzdrževanje
LAN/WAN opreme Cisco.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2003, novem-
ber 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižji
skupni mesečni pavšal.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v skladu s 97. členom ZJN-1 si na-
ročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih –
izrednih storitev, ki pomenijo ponovitev po-
dobnih storitev in jih bo izvajal izbrani izvaja-

lec, če bodo dodatne storitve ustrezale
osnovnemu projektu, za katerega je bilo od-
dano to naročilo.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Ob-103363
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Tr-

bovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta

9, 1420 Trbovlje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: pranje perila, I/A/.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih, ponudnik
mora ponuditi vse naslednje sklope:

– odvoz umazanega perila in dostava
opranega perila,

– sortiranje perila,
– pranje perila in likanje perila,
– zlaganje opranega perila.
5. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Tr-

bovlje
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
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 dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tajništvo. Dvig razpisne do-
kumentacije: osebno v tajništvu bolnišnice
ali po pošti ob predhodni predložitvi potr-
dila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
03/56-26-122. Dodatne informacije samo
pisno na isti naslov oziroma faks.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzema
razpisna dokumentacija: od objave do ro-
ka za predložitev ponudb, vsak delavnik, ki
je od ponedeljka do petka med 11. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.400 SIT (vrednost že
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vsebuje DDV), negotovinsko, na podračun
pri UJP 01100 – 603 0279252 s pripisom
“JN – Pranje perila“.

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: Splošna bolnišnica Trbovlje,
p.o., Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje (taj-
ništvo, če je predložitev osebna).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 11. 2003 ob 12. uri na upravi
Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska ce-
sta 9, 1420 Trbovlje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti po-
nudbe ponudnika.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. členu do 43. členu
ZJN-1: določeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2004, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 20. 11. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost ponudbe ob pogoju, da nudi vse
storitve.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v obdobju enega leta se opere ca.
195.000 kg perila, pere se vse dni v letu,
pred dvigom razpisne dokumentacije je mo-
žen ogled le-te.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 489/2-17/2003 Ob-103386
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska cesta

31, 6280 Ankaran, tel. 05/669-61-00, faks
05/652-71-85.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: zavarovanje:
požarno zavarovanje objektov, opreme
in zalog; strojelomno zavarovanje stro-
jev, strojnih naprav, aparatov in inštala-
cij; zavarovanje splošne civilne odgo-
vornosti; vlomsko zavarovanje opreme,
zalog in gotovine; zavarovanje stekla
proti razbitju in zavarovanje motornih

vozil (avtoodgovornost, AO plus, avto-
mobilski kasko ter nezgodno zavarova-
nje voznika in potnikov v vozilu). Gre za
storitve iz točke 6a priloga 1A – zavaroval-
niške storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: javno naročilo se oddaja kot celota.

5. Kraj izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Anka-
ran.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 5 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31,
6280 Ankaran, Alenka Vodopivec, tel.
05/669-62-18, faks 05/652-71-85.

(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 pri Banki Slo-
venije, z navedbo davčne številke.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 25. 11. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran,
upravna stavba, pisarna JN, Alenka Vodopi-
vec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 11. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
nad lekarno Ortopedske bolnišnice Valdol-
tra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 10% po-
nudbene 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): /

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

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: 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. 1. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 1. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 33/3280/2003 Ob-103396
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: nadgradnja si-
stema vodenja v OCV Maribor in dobava
mrežne komunikacijske opreme – prilo-
ga I A št. kategorije 1 po ZJN.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval samo ponudbe
za celoten obseg naročila.

5. Kraj izvedbe: RTP Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od konca leta
2003 do konca februarja 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije tajništvo upravlja-
nje prenosnega omrežja, Dejana Kneževič,
dodatne informacije Blaž Traven.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na TRR št.
02924-0017900956, sklic na PEE št. 2.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 11. 2003 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Haj-
drihova 2,1000 Ljubljana, vložišče, pre-
vzemnica Katarina Lipovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, 3. 11. 2003 ob 10. uri, v
dvorani D, IV. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 60 dni, gotovin-
sko plačilo, obračun po izvedbi del.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbrano skupino izvajalcev skle-
nil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni iz-
vedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo naročila.
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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 poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

1. Rok izvedbe del za točke 1, 2, 3, 4,
in 5 iz specifikacije del do konca leta 2003,
ostalo do konca februarja 2004.

2. Plačilni rok je najmanj 60 dni od dne-
va izstavitve računa.

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

3. Posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vo-
dnem, energetskem, transportnem in tele-
komunikacijskem področju,

3.4. Oddaja naročila na vodnem, ener-
getskem, telekomunikacijskem in transpor-
tnem področju.

(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 spre-
jemu ponudbe: 2. 1. 2004; 17. 11. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (80%), potrjene pozitivne
reference dejanskega izvajalca del pri iz-
vedbi enakih del na istem tipu sistema
(20%).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Elektro-Slovenija d.o.o.,
Splošni sektor

Št. 110-1/03 Ob-103444
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvedba dopolnil-
nih geološko geotehničnih raziskav za
PGD, PZR in PZI trase in objektov AC
odseka Maribor – Lenart etapi 2 in 3
(od km 2,500 do km 7,800).

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
je 90 dni po veljavnosti pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo

in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sveto-
vanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.27, kontaktna oseba
je Marjana Logar, tel. 01/30-68-253, faks
01/30-68-206. Strokovne informacije po-
sreduje Andrej Ločniškar, univ. dipl. inž. geol.
– DDC svetovanje inženiring, Družba za sve-
tovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, tel. 01/30-68-323, faks
01/30-68-206.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 8.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC svetovanje in-
ženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., oziroma z virmanom na TRR
št. 02923-0014562265 pri Novi Ljubljan-
ski banki d.d. v korist DDC svetovanje in-
ženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., s pripisom “za razpisno doku-
mentacijo“.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
12. 11. 2003 ob 11. uri na naslovu DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, sejna soba 1.18.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,520.000 SIT in veljavnostjo naj-
manj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po poteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 22. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

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

Št. 3310-9/2003-0202 Ob-103450
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

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: zavarovanje
javne železniške infrastrukture za leto
2004.

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

5. Kraj izvedbe: področje javne železni-
ške infrastrukture na območju Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: leto 2004.

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.
2422-03-000127.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 11. 2003 do
10. 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
17. 11. 2003 ob 11. uri na naslovu Javna
agencija za železniški promet RS, Kopitar-
jeva 5, 2000 Maribor, v sejni sobi.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti javnega naročila.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik.

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

14. 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:

– od zavarovanca potrjene reference po-
nudnika za že izvedene storitve s področja
zavarovanja, 1 zavarovanec v zadnjih treh
letih z letno premijo 50 milijonov SIT ali več,

– podatke o plačilni sposobnosti (obr.
1879/03 RP-53),

– poslovno poročilo,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje

poslovno leto ponudnika,
– dokazilo ponudnika o izpolnjevanju po-

gojev o strokovnem izvajanju razpisanih zava-
rovanj: najmanj 2 delavca z visokošolsko izo-
brazbo in s 5-letnimi delovnimi izkušnjami,

– potrjen predlog pogodbe,
– pozavarovalna pogodba oziroma izja-

va o ureditvi pozavarovanja z navedbo dele-
ža pozavarovanja v osnovni zavarovalni po-
godbi,

– izjava ponudnika, da bo, kolikor bo po-
trebno, zagotovil začasno kritje do enega
leta za ponujeno zavarovanje premoženja
javne železniške infrastrukture,

– dokazilo ponudnika o zaposlitvi stro-
kovnjakov za izvedbo cenitve škod, ki so
predmet zavarovanja, oziroma likvidacije
škod: najmanj 2 delavca s 5-letnimi delovni-
mi izkušnjami.

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: Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št.
83/01); Zakon o zavarovalništvu (Ur. l. RS,
št. 13/00 s spremembami); Zakon o želez-
niškem prometu (ZZelP UPB1, Ur. l. RS, št.
14/03).

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003; ponudniki bodo o izbiri
najugodnejšega ponudnika obveščeni v ro-
ku 30 dni po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: višina
premije 40 točk, vsebina zavarovalnih po-
gojev 30 točk, plačilo odškodnine ali zava-
rovalnice 15 točk in reference ponudnika
15 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marija Deban, tel. 02/234-14-22 in
Viktorija Strašek, tel. 02/234-14-26.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 16-18 z
dne 21. 2. 2003, Ob-88291.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Št. 2020-09-2003-5 Ob-103496
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje, Uprava za izvrševa-
nje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje
kazni zapora Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Zavod za presta-
janje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-55-33, faks
01/232-29-64.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: splošne zdrav-
stvene storitve za potrebe zaprtih oseb
v ZPKZ Ljubljana. Sklic: Priloga 1B pod
št. 25.

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

5. Kraj izvedbe: ambulanta naročnika,
ZPKZ Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodba bo
sklenjena za obdobje 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: razpisno do-
kumentacijo je mogoče dobiti pri naročniku
osebno, po pošti, po faksu 01/232-29-64
ali e-mailu: Božena.Glavič@gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
mogoče prevzeti vsak delovni dan med 9.
in 12. uro na sedežu naročnika.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: pravočasne bodo
vse ponudbe, ki bodo prispele najkasneje
do 17. 11. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 17. 11. 2003
ob 10. uri v prostorih naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija banke za resnost ponudbe v višini
10% razpisane vrednosti, če vrednost po-
nudbe presega 30 mio SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo za opravljene storitve bo izvedeno 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): se ne zahteva.

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: a) zdravnik splošne me-
dicine b) veljavna licenca, c) koncesija za
opravljanje storitve, ki je predmet razpisa.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: predpisi, ki veljajo na področju izvaja-
nja zdravstvenih storitev.

(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

50 dni po odpiranju. Odločitev o sprejemu
ponudbe bo sprejeta najkasneje 10 dni po
odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost naročila za po-
godbeno obdobje je 42 mio SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

ZPKZ Ljubljana

Ob-103544
1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Naslov naročnika: Mežica, Trg svo-

bode 1, Mežica, tel. 02/82-79-350.
3. Vrsta in opis storitev ter sklic na vr-

sto storitev po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje strokov-
nega nadzora pri prenovi Narodnega do-
ma v Mežici.

4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov, ali za
vse skupaj: sprejemljiva je ponudba za ce-
lotno naročilo.

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del de-
cember 2003 (vezano na začetek gradbe-
nih del) – izvajanje strokovnega nadzora
predvidoma do konca del v letu 2005 (ve-
zano na zaključek izgradnje).

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Meži-
ca, Trg svobode 1, Mežica, Andreja Brez-
nik, 02/82-79-350.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od dneva objave
naprej, vsak delovni dan, od ponedeljka do
petka, med 7. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
Občine Mežica št. 01274-0100010050,
sklic 48 75736-713000-03. Potrdilo o pla-
čilu je potrebno predložiti ob prevzemu raz-
pisne dokumentacije.

9. (a) Datum in ura do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 17. 11. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Mežica, Trg svobo-
de 1, Mežica.

10. Datum čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 11. 2003 ob 12. uri v prostorih
Občine Mežica.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v vzorcu po-
godbe kot obvezni sestavini razpisne doku-
mentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skupna ponud-
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ba je možna z upoštevanjem določil 47. čle-
na ZJN.

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

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-
ritev: ZGO-1.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: skla-
dno z določili pogojev iz razpisne doku-
mentacije.

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

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba – podroben
opis meril in izračun meril je razviden iz
razpisne dokumentacije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni dodatnih informacij.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 10. 2003.

Občina Mežica

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

naročila za blago po omejenem
postopku

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

Št. 1 Ob-103421
1. Naročnik: Osnovna šola Matije Valjav-

ca.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 9,

4205 Preddvor, tel. 04/25-51-010, faks
04/25-51-297, e-mail: group1.oskrmv@gu-
est.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beni artikli za potrebe šolske prehrane.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Matije
Valjavca, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor,
Vrtec Storžek, Šolska ulica 7, Preddvor in
podružnici: Osnovna šola Kokra, Kokra 23
in Osnovna šola Jezersko, Zg. Jezersko 62.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: kandidati za ponudnike lahko ponu-

dijo artikle v celoti, po skupinah artiklov, in
sicer vse artikle v posamezni skupini.

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

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija se lahko zahteva v tajništvu šole
vsak delovni dan od 8. do 11. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo kandidati lahko prevzamejo od
dneva razpisa do 5. 11. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: kandididati za ponudnike
lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo
v tajništvu šole na podlagi predložitve doka-
zila, da so nakazali stroške priprave doku-
mentacije v višini 15.000 SIT na transakcij-
ski račun šole št. 01295-6030675836 s
pripisom za razpisno dokumentacijo.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 10. 11. 2003.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijavo je potrebno predložiti v
zaprti kuverti, na katerih je na prvi strani
naslov šole in navedba, da gre za javno
naročilo za prehrambene artikle, na zadnji
strani pa naslov pošiljatelja z njegovo tele-
fonsko številko in številko faksa. Prijave se
predložijo na naslov šole, to je Osnovna
šola Matije Valjavca, Šolska ulica 9, 4205
Preddvor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: za
resnost ponudbe bo ponudnik, ki mu bo
priznana sposobnost in usposobljenost, mo-
ral v II. fazi postopka, potem, ko ga bo na-
ročnik pozval, predložiti lastno menico v
znesku 5% od vrednosti blaga, ki ga bo
ponudil.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: prija-
vitelj bo moral sprejeti pogoj plačila blaga v
petintridesetih dneh od dneva fakturiranja
blaga, tako da se računi izdajajo enkrat me-
sečno, zadnji dan v mesecu.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): če bo kot po-
nudnik nastopala skupina ponudnikov, mo-
ra k ponudbi predložiti dogovor o medse-
bojni odgovornosti, in s podatki, katere sku-
pine artiklov bo posamezni ponudnik iz sku-
pine dobavljal ter njegove odgovorne
osebe. Izjave iz razpisne dokumentacije mo-
rajo podpisati vsi udeleženci dogovora.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so sestavni del razpi-
sne dokumentacije, so pa predvsem nasled-
nji: zadostno število zaposlenih za izpolnitev
pogodbe o dobavi blaga; predložitev liste vsaj
treh sklenjenih pogodb z drugimi javnimi za-
vodi v zadnjih treh letih in izjave teh zavodov
o zadovoljivi oskrbi in kvaliteti blaga; vozni
park, ki omogoča dnevno dobavo artiklov,
do 7. ure zjutraj; uveden sisitem HACCP;
krajši odzivni čas pomeni prednost pri dode-
litvi usposobljenosti dobavitelja.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: izbrani kandidati bodo morali predložiti
ponudbe v 10 dneh po prejemu pisnega
povabila naročnika.

12. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
postopka bo kot merilo upoštevana najnižja
skupna vrednost ponudbenega predračuna
za posamezno skupino blaga po posamez-
nih lokacijah dostave.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 10. 2003.

Osnovna šola Matije Valjavca
Preddvor

Št. 6 Ob-103434
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice

Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva c. 9,

2000 Maribor, tel. 02/48-06-100.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in

material za prehrano, okvirne količine so
razvidne iz razpisne dokumentacije.

(b) Kraj dobave: Dom upokojencev Da-
nice Vogrinec Maribor.

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

I. sadje in zelenjava – sveža,
II. olja in rastlinske maščobe,
III. začimbe,
IV. splošno prehrambeno blago I.,
V. splošno prehrambeno blago II.
4. Datum začetka in predvideni datum

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

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Dom upokojencev Da-
nice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000
Maribor, tajništvo, pri Mateji Knaus, po eno-
dnevni predhodni najavi po telefonu in priloži-
tvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na podračun pri
UJP št. 01100-6030267030 s pripisom ži-
vila in material za prehrano – javni razpis, ali
na blagajni naročnika s pripisom živila in
material za prehrano – javni razpis.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 21. 10. 2003.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Danice Vogri-
nec Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor,
v tajništvo.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 2003.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa, plačal v
30 dneh po prejemu računa.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 21. 10. 2003 do 11. ure, 1. 12. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Kovačič Maja, splošni del, Kodrič
Jožef, vsebinski del razpisne dokumentaci-
je, tel. 02/48-06-100.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 10. 2003.

Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

ZJN-14.G
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po postopku s

pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za gradnjo
po postopku s pogajanji

Ob-103600
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, tel. 300-99-59 in faks
01/300-99-37.

3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: po-
stopek s pogajanji po predhodni objavi na-
ročila za odprti postopek v skladu s 1. toč-
ko drugega odstavka 20. člena ZJN-1.

4. (a) Obseg in opis gradnje: glavna
cesta G1-2, odsek 1290: Slovenska
Bistrica–Hajdina, pododsek: obvoznica
Pragersko od km 0+002 do km 6+050:
gradnja trase, deviacij, priključkov, pre-
mostitvenih objektov, vodnogospodar-
skih objektov in komunalno-energetske
infrastrukture.

(b) 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.

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

5. Kraj izvedbe del: Slovenska Bistrica–
Hajdina, pododsek obvoznica Pragersko.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skaldno z razpisno dokumentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: rok dokon-

čanja del je 18 mesecev od uvedbe izva-
jalca v delo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana, I. nadstropje,
soba 1.26, kontaktna oseba je Marjeta
Pungerčar, tel. 01/306-82-02, faks
01/306-82-06. Strokovne informacije po-
sreduje Anton Ferlinc, univ. dipl. inž. grad.
- DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Nadzor Ma-
ribor, Ulica Talcev 24, 2000 Maribor, tel.
02/605-99-71, faks 02/605-99-61.

(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: 100.000 SIT stroškov raz-
pisne dokumentacije lahko ponudniki po-
ravnajo na blagajni DDC svetovanje inženi-
ring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o. (soba 1.03) oziroma z virmanom na
TRR št. 02923-0014562265 pri Novi Ljub-
ljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o. Ljubljana s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe ponudnikov, ki bodo predložene
najkasneje do 3. 11. 2003 do 9. ure.

(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; I. nadstropje,
vložišče soba 1.01.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: javno odpiranje po-
nudb bo dne 3. 11. 2003 ob 10. uri, poga-
janja pa bodo v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
v I. nadstropju, sejna soba 1.18 z dne 7. 11.
2003 ob 9. uri.

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 90,000.000 SIT in veljavnostjo naj-
manj 172 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira iz lastnih sredstev
DARS d.d. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za ocenitev ponudbe je najnižja cena
ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: veljavnost ponudbe je 142 dni po
preteku skrajnega roka za predložitev po-
nudbe. Predvideni datum odločitev o spre-
jemu ponudbe je 13. 12. 2003.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: predhodni javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 19 z dne
1. 3. 2002.

18. Datum in številka objave ne-
uspešnega razpisa: prvi javni razpis za
predmetno javno naročilo je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 13 z dne 7. 2.
2002. Ponovni javni razpis je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 48 z dne 23. 5.
2003.

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 10. 2003.

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

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 3/03 Ob-102818
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

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

2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 1. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: potrošni material za RTG (filmi, raz-
vijalci, fiksirji, kasete, folije). Kraj doba-
ve: naslov naročnika – skladišče potrošne-
ga materiala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

A) cena 95%,
B) plačilni pogoji 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Le-
skoškova 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,252.919,10
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,535.099,67 SIT, 12,252.919,10
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2003.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
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Ob-103204
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: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave, ki ga je potrebno dobaviti: pro-
gramska oprema DEMS in WWW 100;
sedež naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je pristopil k od-
daji naročila po postopku skladno s 5. toč-
ko 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens d.o.o., Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 43,904.300
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 43,904.300 SIT, 43,904.300 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: 30. 9. 2003.
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor

Št. 478/14-13/2001 Ob-103208
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

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

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

3. Datum izbire: 2. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: živila in material za prehrano po
skupinah:

1. sklop: ribe in morski sadeži ter iz-
delki,

3. sklop: globoko zamrznjena zele-
njava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
posameznega sklopa.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: ribe in morski sadeži ter izdelki
– Mariva marikultura d.o.o., Liminjanska c.
111, 6320 Portorož,

3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava
– Delmar d.o.o., Indurstrijska c. 12, 6310
Izola.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: ribe in morski sadeži ter izdelki

– 1,018.700 SIT brez DDV,
3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava

– 162.525 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

1. sklop: ribe in morski sadeži ter izdelki
– 1,034.400 SIT brez DDV, 1,018.700 SIT
brez DDV,

3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava
– 212.750 SIT brez DDV, 162.525 SIT
brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 64 z dne 3. 8. 2001,
Ob-53139.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 9. 2003.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 25 Ob-103211
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 5. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: 600.000 kosov voščilnic božič-
no-novoletnega programa in 700.000
kosov razglednic božično-novoletnega
programa.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena in asortiman.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. V.P.C., d.o.o., Trnoveljska cesta 2b,
3000 Celje, za 70.000 kosov voščilnic po
ponudbenih cenah: 64, 77 in 80 SIT (brez
DDV), odvisno od vzorca, ki se naroča, v
predvideni vrednosti 5,252.000 SIT (brez
DDV),

2. Grafocarton, d.o.o., Žabotova 5,
2000 Maribor, za 125.000 kosov voščilnic
po ponudbeni ceni 62 SIT brez DDV in
100.000 kosov razglednic po 22 SIT (brez
DDV), v skupni predvideni vrednosti
9,950.000 SIT (brez DDV),

3. T&GRAF, Rudolf Tovornik, s.p., Let-
nerjeva 6, 3000 Celje, za 95.000 kosov
voščilnic po 65 SIT brez DDV in 80.000
kosov razglednic po 22 SIT (brez DDV), v
skupni predvideni vrednosti 7,935.000 SIT
(brez DDV),

4. Papirna galanterija ŠUM, Turk Matjaž,
s.p., Prešernova 21, 1410 Zagorje ob Sa-
vi, za 30.000 kosov voščilnic po 61 SIT
(brez DDV) v predvideni vrednosti
1,830.000 SIT (brez DDV),

5. Pot, Ljubljana, d.o.o., Savlje 89,
1000 Ljubljana, za 66.060 kosov voščilnic
po cenah: 60, 89, 99, 139, 179, 199 in
239 SIT (brez DDV), odvisno od vzorca, ki
se naroča in 110.000 kosov razglednic po
22 SIT, v skupni predvideni vrednosti
8,074.340 SIT (brez DDV),

6. Gikart papirna galanterija, Kralj
Franc, s.p., Brinje 2a, 1262 Dol pri Ljub-
ljani, za 228.000 kosov voščilnic po
59,90 SIT (brez DDV) in 440.000 kosov
razglednic po 20,90 SIT (brez DDV), v
skupni predvideni vrednosti 22,853.200
SIT (brez DDV),

7. EMMA, d.o.o., Veličkova 43, 1430
Hrastnik, za 53.000 kosov voščilnic po 32,
69, 89, 163 in 157 SIT (brez DDV), v pred-
videni vrednosti 4,639.750 SIT (brez DDV),

8. Grafika Soča, d.d., Sedejeva 4,
5000 Nova Gorica, za 15.000 kosov vo-

ščilnic po 59,70 in 79,80 SIT brez DDV,
odvisno od vzorca, ki se naroča, v pred-
videni vrednosti 1,046.250 SIT (brez
DDV),

9. Ekološko društvo za boljši svet, Bol-
fenska 66, 2000 Maribor, za 2.000 kosov
voščilnic po 63 SIT brez DDV, v predvideni
vrednosti 126.000 SIT (brez DDV),

10. Sidarta, d.o.o., Cesta 24. junija 23,
1000 Ljubljana, za 12.000 kosov voščilnic
po 90 SIT brez DDV in 6.200 kompletov
voščilnic po 530 in 620 SIT brez DDV za
komplet, odvisno kateri kompleti se naro-
čajo, v skupni predvideni vrednosti
4,631.500 SIT (brez DDV),

11. Galerija Furlan, Suzana Horvat, s.p.,
Cesta 24. junija 60, 1231 Črnuče, za
2.200 kompletov voščilnic po 810 in 870
SIT brez DDV za komplet, odvisno kateri
kompleti se naročajo, v predvideni vredno-
sti 1,848.000 SIT (brez DDV),

12. Hočevar – Gaspari, Štefan Hoče-
var, s.p., Pražakova 6, 1000 Ljubljana, za
23.700 kosov voščilnic po 48 SIT brez
DDV in 33.700 kosov razglednic po 28
SIT brez DDV, v skupni predvideni vredno-
sti 2,081.200 SIT (brez DDV),

13. Planinsko društvo Ptuj, Prešernova
27, 2250 Ptuj, za 6.000 kosov voščilnic
po 61 SIT brez DDV v predvideni vrednosti
366.000 SIT (brez DDV),

14. Slovenski odbor za Unicef, Pavši-
čeva ul. 1, 1000 Ljubljana, za 15.900 kom-
pletov voščilnic po 1.027,08 SIT brez DDV
(po MPC 1.450 SIT), v predvideni vredno-
sti 16,330.572 SIT (brez DDV).

7. Pogodbena vrednost: opredeljene v
6. točki.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: voščilnice: 239 SIT za kos, 48
SIT za kos; kompleti voščilnic: 1.027,08
SIT za komplet, 530 SIT za komplet;
razglednice: 28 SIT za kos, 20,90 SIT
za kos.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Št. 86 Ob-103212
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 24. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: 4 tovorna vozila.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: AC Intercar d.o.o.,
Ptujska cesta 132, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 49,365.704
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
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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: 1. 10. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Št. 74 Ob-103213
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 12. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: avtomobilske pnevmatike in zrač-
nice za leto 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena do 50
točk, certifikat kakovosti do 2 točki, plačil-
ni pogoji do 3 točk, dodatne storitve 5 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sava Trade, d.d., Ce-
sta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 44,479.990
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 44,757.303 SIT, 44,479.990 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 10. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Maribor

Št. 57/03 Ob-103215
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava rineža, objekt naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročilo ni bilo oddano, ker
je naročnik prejel samo eno ponudbo.

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: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 9. 2003.
Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Št. 41405-00023 2003 0400 01 Ob-103220
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.

3. Datum izbire: 12. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
I. sklop: klavirji, pianini in klavirski

stoli,
II. sklop: saksafon,
III. sklop: pozavna,
IV. sklop: klarinet,
V. sklop: violine,
VI. sklop: kitara,
VII. sklop: harmoniki.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena in refe-
rence (podrobneje je bilo opredeljeno v raz-
pisni dokumentaciji).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
dodeljeno naročilo:

I. sklop: klavirji, pianini in klavirski stoli
– Benton d.o.o., Prešernova 9, Mengeš,

II. sklop: saksafon – Lastra Company
d.o.o., Liparjeva 6, Mengeš,

III. sklop: pozavna – Lastra Company
d.o.o., Liparjeva 6, Mengeš,

IV. sklop: klarinet – Lastra Company
d.o.o., Liparjeva 6, Mengeš,

V. sklop: violine – Avtotehna glasbila
d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana,

VI. sklop: kitara – Lastra Company
d.o.o., Liparjeva 6, Mengeš,

VII. sklop: harmoniki – Avtotehna glas-
bila d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana.

7. Pogodbene vrednosti:
I. sklop: klavirji, pianini in klavirski stoli:

7,978.383,01 SIT,
II. sklop: saksafon: 204.000 SIT,
III. sklop: pozavna: 324.000 SIT,
IV. sklop: klarinet: 157.824 SIT,
V. sklop: violine: 223.036,57 SIT,
VI. sklop: kitara: 61.190 SIT,
VII. sklop: harmoniki: 324.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: prejete so

bile 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. sklop: klavirji, pianini in klavirski stoli:

13,888.801,99 SIT; 7,978.383,01 SIT,
II. sklop: saksafon: 304.567 SIT;

204.000 SIT,
III. sklop: pozavna: 378.093 SIT;

324.000 SIT,
IV. sklop: klarinet: 190.983 SIT;

157.824 SIT,
V. sklop: violine: 388.200 SIT;

223.036,57 SIT,
VI. sklop: kitara: 247.272 SIT; 61.190

SIT,
VII. sklop: harmoniki: 377.472 SIT;

324.000 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: 30. 9. 2003.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 41405-00004 2003 0400 01 Ob-103221
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
01/22-01-293.

3. Datum izbire: 1. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava in montaža opreme za te-
lovadnico za potrebe OŠ Draga Kobala,
Tolstojeva 3, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena in refe-
rence (podrobneje je bilo opredeljeno v raz-
pisni dokumentaciji).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
dodeljeno naročilo: Elan Inventa d.o.o.,
Begunje 1, Begunje.

7. Pogodbena vrednost: 44,817.295,87
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: prejete so
bile 3 ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 47,709.084 SIT; 44,817.295,87
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: 30. 9. 2003.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 41405-00028 2003 0400 01 Ob-103222
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.

3. Datum izbire: 22. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. dobava avtomobila za potrebe OŠ

Gustava Šiliha Maribor,
2. dobava avtomobila za potrebe Lut-

kovnega gledališča Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena in refe-
rence (podrobneje je bilo opredeljeno v raz-
pisni dokumentaciji).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
dodeljeno naročilo: za oba sklopa je iz-
bran Štajerski avto dom d.o.o., Tržaška 38,
Maribor.

7. Pogodbene vrednost:
1. OŠ Gustava Šiliha Maribor:

6,889.802,65 SIT,
2. Lutkovno gledališče Maribor:

5,268.296,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: prejete so

bile 3 ponudbe.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– OŠ Gustava Šiliha Maribor: 7,195.206
SIT; 6,889.802,65 SIT,

– Lutkovno gledališče Maribor:
6,658.526 SIT; 5,268.296,40 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: 30. 9. 2003.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 400-06-5/2003 Ob-103224
1. Naročnik: Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Datum izbire: pogodba podpisana
22. 9. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave: računalniški potrošni material in
pribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena (90%), ga-
rancijska doba (10%).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Veda Ena, d.o.o., Tr-
žaška cesta 132, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 20,833.333
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1,052.140,22 SIT, 514.905,36
SIT (seštevek zahtevanih ariklov).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 2 Ob-103333
1. Naročnik: Centralna čistilna naprava

Domžale-Kamnik d.o.o., Domžale.
2. Naslov naročnika: Študljanska 91,

1230 Domžale.
3. Datum izbire: 11. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: On-line analizator TOC in TN v od-
padni vodi; kraj dobave: CČN Domža-
le-Kamnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: tehnična ustreznost
in kvaliteta, 2-mesečni testni zagon, po-
nudbena cena in plačilni pogoji, garancija
in pogarancijski servis, dobavni rok, refe-
rence; utemeljitev izbire: izbrani ponudnik
nudi bolj ugodne pogoje plačila, nižjo ceno
in krajši dobavni rok ter daljšo garancijsko
dobo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Maritim d.o.o, Tacen-
ska 20,1210 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,540.371,50
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 17,699.767 SIT, 15,540.371,50
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 78 z dne 8. 8. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2003.

Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik d.o.o., Domžale

Št. 1/03-432/01 Ob-103335
1. Naročnik: Zdravstveni dom Sloven-

ske Konjice.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210
Slovenske Konjice, tel. 03/758-17-00,
faks 03/758-17-60 (e-mail: hla-
den.zd@s5.net).

3. Datum izbire: 20. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava urgentnega vozila - viso-
ka verzija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, garanci-
ja, servis, plačilni pogoji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Le-
skoškova 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 19,517.475,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,517.941,20 SIT,  19,517.475,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave javnega

razpisa po odprtem postopku: Ur. l. RS,
št. 72 z dne 25. 7. 2003, Ob-98756.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 10. 2003.

Zdravstveni dom
Slovenske Konjice

Št. 7837/03 Ob-103366
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/339-67-31.

3. Datum izbire: 4. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: merilne naprave za polindirektno
merjenje električne energije z dodatno
opremo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok pla-
čila, rok dobave, način plačila in kakovost.
Ponudnik je pri vrednotenju ponudb zbral
največ točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iskraemeco, d.d iz
Kranja.

7. Pogodbena vrednost: 80,816.831,83
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost navišje in najnižje ponud-

be: 90,908.845,20 SIT, 80,816.831,83
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 odposlane zahteve za ob-
javo: 2. 10. 2003.

Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.
Nova Gorica

Št. 01/2003 Ob-103419
1. Naročnik: Lekarna Slovenska Bistri-

ca, Partizanska ulica 001, 2310 Slovenska
Bistrica.

2. Naslov naročnika: Lekarna Sloven-
ska Bistrica, Partizanska ulica 001, 2310
Slovenska Bistrica, tel. 02/843-24-10.

3. Datum izbire: 17. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava ter montaža lekarniške
opreme za Lekarno II Slovenska Bi-
strica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila so opredeljena v raz-
pisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mizarstvo Otmar, Med-
ved Otmar s.p., Mamolj 8a, 1272 Polšnik.

7. Pogodbena vrednost: 22,200.542,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 22,209.264 SIT, 22.200.542,40
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: 6. 10. 2003.

Lekarna Slovenska Bistrica

Ob-103430
1. Naročnik: Goriška knjižnica France-

ta Bevka.
2. Naslov naročnika: Trg Edvarda Karde-

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

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: nakup in dobava bibliobusa.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik v postopku od-
daje javnega naročila, v skladu s 76. čle-
nom ZJN-1 ni izbral ponudnika, ker je v
roku za oddajo ponudb prejel samo eno
ponudbo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 1.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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: 6. oktober 2003.
Goriška knjižnica Franceta Bevka

Št. 6403/03 Ob-103452
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 12. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. sklop – varnostna ograja profila B,
2. sklop – varnostni mrežni pano,
3. sklop – protislepilne lamele,
4. sklop – varnostna ograja profila A;
poslovne enote – AC baze v Republiki

Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni
dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1, sklop 4 – Petrič d.o.o. Ajdov-
ščina, Goriška 57, 5270 Ajdovščina,

– sklop 2, sklop 3 – LIKO d.d. Liboje
26a, 3301 Petrovče.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1, sklop 4 – 73,250.928 SIT,
– sklop 2, sklop 3 – 5,743.488 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 3,
2. sklop – 4,
3. sklop – 2,
4. sklop – 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 55,465.632 SIT, 53,842.440

SIT,
2. sklop – 5,963.040 SIT, 4,066.240

SIT,
3. sklop – 720.000 SIT, 705.150 SIT,
4. sklop – 7,400.000 SIT, 6,852.000

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: 6. 10. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest

d.o.o.

Št. 6402/03 Ob-103454
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljub-

ljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 12. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:

1. sklop – varovalna mreža iz alumi-
nija,

2. sklop – varovalna mreža iz plastifi-
ciranega pocinkanega jekla;

poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni
dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 1 in sklop 2 –
Almont – Aluplast, d.o.o., Partizanska 38,
2310 Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost: 32,849.603,28
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 2,
2. sklop – 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 27,894.156 SIT, 26,480.400

SIT,
2. sklop – 2,446.808,44 SIT,

894.269,40 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: 6. 10. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest

d.o.o.

Št. 28/2003 Ob-103455
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 18. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava in montaža sistemov za
neprekinjeno napajanje telekomunika-
cijskih naprav.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: sklop A: usmerniki in aku-
mulatorji: ekonomska cena osnovne po-
nudbe - 59 točk, garantirana življenska
doba akumulatorjev - 20 točk, izkoristek
usmernika - 9 točk, faktor moči usmernika
- 6 točk, garancija za usmernik in preklok-
no polje in akumulatorje – 6 točk; sklop
B: brezprekinitveni napajalniki (UPS) za
omrežno napetost: ekonomska cena
osnovne ponudbe - 81 točk, garantirana
življenjska doba akumulatorjev pri UPS -
12 točk, garancija - 4 točke, izkoristek
UPS - 3 točke.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Socomec Sicon UPS
d.o.o., Savlje 89, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,086.880
SIT DDP RTV Slovenija (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: sklop A (brez DDV): 14,157.684
SIT; 8,772.400 SIT; sklop B (brez DDV):
5,798.496,69 SIT, 3,800.000 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: 6. 10. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod

Ob-103485
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje

Hrastnik.
2. Naslov naročnika: RTH, Rudnik

Trbovlje Hrastnik, Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.

3. Datum izbire: 18. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: rudarski kabli.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok dobave, plačilni
pogoji fiksnost cen. Izbira na podlagi najni-
žje cene.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Fori d.o.o. Prešerno-
va cesta 1a, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 7,241.168,83
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 7,563.500 SIT brez DDV,
7,241.168,83 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 65 z dne 4. 7. 2003, Ob-97353.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 10. 2003.

RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 01/03 Ob-103203
1. Naročnik: Občina Hoče – Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska cesta

15, 2311 Hoče.
3. Datum izbire: 22. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija in nadzida-
va šolskih prostorov OŠ Franca Lešnika
– Vuka – III. faza; Mariborska cesta 4,
Slivnica, 2312 Orehova vas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejša ponudba po
merilih: ponudbena cena: 80%.
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Točke za ceno se izračunajo po formuli:
 cena – najugodnejši ponudnik
------------------------------------------------------------- × 80 točk

    cena – ponudnik

– reference zgrajenih šolskih objektov:
10%.

1. najmanj pet šolskih objektov v zad-
njih 5 letih z vrednostjo najmanj
50,000.000 SIT – 10%,

2. najmanj trije šolski objekti v zadnjih 5
letih z vrednostjo najmanj 50,000.000 SIT
– 5%,

3. manj kot trije šolski objekti v zadnjih
5 letih – 0%;

– reference strokovnega kadra: 5%,
– oprema izvajalca: 5%.
Izbrani ponudnik je na podlagi točkova-

nja po merilih zbral največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: MTB d.o.o., Meljska
cesta 36, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 482,181.571,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 261,342.411,60
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 502,053.333 SIT; 482,181.571,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 29 z dne 21. 3.
2003, Ob-90626.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 9. 2003.

Občina Hoče – Slivnica

Ob-103205
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Občina Loška do-

lina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu, tel. 01/705-06-70, faks
01/705-06-80, email: loska-dolina@lo-
ska-dolina.si.

3. Datum izbire: 6. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija in dograditev
centralne čistilne naprave – Stari trg pri
Ložu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za izbor: cena 80%,
garancijski rok 10%, reference 5%, plačilni
pogoji 5%, utemeljitev izbire: najugodnejši
ponudnik je zbral največje število točk po
merilih za izbor.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gradišče d.o.o., Ce-
sta 4. maja 80, 1380 Cerknica.

7. Pogodbena vrednost: 78,963.651
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 31,777.958,99 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 91,223.117,16 SIT, 78,963.651
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: 30. 9. 2003.

Občina Loška dolina

Št. 352-05-6/01-5-505 Ob-103216
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,

2250 Ptuj, tel. 02/748-29-62.
3. Datum izbire: 21. 8. 2003 (obvesti-

lo o oddaji naročila).
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba kanalizacije
Spuhlja, kanal 1, odsek Ribiška pot –
Ormoška cesta.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 90%, re-
ference izvajalca 10% (10 točk). Ponudnik
je zbral maksimalno število (100) točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: VGP Drava Ptuj d.d.
in Nizke gradnje Ptuj d.d. (joint venture).

7. Pogodbena vrednost:
126,463.234,82 SIT (v ceni je DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 2,252.251 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 132,937.218,36 SIT, 126,463.234,82
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico določi-
ti manjši obseg del od razpisanih del v skla-
du z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ali
odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in
drugih razlogov.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2003.

Mestna občina Ptuj

Ob-103218
1. Naročnik: za Občino Izola, po kon-

cesijski pogodbi št. 360-01-3/00 z dne
31. 3. 2000 Stavbenik – Servisne storitve
d.o.o. Koper.

2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 16,
6000 Koper, tel. 05/640-39-53, faks
05/640-39-54.

3. Datum izbire: 12. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: delna nadzidava in re-
konstrukcija stanovanjskega objekta
Gregorčičeva ul. 78, Izola.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba – cena, plačilni rok, rok izvedbe,
garancijski rok. Izvajalec je izbran na osno-
vi najvišjega števila točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Geoit d.o.o. Ankaran,
Kolomban 37, Ankaran.

7. Pogodbena vrednost: 27,914.969,50
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,499.120,18 SIT, 27,914.969,50
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 odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2003.

Za Občino Izola
koncesionar Stavbenik –

Servisne storitve d.o.o. Koper

Št. 1/03 Ob-103254
1. Naročnik: Občina Žirovnica.
2. Naslov naročnika: Breznica 3, 4274

Žirovnica, tel. 04/580-91-00, faks
04/580-91-09, e-mail: obcina@zirovni-
ca.si.

3. Datum izbire: 4. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja ločenega si-
stema kanalizacije v naselju Smokuč.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: primerljiva ponudbena ce-
na.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gratel d.o.o., Skorba
40, 2251 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 56,451.612
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 39,516.128,40 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 69,533.704,74 SIT, 56,451.612
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 10. 2003.

Občina Žirovnica

Ob-103259
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-602,
faks 01/58-89-759.

3. Datum izbire: 12. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: vzpostavitev sistema za
daljinski nadzor in vodenje distribucij-
skega plinovodnega omrežja Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.;
kraj izvedbe je Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost in
plačilni rok, tehnična ustreznost, garan-
cijski rok, dobavni rok rezervnih delov in
odzivni čas za odpravo nepravilnosti in
okvar.

Izbrani ponudnik je imel ekonomsko
najugodnejšo ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Du-
najska 22, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 89,900.000
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.



Stran 5870 / Št. 97 / 10. 10. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 89,900.000 SIT brez DDV,
82,305.990 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 105-106, z dne 21. 12. 2001,
Ob-61014.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 9. 2003.

Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.

Št. 893-10/03-8 Ob-103341
1. Naročnik: Občina Vojnik.
2. Naslov naročnika: obcina@vojnik.si.
3. Datum izbire: 3. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija in dozidava
OŠ Vojnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: objavljena v navodilih za iz-
delavo ponudbe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CM Celje, Lava 42,
Celje.

7. Pogodbena vrednost: 340,417.335
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 115,741.893 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 406,887.042 SIT, 340,417.335 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: tel. 03/78-00-620.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Ur. l. RS, št. 67 z dne 11. 7. 2003,
Ob-97974.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 10. 2003.

Občina Vojnik

Št. 26810-11/2003 Ob-103384
1. Naročnik: Javna agencija za železni-

ški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,

2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, e-naslov: dzp-info@gov.si.

3. Datum izbire: 15. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija odseka
proge Ormož–Murska Sobota; LOT 3
“Rekonstrukcija postaj Ivanjkovci (II. fa-
za) in Beltinci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SŽ - Železniško grad-
beno podjetje Ljubljana d.d., Ob zeleni ja-
mi 2, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1.376,606.703,28 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: kontaktna oseba je Mojca Zemljarič
Bajec.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 10. 2003.

Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Št. 218/03 Ob-103357
1. Naročnik: Občina Miklavž na Drav-

skem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6,

2204 Miklavž/Dravskem polju, faks
02/62-96-828, tel. 02/62-96-820.

3. Datum izbire: 19. avgust 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj:

gradbena dela: rekonstrukcija OŠ Mi-
klavž: faza 1 in faza 1 B.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, izkušnje v zvezi z
gradnjo, izkušnje odgovornega vodje del,
kvaliteta ISSO, rok gradnje.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: Gradis GP. grad-
nje d.o.o. Ptuj, Ormoška c. 22, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost:
803,709.953,34 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 587,739.482 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 924,194.395,66 SIT, 803,709.953,34
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka obljave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 66-67 z dne 11. 6.
2003.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. september 2003.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Št. 218/03 Ob-103358
1. Naročnik: Občina Miklavž na Drav-

skem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204

Miklavž/Dravskem polju, faks
02/62-96-828, tel. 02/62-96-820.

3. Datum izbire: 23. april 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja 1. etape V.
faze kanalizacije v Miklavžu na Drav-
skem polju in gradbena dela pri javni
razsvetljavi v Miklavžu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dokončanja, ga-
rancija.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: Nigrad d.d. Mari-
bor, Zagrebška 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 28,992.130,52
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 37,680.000 SIT, 28,992.130,52
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka obljave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 31 z dne 28. 3. 2003.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. september 2003.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Št. 7838/03 Ob-103365
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/339-67-31.

3. Datum izbire: 29. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija in dozidava
stavbe nadzorništva Pivka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, način pla-
čila, rok plačila, rok izgradnje, reference.
Ponudnik je pri vrednotenju ponudb zbral
največ točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipav-
ska cesta 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 75,793.983,10
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 82,057.435,20 SIT, 66,959.276,18
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 odposlane zahteve za ob-
javo: 2. 10. 2003.

15. Datum prejema zahteve za obja-
vo. /

Elektro Primorska
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.,
Nova Gorica

Št. 011-04-2/2002 Ob-103389
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo 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: rekonstrukcija križišča
G2-102/1034 Idrija (Likarica).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SGP Zidgrad Idrija
d.d., Vojkova 8, 5280 Idrija.

7. Pogodbena vrednost: 271,215.589
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 279,198.124 SIT, 271,215.589
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-103390
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo 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: 14. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija mostu èez
Bistrico v Slovenski Bistrici na cesti
R2-430/0275.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: MAP Trade d.o.o.,
Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2c, 2310
Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost: 96,521.730
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 98,908.513 SIT, 96,521.730 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 10. 2003
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-103391
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo 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: rekonstrukcija mostu
èez Mestinjščico v Sodni vasi na
R1-219/1239.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje
d.d., Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 129,558.089
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 138,080.259 SIT, 129,558.089
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2003

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-103392
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo 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: križišče na cesti R1-230
odsek 1309 Ljutomer (Ormoška cesta)
– gradbena dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d.,
Bakovska 31, 9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 119,660.518
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 124,961.045 SIT, 119,660.518
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-103393
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo 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: 12. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev regionalne
ceste R2-425 odsek 1267 Šoštanj–Pe-
sje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje
d.d., Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 95,696.876
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 99,541.711 SIT, 89,602.169 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-103413
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo 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: preplastitev regionalne
ceste R3-667 odsek 1385 Zbure-Mač-
kovec od km 1+780 do km 2+420.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja ponudbena
cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CGP d.d., Ljubljan-
ska 47, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 43,787.059
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 47,156.892 SIT, 43,787.059 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/03 Ob-103441
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. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.

3. Datum izbire: 12. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: odsek AC Lenart – Bel-
tinci, pododsek Vučja vas – Beltinci z
R353, obeležitev mostu čez Muro.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za dodelitev je bila
najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih po-
gojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: GIZ Gradis Ljubljana,
Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 115,338.156
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 115,850.994 SIT, 115,338.156
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

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

Št. 35106-3/03-3/2 Ob-103497
1. Naročnik: Občina Podvelka.
2. Naslov naročnika: Podvelka 20,

2363 Podvelka, tel. 02/876-95-16, faks
02/876-62-16, e-mail: obcina@podvel-
ka.si.

3. Datum izbire: 14. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: prekritje strehe na
Osnovni šoli Brezno-Podvelka, Brezno.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbran je bil ponudnik, ki je
na osnovi meril (cena in reference) dose-
gel največje število točk.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje
Radlje d.d., Mariborska cesta 40, 2360
Radlje ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost: 40,180.191
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,737.610,40 SIT, 40,180.191 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 zahtevka za ob-

javo: 3. 10. 2003.
Občina Podvelka

Št. 35106-2/03-3/2 Ob-103498
1. Naročnik: Občina Podvelka.
2. Naslov naročnika: Podvelka 20,

2363 Podvelka, tel. 02/876-95-16, faks
02/876-62-16, e-mail: obcina@podvel-
ka.si.

3. Datum izbire: 19. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja večstanovanj-
skega objekta z garažami v Breznu,
Brezno.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbran je bil ponudnik, ki je
na osnovi meril (cena, rok izvedbe, refe-
rence in plačilni pogoji) dosegel največje
število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje
Radlje d.d., Mariborska cesta 40, 2360
Radlje ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost:
173,655.207,99 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 190,357.009,50 SIT, 173,655.207,99
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 zahtevka za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Občina Podvelka

Št. 35106-4/03-3/2 Ob-103499

1. Naročnik: Občina Podvelka.
2. Naslov naročnika: Podvelka 20,

2363 Podvelka, tel. 02/876-95-16, faks
02/876-62-16, e-mail: obcina@podvel-
ka.si.

3. Datum izbire: 21. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izdelava pločnika ob
G 1/1 od Podvelke do Stepišnika,
Brezno.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbran je bil ponudnik, ki je
na osnovi meril (cena in reference) dose-
gel največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Podjetje za gozdne
gradnje in hortikulturo d.o.o., Kosarjeva 4,
2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 20,001.941,19
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,402.364,44 SIT, 20,001.941,19
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 zahtevka za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Občina Podvelka

Št. 105805 Ob-103502
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27, e-mail: glavni@kp-ve-
lenje.si.

3. Datum izbire: 29. 8. 2003, podpis
pogodbe 22. 9. 2003.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba razširitve po-
kopališča Podkraj - žarni grobovi na
odseku “F“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za izbiro najugodnej-
še ponudbe:

– ponudbena cena – 90%,
– garancijska doba – 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: Cigrad d.o.o., Ravne
103c, 3325 Šoštanj.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost del za izgradnjo znaša:
55,642.612 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponud-
nik oddal podizvajalcem: brez podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: sprejete so
bile štiri ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 90,968.797,31 SIT, 55,642.612,30
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni bilo.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ni bilo.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 78 z dne 8. 8. 2003,
Ob-99429.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 10. 2003.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Št. 414-01/2001 Ob-103546
1. Naročnik: Generalni sekretariat Vla-

de RS.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 20,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba GOI del za iz-
gradnjo arhivskih prostorov v vladni pa-
lači na Gregorčičevi 20.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 037-45/2002 Ob-103217
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne
fronte 13, Ljubljana.

3. Datum izbire: 7. 2. 2003, 26. 2.
2003, 8. 5. 2003, 15. 5. 2003, 27. 6.
2003.

4. Vrsta in obseg storitev: zagotav-
ljanje delovanja računalniških progra-
mov, ki obsega: 1. dograditev upora-
bniših programov iz specifikacij za po-
trebe Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport ter vzgojnoizobraževalnih zavo-
dov z inštalacijo in preizkusom (kodi-
ranje), manjšimi dopolnitvami progra-
mov ter enoletnim vzdrževanjem; 2. ob-
delavo podatkov; 3. produkcijski tek
uporabniških programov na strojni
opremi, izvajalca, administriranje pro-
gramov ter izmenjava podatkov preko
infrastrukture naročnika, lahko pa tudi
sistemsko administriranje pri naročni-
ku za potrebe uporabniških progra-
mov; 4. svetovanje in pomoč končnim
uporabnikom pri izvajanju uporabni-
ških programov; 5. naknadne dodatne
dograditve ali funkcionalne spremem-
be programov (Priloga 1b ZJN-1: ostale
storitve št. 27).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 100 točk,
reference ponudnika 13 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Adaptacije-vzdrževa-
nje d.o.o., Ribičičeva ulica 21, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost:
49,869.346,94 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 8,315.286,40 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 63,678.815,95 SIT, 49,869.346.94
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Generalni sekretariat Vlade RS
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brez predhodne objave, po predhodno
pridobljenem mnenju Urada za javna na-
ročila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1) R-Design, Slovenj
Gradec, 2) Hermes Plus, Ljubljana, 3)
K&S, Ljubljana, 4) RRC, Ljubljana, 5) Tria-
da, Ljubljana, 6) Puppis Sašo, Spodnje Pi-
rniče, 7) Logos, Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 1) 15,847.680
SIT, 2) 3,186.816 SIT, 3) 68,518.780,80
SIT, 4) 19,284.278,40 SIT, 5) 3,288.600
SIT, 6) 2,400.000 SIT, 7) 37,410.240 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
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.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in

šport

Št. 400-01-5/2003 Ob-103225
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za

okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-40-00.
3. Datum izbire: datum podpisa pogod-

be 18. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba

sondažnih in spremljevalnih raziskav na
območju plazu Slano blato nad Lokav-
cem.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena (70%) in
referenčna dela (30%). V postopku oce-
njevanja je izbrani ponudnik dosegel najvi-
šje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Zavod za gradbe-
ništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 33,284.185
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4,175.000 SIT in
12,109.350 SIT (dva podizvajalca).

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 33,742.300 SIT, 33,284.185 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: 1. 10. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 400-01-13/2003 Ob-103226
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za

okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-40-00.
3. Datum izbire: datum podpisa pogodb

11. 9. 2003 (za vse tri sklope).

4. Vrsta in obseg storitev: kartiranje
negozdnih habitatnih tipov po sklopih
Pivka – Vzhod, Ribniška dolina in Spod-
nja Sava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena
po posameznih sklopih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Center za kartografi-
ranje favne in flore, Antoličičeva 1, 2204
Miklavž na Dravskem polju (sklop Spodnja
Sava in Ribniška dolina), Znanstveno razi-
skovalni center SAZU, Novi trg 2, 1000
Ljubljana (sklop Pivka Vzhod).

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop – Pivka Vzhod: 12,540.000

SIT brez DDV,
2. sklop – Ribniška dolina: 3,300.000

SIT brez DDV,
3. sklop – Spodnja Sava: 7,800.000

SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: po 2 za

vsak sklop.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – Pivka Vzhod: 12,800.000

SIT, 12,540.000 SIT brez DDV,
2. sklop – Ribniška dolina: 3,400.000

SIT, 3,300.000 SIT brez DDV,
3. sklop – Spodnja Sava: 7,900.000

SIT, 7,800.000, 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: 1. 10. 2003.
Agencija RS za okolje

Št. 400-01-14/2003 Ob-103227
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za

okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-40-00.
3. Datum izbire: naročnik ni izbral izva-

jalca.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje in-

ženirskih storitev pri izdelavi tehnične in
prostorske dokumentacije v okviru izde-
lave lokacijskega načrta po sklopih za:

1. vplivno območje Macesnikovega pla-
zu v Občini Solčava,

2. vplivno območje plazu Slano Blato v
Občini Ajdovščina,

3. vplivno območje plazu Strug v Občini
Kobarid,

4. vplivno območje plazu Gradišče v Ob-
čini Nova Gorica,

5. vplivno območje plazu Šmihelj v Ob-
čini Nova Gorica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena
po posameznih sklopih. Naročnik ni izbral
izvajalca, ker na posamezne sklope nista
prisepli dve samostojni, kapitalsko neodvi-
sni ponudbi.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1 (za 2., 3.
in 5. sklop), ostali sklopi nobena ponudba.

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: 1. 10. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 041/2003 Ob-103271
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: prenova po-

slovnih procesov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: oddaja naročila po postop-
ku s pogajanji s predhodno objavo po dru-
gem odstavku 20. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: A.T. Kearney GmbH,
Jan-Wellem-Platz 3, Dusseldorf, Nemčija.

7. Pogodbena vrednost: 80,640.000
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 80,320.000 SIT, 67,200.000 SIT
(vrednosti brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: postopek s pogajanji po predhodni
objavi, na osnovi predhodno izvedenega
odprtega postopka.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 10. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod

Št. 17123-03-403-12/2003 Ob-103351
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,

1501 Ljubljana, tel. 472-40-54, faks
472-57-91.

3. Datum izbire: 12. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet jav-

nega naročila je najem s postopnim od-
kupom – leasing neopremljenih poslov-
nih prostorov za potrebe Policijske po-
staje Moste v Ljubljani, vključno z ga-
ražnimi oziroma parkirnimi mesti v
objektu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je k sodelovanju v
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve (v skladu s 1. točko drugega odstavka
20. člena ZJN-1 in na podlagi obvestila o
izidu naročila, št. 17123-03-403-12/2002,
z dne 9. 1. 2003) pozval 4 kandidate. Na
predmetni poziv so se odzvali 3 kandidati,
ki so svoje ponudbe predložili pravočasno
in pravilno opremljene. Pri pregledu po-
nudb je naročnik ugotovil, da so ponudbe
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primerne in pravilne. Po pregledu ponudb
je naročnik s kandidati izvedel pogajanja
ter zahteval dodatna pojasnila k ponudbam.
Naročnik je ponudbe celovito analiziral,
upoštevajoč podane ponudbe kot rezultat
pogajanj, in le-te ocenil na podlagi merila
ekonomsko najugodnejša ponudba in vseh
podmeril (ustreznost poslovnih prostorov po
tehničnih zahtevah, cena in lokacijska
ustreznost) ter na način, podan v dokumen-
taciji predmetnega javnega naročila, ter v
skladu z dogovorom na pogajanjih, in si-
cer: posebej po fiksni obrestni meri in po-
sebej po variabilni obrestni meri.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sava IP d.o.o., Slo-
venska 56, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbe-
na vrednost z upoštevano variabilno
obrestno mero v skupni ponudbeni ceni
oziroma prodajni ceni nepremičnine
12,728.662,20 EUR z vključenim DDV,
preračunano po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan 12. 6. 2003 (233,4095
SIT/EUR) 2.970,990.679,77 SIT z vklju-
čenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Variabilna obrestna mera:
15,273.358,22 EUR z DDV,

12,728.662,20 EUR z DDV.
Fiksna obrestna mera:
17,573.030,88 EUR z DDV,

14,918.292 EUR z DDV.
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: poziv k sodelovanju št.
17123-03-403-12p/2002/12, z dne
31. 1. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 52 z dne 14. 6. 2002,
Ob-72268.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 10. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 41414-01/03-26 Ob-103359
1. Naročnik: Občina Komen.
2. Naslov naročnika: Komen 86, 6223

Komen, faks 05/731-054-60, tel.
05/731-04-50, e-mail: obcina@komen.si.

3. Datum izbire: 24. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Obči-
ni Komen.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: usposobljenost in sposo-
bnost ponudnika ter zahtevana organizaci-
ja prevozov so bili izločitveni pogoji. Merilo
za izbor najugodnejšega ponudnika znotraj
posameznih sklopov je bila najnižja končna
ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno za naslednje sklope:
sklop št. 3, sklop št. 4, sklop št. 6, sklop
št. 7, sklop št. 9, sklop št. 12, sklop št. 16
in sklop št. 27: Jože Hočevar s.p., Štanjel
39, 6222 Štanjel.

7. Pogodbena vrednost: 15.533,93 SIT
na dan.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 17.030 SIT na dan, 15.533,93 SIT
na dan.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno za naslednje sklope:
sklop št. 1, sklop št. 2, sklop št. 5, sklop
št. 8, sklop št. 10, sklop št. 11, sklop št.
13, sklop št. 18, sklop št. 19, sklop št. 20,
sklop št. 24 in sklop št. 25: Avrigo d.d.,
Kidričeva 20, 5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 124.000 SIT
na dan.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 152.140 SIT na dan, 124.000 SIT
na dan.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno za naslednje sklope:
sklop št. 14, sklop št. 15, sklop št. 17,
sklop št. 21, sklop št. 22, sklop št. 23,
sklop št. 26, sklop št. 28 in sklop št. 29:
Zdravko Pipan s.p., Sveto 45, 6223 Ko-
men.

7. Pogodbena vrednost: 8.524,50 SIT
na dan.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8.864,45 SIT na dan, 8.524,50
SIT na dan.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Občina Komen

Št. 1/3327/2003 Ob-103395
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-12,
tel. 01/474-30-00.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: nakup le-

talskih vozovnic.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je v postopku revi-
zije postopka oddaje javnega naročila, ugo-
dil zahtevku za revizijo in celoten postopek
razveljavil. Postopek je bil razveljavljen, ker
naročnik na podlagi obstoječe razpisne do-
kumentacije ni mogel oceniti prispelih po-
nudb. Za določene relacije povratek na
dan, kot ga je določil ponudnik v ponudbe-
nem predračunu, ni bil mogoč. Naročnik je
sicer želel postopek rešiti na način, da je te
relacije izločil iz ocenjevanja, vendar se vla-
gatelj zahteve za revizijo s tem ni strinjal.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
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: 3. 10. 2003.

Elektro - Slovenija d.o.o.

Št. 3/03 Ob-103423
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 01/477-97-13,
tel. 01/477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje po-
nudb je bilo 9. 9. 2003 ob 9. uri.

4. Vrsta in obseg storitev: izbira delo-
dajalca, ki bo naročniku posredoval in
zagotavljal delovno silo za izvajanje del
na čiščenju javnih površin in odvozu ko-
munalnih odpadkov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena efektivne ure brez
davka – 70 točk, plačilni pogoji – 10 točk,
dodatne zahteve – 15 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: ker je bila predložena
samo ena ponudba, se javno naročilo ne
odda.

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: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 10. 2003.
Snaga d.o.o.

Št. 640/03 Ob-103451
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljub-

ljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 12. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: preventivni

zdravstveni pregledi in izdelava zdrav-
stvene analize za oceno tveganja (I B -
št. kat. 25).

– sklop 1 – po specifikaciji v predraču-
nu; področje PE Postojna,

– sklop 2 – po specifikaciji v predraču-
nu; področje PE Slovenske Konjice,

– sklop 3 – po specifikaciji v predraču-
nu; področje PE Ljubljana,

– sklop 4 – po specifikaciji v predraču-
nu; področje PE Hrušica,

– sklop 5 – po specifikaciji v predraču-
nu; področje PE Maribor,

– sklop 6 – po specifikaciji v predraču-
nu; področje PE Kozina,

– sklop 7 – po specifikaciji v predraču-
nu; področje PE Vransko,

– sklop 8 – po specifikaciji v predraču-
nu; uprava družbe,

– sklop 9 – izdelava zdravstvene anali-
ze za oceno tveganja; poslovne enote AC
baze v Republiki Sloveniji.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ob izpolnjevanju vseh za-
htev je merilo ponudbena cena in pa od-
daljenost ponudnika od razpisane posa-
mezne lokacije pri naročniku. Teža in na-
čin uporabe meril je podan v razpisni
dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1 – Zasebna specialistična or-
dinacija za MDPŠ, Beatrix Švent, dr. med.
Prečna 2, 6230 Postojna,

– sklop 2, sklop 5, sklop 6, sklop 7 –
naročnik ni oddal del, ker ni pridobil dveh
pravilnih ponudb,

– sklop 3, sklop 4, sklop 8, sklop 9 –
Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 – 5,119.560 SIT,
– sklop 2, sklop 5, sklop 6, sklop 7: /
– sklop 3, sklop 4, sklop 8, sklop 9 –

5,017.763 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1 – dve ponudbi,
– sklop 2 – ena ponudba,
– sklop 3 – dve ponudbi,
– sklop 4 – dve ponudbi,
– sklop 5 – ena ponudba,
– sklop 6 – ena ponudba,
– sklop 7 – ena ponudba,
– sklop 8 – dve ponudbi,
– sklop 9 – tri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– 1. sklop – 5,447.986,20 SIT,

5,119.560 SIT,
– 2. sklop: /
– 3. sklop – 6,772.491 SIT,

3,527.550,90 SIT,
– 4. sklop – 1,268.090 SIT,

1,095.093,90 SIT,
– 5. sklop: /
– 6. sklop: /
– 7. sklop: /
– 8. sklop – 142.499 SIT, 116.118 SIT,
– 9. sklop – 331.700 SIT, 279.000

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: 6. 10. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest

d.o.o.

Št. 6405/03 Ob-103453
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje

avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 27. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževa-

nje odseka AC – Vučja vas–Beltinci (Ia
– št. kat. 1); področje PE AC baza Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ob izpolnjevanju vseh za-
htev je edino merilo ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Mur-

ska Sobota d.d., Lendavska 64, 9000 Mur-
ska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 27,120.453,50
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 43,700.000 SIT, 23,625.037,79
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: 6. 10. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.

Št. 266-110/2003 Ob-103524
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vla-

de Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava in-

vesticijske dokumentacije, izvajanje in-
ženiringa po FIDIC pogodbenih pogojih
(PHARE sredstva) in gradbenega nad-
zora po ZGO-1 na mednarodnem želez-
niškem mejnem prehodu Dobova.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. reference ponudnika – do 35 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: JV – Projekt d.d. No-
va Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gori-
ca in Slovenske železnice d.d., Kolodvor-
ska ulica 11, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 80,850.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 104,300.000 SIT, 80,850.000
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: 6. 10. 2003.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Javni razpisi

Ob-103486
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvir-

nega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti
o uresničevanju skupnosti ukrepov o fi-
nančni, tehnični in drugih oblikah sodelo-
vanja (Ur. l. RS, št. 56/93), v zvezi z

2. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 39/00) ter 117. in 118. členom
Pravil in postopkov Evropske unije za iz-
vedbo javnih razpisov, objavlja Republika
Slovenija, Servis skupnih služb vlade

javni razpis
za gradbena dela izgradnja in

posodobitev objektov mejnega
prehoda ter izgradnja objektov

fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije
na mejnem prehodu Jelšane Slovenija

1. Številka objave
2. Postopek: javni razpis brez omejitev.
3. Program: PHARE.
4. Financiranje: SI 0204.02.02
5. Naročnik: Servis skupnih služb vla-

de, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana,
Slovenija.

Pogodba
6. Opis projekta
Predmet projekta: izgradnja in posodo-

bitev objektov mejnega prehoda ter izgrad-
nja objektov fitosanitarne in zdravstvene in-
špekcije na mejnem prehodu Jelšane
(gradbena, strojna in elektroinštalacijska
dela) ter dobava opreme za objekte veteri-
narske, fitosanitarne in zdravstvene inšpek-
cije na mejnem prehodu Jelšane.

7. Število in nazivi posameznih sklopov
En (1) sklop: izgradnja in posodobitev

objektov mejnega prehoda ter izgradnja ob-
jektov fitosanitarne in zdravstvene inšpek-
cije na mejnem prehodu Jelšane. Št. SI
0204.02.02

Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpi-

su lahko enakopravno sodelujejo fizične in
pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzor-
cij) iz držav članic Evropske Unije in držav
in območij ki jih pokriva PHARE program, iz
katerega je pogodba financirana ter Cipra,
Malte in Turčije. Vse blago, ki bo dobavlje-
no v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh
držav.

9. Osnove za izločitev: ponudniki mo-
rajo predložiti izjavo, da niso v enem od
postopku ali stanj navedenem v Odstavku
2.3 Priročnika za pogodbe z zunanjimi par-
tnerji (na voljo na naslednjem spletnem
naslovu: http://europa.eu.int/comm/eu-
ropeaid/index_en.htm).

10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki so-
delujejo na osnovi skupnega nastopa – jo-
int venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe ali variantne rešitve
se ne bodo upoštevale.

11. Garancija za resnost ponudbe: po-
nudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki
presega 2% ponudbene cene brez davkov,
v EUR. Garancija za resnost ponudbe mo-
ra veljati 120 dni od dne odpiranja ponudb.
Garancija za resnost ponudbe bo neuspe-
šnim ponudnikom vrnjena po zaključku po-
stopka javnega razpisa in uspešnemu (im)
ponudniku(om) po podpisu pogodbe s stra-
ni vseh pogodbenih partnerjev.

12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu po-
godbe predložiti garancijo za dobro izved-
bo del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
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EUR. Garancija mora biti predložena v 28
dneh od dneva podpisa pogodbe. V prime-
ru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba
in poslana v podpis drugemu najugodnej-
šemu, ustreznemu ponudniku.

13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike, ki
bodo dvignili razpisno dokumentacijo, bo
organiziran informativni sestanek in ogled
kraja gradbišča. Sodelovanje na informa-
tivnem sestanku in ogledu kraja gradbišča
je priporočeno, čeprav ni obvezno.

14. Veljavnost ponudb: ponudbe mora-
jo biti veljavne 90 dni od roka za oddajo
ponudb.

15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana do 1. 4. 2004.

Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov in izbor najugodnejše po-
nudbe

16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov: ponudbe lahko predložijo sa-
mo družbe in posamezniki, ki zadoščajo
naslednjim minimalnim kvalifikacijskim po-
gojem, lahko pa jih presegajo:

– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa
samostojno ali 50% del, če je vodilni par-
tner v ponudbenem konzorciju,

– povprečje letnih prometov v letih
2000, 2001 in 2002 mora presegati
7,500.000 EUR,

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po na-
ravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi
deli; gradbena dela, ki so po naravi in za-
pletenosti primerljiva z razpisanimi deli, so
izgradnja mejnega prehoda, industrijskega
ali poslovnega objekta,

– dostop do posojila v višini najmanj
1,200.000 EUR.

17. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be: komisija za ocenjevanje ponudb bo iz-
brala ponudnika, čigar ponudba bo ustre-
zala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.

Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije:

razpisna dokumentacija je na voljo na na-
slednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Trža-
ška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 600,00
EUR na račun: SL Consult d.o.o., Ljublja-
na, št. računa 33000– 6617471620 pri
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Ljubljana,
SWIFT CODE: KLHBSI22 (za tuje ponud-
nike) ali v SIT na račun SL Consult d.o.o.,
Ljubljana, št. računa 33000-6617471620
pri Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Ljublja-
na (za domače ponudnike), s pripisom “Za
razpisno dokumentacijo Jelšane BIP”. Za
vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stroški dokumentacije ne vključujejo stro-
škov dostave. Ponudbe morajo biti predlo-
žene na način in v obliki, kot je predpisano
v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, sveto-

valnemu inženirju SL Consult d.o.o., Trža-
ška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, faks
št.: +386 1 241 90 92 (z navedbo Številke
objave iz točke 1) v roku najkasneje 21 dni
pred rokom za oddajo ponudb, ki je dolo-
čen v točki 19. Naročnik mora odgovoriti
na vsa vprašanja ponudnikov v roku najka-
sneje 11 dni pred rokom za oddajo po-
nudb.

19. Rok za oddajo ponudb: rok za
oddajo ponudb je do 19. 11. 2003, do
9. ure po lokalnem času, na naslednji
naslov: Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana,
Slovenija.

Katerakoli ponudba, prejeta po tem ro-
ku, se ne bo obravnavala.

20. Odpiranje ponudb: odpiranje po-
nudb bo javno, dne 19. 11. 2003, ob 11.
uri po lokalnem času, na naslednjem na-
slovu: Servis skupnih služb vlade, Gregor-
čičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija.

21. Pravna osnova: PHARE: Council Re-
gulation (EC) No 3906/89 of 18th Decem-
ber 1989 on economic aid to certain co-
untries of Central and Eastern Europe, z
dopolnili.

Servis skupnih služb vlade RS

Ob-103487
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Pro-
curement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Proce-
dures of Public Tender Performed the Re-
public of Slovenia, the Joint Services of
the Government of the Republic of
Slovenia, announce

Works Procurement Notice
Construction and Upgrading of Border

Crossing, Phytosanitary and Health
Facilities at Jelšane Border Inspection

Post Slovenia
1. Publication reference.
2. Procedure: Open Local Tender.
3. Programme: PHARE.
4. Financing: SI 0204.02.02.
5. Contracting authority: Joint Services

of the Government, Gregorčičeva 27/A,
1000 Ljubljana, Slovenia.

Contract specification
6. Contract description: the project

Construction and Upgrading of Border
Crossing, Phytosanitary and Health Facili-
ties at Jelšane Border Inspection Post
consists of construction and upgrading of
border crossing, phytosanitary and health
facilities (construction, mechanical and
electrical works) and supply of equipment
for veterinary, phytosanitary and health
facilities at Jelšane Border Inspection
Post.

7. Number and titles of lots: Single lot:
Construction and Upgrading of Border
Crossing, Phytosanitary and Health Facili-
ties at Jelšane Border Inspection Post No
SI 0204.02.02

Conditions of participation

8. Eligibility and rule of origin: Participa-
tion is open on equal terms to all natural
and legal persons (participating either indi-
vidually or in grouping – Joint Ven-
ture/Consortium of Tenderers) of the Mem-
ber States and the countries and territories
of the regions covered by PHARE
Programme under which the contract is fi-
nanced, as well as Cyprus, Malta and Tur-
key. All goods provided for in the contract
must originate in these countries.

9. Grounds for exclusion: Tenderers
must provide a declaration that they are
not in any of the situations listed in Sec-
tion 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available
from the following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
index_en.htm).

10. Number of tenders: Tenderers (in-
cluding firms within the same legal group,
other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may submit only offers for the whole of the
Works. No partial tenders or variant solu-
tions will be considered.

11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price excluding
Value Added Tax (VAT) in EUR when sub-
mitting their tender. The Tender Guarantee
shall have validity of not less than 120 days
from the date of opening the Tenders. This
guarantee will be released to unsuccessful
tenderers once the tender procedure has
been completed and to the successful ten-
derer (s) upon signature of the contract by
all parties.

12. Performance guarantee: the suc-
cessful tenderer will be requested to pro-
vide a performance guarantee of 10% of
the contract value in EUR when signing
the contract. This must be delivered within
28 days after signing the contract. If the
selected tenderer fails to provide such a
guarantee within this period, the contract
will be void and a new contract may be
drawn up and sent to the tenderer which
has submitted the next lowest, compliant
tender.

13. Information meeting and/or site visit:
an information meeting and site visit for pro-
spective Tenderers having obtained the ten-
der dossier, will be held by the Contracting
Authority and the Consulting Engineer. Par-
ticipation to the information meeting and
site visit is recommended, but not compul-
sory.

14. Tender validity: Tenders must re-
main valid for a period of 90 days after the
deadline for submission of tenders.

15. Maximum delivery period: The
Works must be completed by 1. 4. 2004.

Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by

companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:

– a sole tenderer shall have the ability
to carry out at least 70% of the contract
works by his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works,
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– average of annual turnovers for the
years 2000, 2001 and 2002 shall exceed
7,500,000 EUR,

– successful experience as a prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 3 years; construction project of similar
nature and complexity means construction
of border crossing post, industrial or busi-
ness building,

– access to credit line which shall ex-
ceed 1,200,000 EUR.

17. Award criteria: the Evaluation Com-
mittee shall select the Tenderer whose Ten-
der has been determined to meet the ad-
ministrative and technical criteria, and has
the lowest price.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier:

the tender dossier is available from the
following address: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana,
against the proof that a non-refundable
tender fee of EUR 600.00, which ex-
cludes courier delivery, has been cred-
ited to the SL Consult d.o.o., Ljubljana,
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Ljubljana,
account No 33000–6617471620, SWIFT
CODE: KLHBSI22 (for foreign Tenderers)
or in SIT to the SL Consult d.o.o.,
Ljubljana, Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.,
Ljubljana, account No 33000–
6617471620 (for local Tenderers), with
the notice “For tender dossier Jelšane
BIP”. For the payments the selling ex-
change rate issued by the Bank of
Slovenia on the day of the announcement
in the Official Gazette of the Republic of
Slovenia is relevant. Tenders must be sub-
mitted using the standard tender form in-
cluded in the tender dossier, whose format
and instructions must be strictly observed.

Tenderers’ questions regarding this ten-
der should be sent in writing to the Con-
sulting Engineer SL Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, fax No
+386 1 241 90 92 (mentioning the Publi-
cation reference shown in item 1) at least
21 days before the deadline for submis-
sion of tenders given in item 19. The Con-
tracting Authority must reply to all tenderers’
question at least 11 days before the dead-
line for submission of tenders.

19. Deadline for submission of tenders:
the deadline for submission of tenders is
on 19. 11. 2003, at 09:00 hrs local time,
to the following address: Joint Services of
the Government, Gregorčičeva 27/A,
1000 Ljubljana, Slovenia.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

20. Tender opening session: the ten-
ders will be opened in public session on
19. 11. 2003, at 11:00 hrs local time, on
the following address: Joint Services of the
Government, Gregorčičeva 27/A, 1000
Ljubljana, Slovenia.

21. Legal basis: PHARE: Council Regu-
lation (EC) No 3906/89 of 18th December
1989 on economic aid to certain countries
of Central and Eastern Europe, with amend-
ments.

Joint Services of the Government
of the RS

Su 46/2003 Ob-103597

Obvestilo o razpisu za izbiro izvajalca
storitev

sodišču pridruženi programi
alternativnega reševanja sporov

Ljubljana, Slovenija
1. Sklic na objavo: Europe/Aid.
2. Vrsta razpisa: mednarodni postopek

z omejitvijo.
3. Program: Phare, SI0209.03.
4. Financiranje: Financing agreement,

Phare –2002 – IB Envelope.
5. Pogodbena institucija: Okrožno sodi-

šče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljublja-
na, Slovenija, tel. ++386/1/230-30-77;
faks ++386/1/434-97-62.

Vsebina pogodbe
6. Vrsta pogodbe: tehnična pomoč.
7. Opis pogodbe
Tehnična pomoč naj bi v Sloveniji pri-

pomogla k uresničevanju zahtev Evropske
unije na področju pravosodja – zlasti na
področju zagotavljanja širšega dostopa do
sodnega varstva, sojenja v razumnem ro-
ku, zmanjšanja sodnih zaostankov, ter za-
gotavljanja spoštovanja standardov EU in
Sveta Evrope na področju sodiščem pri-
druženih alternativnih programov reševa-
nja sporov.

Za zagotovitev širšega dostopa državlja-
nov do sodnega varstva je najpomembnej-
še zmanjšanje sodnih zaostankov. Hitri in
učinkoviti sodiščem pridruženi programi al-
ternativnega reševanja sporov predstavljajo
dodatno možnost/storitev za stranke – do-
datna možnost razrešitve njihovih sporov, ki
dopolnjuje sodni postopek.

Sodišču pridruženi programi alternativ-
nega reševanja sporov bodo omogočili: pri-
hranek državnih in zasebnih sredstev, do-
polnitev sodnih postopkov s hitrejšimi in
pravičnimi ARS postopki, večjo sodno učin-
kovitost zaradi posledično zmanjšanih so-
dnih zaostankov, povečano storilnost in
fleksibilnost sodnega sistema.

8. Število in imena sklopov: kot bo pri-
merno.

9. Višina razpisanih sredstev: 335.000
EUR.

10. Obseg dodatnih storitev: kot bo pri-
merno.

Pogoji za prijavo
11. Ustreznost ponudnikov: na razpis se

lahko, pod enakimi pogoji, prijavijo fizične
in pravne osebe s sedežem v državah čla-
nicah EU in državah ter območjih regij, ki
sodijo v okrilje pristojnosti uredbe ali dru-
gih specifičnih instrumentov programa, ki
je vir financiranja te pogodbe (glej tudi
28. točko).

12. Prijava
Prijavijo se lahko vse fizične in pravne

osebe (kot navedeno v 11. točki) samostoj-
no ali povezane v konzorcije.

Konzorcij je lahko stalna, pravno-formal-
no ustanovljena skupina ali pa skupina, ki
je bila neformalno ustanovljena posebej za
namen tega javnega razpisa. Vsi člani kon-
zorcija (npr. nosilec in vsi ostali partnerji)
so solidarno odgovorni naročniku – podpi-
sniku pogodbe.

Prijava neustrezne fizične ali pravne ose-
be (kot navedeno v 11. točki) bo avtomatič-

no zavržena. Če je neprimerna fizična ali
pravna oseba član konzorcija, bo posledič-
no zavržena celotna vloga konzorcija.

13. Število prijav: kandidati (vključno s
podjetji v okviru iste pravne skupine, ostali
člani konzorcija in podizvajalci) se lahko na
razpis prijavijo samo z eno vlogo, ne glede
na obliko prijave (kot posamezniki ali kot
nosilci ali kot partnerji v konzorciju). V pri-
meru, da fizična ali pravna oseba vloži več
kot eno vlogo (samostojno ali kot del sku-
pne prijave), bodo iz nadaljnjega postopka
izločene vse vloge, v katerih sodeluje ta
fizična ali pravna oseba.

14. Prepoved medsebojnega povezova-
nja ponudnikov uvrščenih v ožji izbor (Short
listed): katerakoli ponudba, ki jo bo poslal
ponudnik, ki ni prišel v ožji izbor, bo izloče-
na iz nadaljnjega postopka izbire ponud-
nika. Ponudniki, ki so prišli v ožji izbor za
namen te pogodbe, se med seboj ne sme-
jo združevati ali izbrati za svoje podizvajal-
ce druga podjetja, ki so se tudi uvrstila v
ožji izbor.

15. Razlogi za izločitev: kandidati mo-
rajo svoji vlogi priložiti izjavo, da ne sodijo
v nobeno izmed kategorij, navedenih v
poglavju 2.3 v “Manual of Instructions for
External relations contracts“ (dostopno na
spletni strani: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/index_en.htm).

16. Pogodbe s podizvajalci
Pogodbe s podizvajalci so dovoljene

na področju razvijanja sodišču pridruženih
programov alternativnega reševanja go-
spodarskih sporov, na področju razisko-
vanja možnosti za razvoj pilotskega
med-arb programa v gospodarskih sporih,
na področju raziskovanja možnosti za po-
vezavo pravne pomoči s sodišču pridruže-
nimi ARS programi; na področju monito-
ringa, ocenjevanja in prilagoditve obstoje-
čih ARS programov in na področju komu-
niciranja s ciljnimi skupinami, vključenimi
v ta projekt. Dovoljena sta maksimalno dva
podizvajalca.

Maksimalna vrednost, ki jo je mogoče
zagotoviti z podizvajalci je 83.500 EUR.

17. Število kandidatov uvrščenih v ožji
izbor: na podlagi prejetih vlog, bo k predlo-
žitvi ponudb za izvedbo projekta povablje-
nih najmanj 4 in največ 8 kandidatov.

Okvirni potek razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandida-

tom, uvrščenim v ožji izbor: november
2003.

19. Predvideni datum podpisa pogod-
be: april 2004.

20. Čas trajanja pogodbe in možnost
podaljšanja: 16 mesecev, podaljšanje ni
predvideno.

Kriteriji za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor
1) Ekonomski in finančni položaj kan-

didatov (temelji na 3. točki obrazca za
prijavo):

(a) Skupni letni promet kandidata-nosil-
ca mora presegati dvakratno vrednost raz-
pisanega zneska (v primeru prijave kon-
zorcija bo predmet evalvacije nosilec kon-
zorcija).

2) Strokovna usposobljenost kandida-
tov (temelji na 4. in 5. točki obrazca za
prijavo):
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(a) Najmanj 30% stalno zaposlenega ka-
dra kandidata – nosilca redno dela na po-
dročju, povezanem s to pogodbo.

(b) Najmanj 10% stalno zaposlenega ka-
dra kandidata(ov) – partnerja(ov) redno de-
la na področju, povezanem s to pogodbo.

3) Tehnične sposobnosti kandidatov (te-
melji na 5. in 6. točki obrazca za prijavo):

(a) Kandidat-nosilec je v zadnjih treh le-
tih delal na vsaj dveh velikih projektih, po-
vezanih z alternativnim reševanjem sporov,
pri čemer je bil vsaj en projekt v tujini.

22. Kriteriji za končni izbor izvajalca sto-
ritev: kot določeni v razpisni dokumentaciji,
priloženi k vabilu na razpis, ki bo posredo-
vano vsem kandidatom na short listi.

Prijava
23. Rok za oddajo prijav: 7. 11. 2003,

ob 10. uri, po srednjeevropskem času.
24. Oblika prijave in zahtevani podatki
Prijave morajo biti predložene na

standardnem prijavnem obrazcu (na vo-
ljo na internetnem naslovu: http://euro-
pa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).

Oblika prijave in navodila za izpolnjeva-
nje morajo biti natančno upoštevana.

Prijave, ki ne bodo izpolnjene v skladu z
navodili, bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka. Vsa dodatna dokumentacija (bro-
šure, dopisi itd.), poslana v prijavi, ne bo
upoštevana.

25. Oddaja prijav
Prijave morajo biti posredovane izključ-

no podpisniku pogodbe, in sicer:
– s priporočeno pošto na naslov:

Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, vložišče – To-
maž Virnik,

– ali osebno (vključno z dostavo preko
kurirja) neposredno podpisniku pogodbe, ki
bo izdal potrdilo z navedbo datuma in ure
prejema, in sicer na naslov: Okrožno sodišče
v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slo-
venija, Tina Brecelj, sekretarka sodišča.

Naziv pogodbe in sklicna številka objave
(glej 1. točko) morata biti vidno označena na
ovojnici, ki vsebuje prijavo. Oba podatka mo-
rata biti navedena tudi pri vsakem nadalj-
njem dopisovanju s podpisnikom pogodbe.

Prijave, posredovane na kakršenkoli
drugačen način, ne bodo upoštevane.

26. Uporaba jezika: vsa pisna komuni-
kacija za ta razpis mora potekati v angle-
ščini.

27. Dodatne informacije: jih ni.
28. Datum objave napovedi razpisa:

23. april 2003.
29. Pravna podlaga: FM 2000

(SI.00.08), European Community Council
Regulation No. 3906/89 of 18. Decem-
ber 1989 as last amended by Regulation
No. 2334/92 of 11. August 1992.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Ob-103598

Service Procurement Notice
Court-annexed Alternative Dispute

Resolution Programmes
Slovenia

1. Publication reference: EuropeAid/
116385/D/SV/Sl.

2. Procedure: Restricted Tender Proce-
dure.

3. Programme: PHARE.

4. Financing: SNP 2002/000-600.02,
SI0209.03.

5. Contracting Authority: District Court
of Ljubljana, Slovenia.

Contract specification
6. Nature of contract: technical assis-

tance, a fee-based project.
7. Contract description
The overall objective of the project is to

help Slovenia to meet the requirements of
the European Union legal framework re-
lated to better access to justice, trials in a
reasonable time, court caseloads, and to
EU and Council of Europe draft standards
of court-annexed mediation1.

For better access to justice in Slovenia,
the reduction of Court backlogs is the most
important. The swift and effective
court-annexed Alternative Dispute Resolu-
tion (ADR) system/schemes are an extra
service to the parties – an extra way of
resolving their conflicts, which supplement
the adjudication process.

Court-annexed ADR program will there-
fore provide: savings of public and private
funds, improved court processes by faster
and fair ADR procedures, greater judicial
effectiveness by reduced caseload, in-
creased capacity of flexible court system.

8. Numbers and titles of lots: not appli-
cable.

9. Maximum budget: 335.000 EUR.
10. Scope for additional services: not

applicable.
Conditions of participation
11. Eligibility
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons of the Mem-
ber States and the accessing countries as
listed below: Bulgaria, Estonia, Hungary,
Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic,
Romania, Slovakia and Slovenia.

12. Candidature
All eligible natural and legal persons (as

per item 11 above) or groupings of such
persons (consortia) may apply.

A consortium may be a permanent,
legally-established grouping or a grouping,
which has been constituted informally for a
specific tender procedure. All members of
a consortium (ie, the leader and all other
partners) are jointly and severally liable to
the Contracting Authority.

The participation of an ineligible natural
or legal person (as per item 11) will result
in the automatic exclusion of that person.
In particular, if that ineligible person be-
longs to a consortium, the whole consor-
tium will be excluded.

13. Number of applications: no more
than one application can be submitted by a
natural or legal person (including legal per-
sons within the same legal group), what-
ever the form of participation (as individual
legal entity or as leader or partner of a
consortium submitting an application). In
the event that a natural and legal person
(including legal persons within the same
legal group) submits more than one appli-
cation, all applications in which that person
(and legal persons within the same legal
group) has participated will be excluded.

14. Shortlist alliances prohibited: any
tenders received from tenderers compris-
ing firms other than those mentioned in the

short-listed application forms will be ex-
cluded from this restricted tender proce-
dure. Short-listed candidates may not form
alliances or subcontract to each other for
the contract in question.

15. Grounds for exclusion: as part of
the application form, candidates must pro-
vide the evidence required in Section
2.3.3 of the Practical Guide to contract
procedures financed from the General
Budget of the European Communities in
the context of external actions (available
from following Internet address: http://
europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).

16. Sub-contracting
The sub-contracting will be allowed for

the field of: development of a pilot
court-annexed mediation programme for
commercial disputes; exploration of the
possibilities to develop pilot court–annexed
mediation-arbitration (med-arb) programme
in commercial disputes; exploration of the
possibilities to link legal aid with court –
annexed ADR programmes, monitoring,
evaluation and redesign of all
court-annexed ADR programmes and the
field of developing good communication
with target groups associated with the
project.

The maximum percentage of the con-
tract value which may be sub-contracted is
25%.

17. Number of candidates to be
short-listed: on the basis of the applica-
tions received, at least 4 and at most 8
candidates will be invited to submit detailed
tenders for this contract.

Provisional timetable
18. Provisional date of invitation to ten-

der: November 2003.
19. Provisional commencement date of

the contract: April 2004.
20. Initial period of execution and pos-

sible extension of the contract: 16 months,
no extension foreseen.

Selection and award criteria
21. Selection criteria
The following selection criteria will be

applied to candidates. In the case of appli-
cations submitted by a consortium, these
selection criteria will be applied to the con-
sortium as a whole:

1) Economic and financial standing of
candidate(s) [based on item 3 of the appli-
cation form]

(a) the average annual turnover of the
candidate over the period of three years –
must exceed 2 times the annualised maxi-
mum budget of the contract (ie, the maxi-
mum budget stated in the procurement
notice divided by the initial contract dura-
tion in years, where this exceeds 1 year).

2) Professional capacity of candidate(s)
[based on items 4 and 5 of the application
form]

(a) at least 30% of all permanent staff
working for the leader currently work in
fields related to this contract,

(b) at least 10% of all permanent staff
working for the partners currently work in
fields related to this contract).

3) Technical capacity of candidate(s)
[based on items 5 and 6 of the application
form]
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(a) the candidate (or in case of consor-
tium the leader) has, in the past three years,
worked on at least two major projects in
fields related to court-annexed ADR and on
at least one such project abroad,

(b) in the case of consortium, each
partner(s) has, in the past three years,
worked on at least one major project in
fields related to court-annexed ADR.

If more than 8 eligible candidates meet
the above selection criteria, the relative
strengths and weaknesses of the applica-
tions of these candidates must be
re-examined to identify the eight best appli-
cations for the tender procedure. The only
factors which will be taken into consider-
ation during this re-examination are:

1) the number of projects in fields re-
lated to court-annexed ADR.

22. Award criteria: as specified in the
tender dossier annexed to the letter of invi-
tation to tender which will be sent to
short-listed candidates.

Application
23. Deadline for applications: 10.00 lo-

cal Time on 7. 11. 2003.

Any application received after this dead-
line will not be considered.

24. Application format and details to be
provided

Applications must be submitted using
the standard application form (available
from the following Internet address: http://
europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm),
whose format and instructions must be
strictly observed.

Any application which does not observe
these provisions will be automatically elimi-
nated. Any additional documentation (bro-
chure, letter, etc) sent with an application
will not be taken into consideration.

25. How applications may be submitted
Applications must be submitted in English

exclusively to the Contracting Authority:
– either by recorded delivery (official

postal service) to: Okrožno sodišče v
Ljubljani (District Court in Ljubljana),
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija,
vložišče – Mr. Tomaž Virnik,

– or hand delivered (including courier ser-
vices) directly to the Contracting Authority in
return for a signed and dated receipt to:

Okrožno sodišče v Ljubljani (District Court in
Ljubljana), Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana,
Slovenija, for. Ms. Tina Brecelj, secretary.

The Contract title and the Publication
reference (see item 1 above) must be
clearly marked on the envelope containing
the application and must always be men-
tioned in all subsequent correspondence
with the Contracting Authority.

Applications submitted by any other
means will not be considered.

26. Operational language: all written
communications for this tender procedure
and contract must be in English.

27. Additional information: none.
28. Date of publication of contract fore-

cast: 23rd April 2003.
29. Legal basis: Financial Memorandum

2002 (SI.02.09.03), European Community
Council Regulation No. 3906/89 of 18th

December 1989 as last amended by Regu-
lation No. 2334/92 of 11th August 1992.

District Court of Ljubljana

1 European Commission “Green Paper on
alternative dispute resolution in civil and com-
mercial law”.

Št. 50-150/2003 Ob-103517
Na podlagi Uredbe o izvajanju Evrop-

skega sporazuma o pridružitvi med Repu-
bliko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članica-
mi, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovi-
no in začasni uporabi zapisnika trgovinske-
ga pogajanja med komisijo in Republiko
Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v
kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000), (Uradni
list RS, št. 116/02, 65/03, 70/03 in
96/03) in na podlagi 6. člena Uredbe o
načinu delitve količin blaga v okviru carin-
skih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in
11/03), objavlja Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

razpis
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se
deli po metodi dražbe pravic do uvoza
blaga v okviru carinskih kvot v skladu

z Uredbo o izvajanju Evropskega
sporazuma o pridružitvi med

Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi in njihovimi

državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije na drugi strani,

v delu, ki se nanaša na trgovino in
začasni uporabi zapisnika

trgovinskega pogajanja med komisijo
in Republiko Slovenijo o novih

vzajemnih koncesijah v kmetijstvu
(Bruselj, 22. 5. 2000)

I. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (v nadaljnjem besedilu mini-
strstvo), objavlja v skladu s prilogo 1 Ured-
be o izvajanju Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi in njihovi-
mi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije na drugi strani, v delu, ki
se nanaša na trgovino in začasni uporabi
zapisnika trgovinskega pogajanja med ko-
misijo in Republiko Slovenijo o novih vza-
jemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj,

22. 5. 2000), (Uradni list RS, št. 116/02,
65/03, 70/03 in 96/03), naslednje bla-

go, ki se razdeli po metodi dražbe pravic
do uvoza blaga v okviru carinskih kvot.

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina
 
(t) Obdobje (rok)

uvoza

0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, do: 31. 12. 2003
kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko
in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano
ali z dodanim sadjem, lupinastim sadjem
ali kakavom 600(1)

0403 10 – Jogurt:
– – nearomatiziran ali brez dodanega sadja,
lešnikov ali kakava:
– – – brez dodanega sladkorja ali drugih
sladil, z vsebnostjo maščob:

0403 10 11 – – – – do vključno 3 mas.%
0403 10 13 – – – – več kot 3 mas.% pa do

vključno 6 mas.%
0403 10 19 – – – – več kot 6 mas.%

– – – drugo, z vsebnostjo maščob:
0403 10 31 – – – – do vključno 3 mas.%
0403 10 33 – – – – več kot 3 mas.% pa do

vključno 6 mas.%
0403 10 39 – – – – več kot 6 mas.%
0406 90 – Sir, drug 300(1) do: 31. 12. 2003

– – drugi:
– – – feta:

0406 90 31 – – – – iz ovčjega ali bivoljega mleka
v čebričkih ali drugih trdnih kontejnerjih
s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože

0406 90 33 – – – – drugo
– – – drugo:

0406 90 50 – – – – siri iz ovčjega ali bivoljega mleka
v čebričkih s slanico ali v mehovih
iz ovčje ali kozje kože
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno
40 mas.% in vsebnostjo vode, izračunane
v nemaščobni snovi:
– – – – – – do vključno 47 mas.%:

0406 90 61 – – – – – – – grana padano, parmigiano reggiano
– – – – – – več kot 47 mas.% pa do
vključno 72 mas.%:

0406 90 82 – – – – – – – camembert
0406 90 84 – – – – – – – brie

(1) Razpisana količina velja izključno za uvoz blaga v okviru navedenih osemmestnih
tarifnih oznak.
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Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pra-
vice do uvoza blaga v okviru posamezne
carinske kvote v roku 15 dni po objavi tega
razpisa. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji
Republike Slovenije za kmetijske trge in raz-
voj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub-
ljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Po-
nudbe za nakup pravice do uvoza blaga se
vlagajo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz pri-
loge 2 Uredbe o načinu delitve količin bla-
ga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 115/02 in 11/03).

Vsak ponudnik lahko za posamezno raz-
pisano količino vloži največ tri ponudbe z
različnimi ponudbenimi cenami in količina-
mi, v skladu z drugim odstavkom 7. člena
Uredbe o načinu delitve količin blaga v okvi-
ru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02
in 11/03). Vsaka ponudba je zavezujoča.
Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni
mogoče niti spremeniti niti umakniti.

Agencija pošlje ponudniku obvestilo o
dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od kon-
čane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30
dni od izdaje obvestila o dodeljeni količini
blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti
agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdra-
ženo količino. Cena za izdraženo količino
ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno
vplačati na transakcijski račun “Izvrševanje
proračuna Republike Slovenije“ številka
“01100-6300109972“. Po plačilu celotne-
ga zneska za izdraženo količino izda agen-
cija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini
blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je mo-
žen le na podlagi potrdila agencije o dode-
ljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži
carinskemu organu skupaj z deklaracijo za
vnos blaga v carinski postopek.

Ponudba za dodelitev določene količine
blaga v okviru posamezne carinske kvote
mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini
1.700 SIT.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 325/03 Ob-103521
Na podlagi Zakona o uresničevanja jav-

nega interesa za kulturo in Pravilnika o iz-
vedbi javnega poziva in javnega razpisa,
Sklepa št. 2000/821/EC Evropskega Sve-
ta z dne 20. decembra 2000 in Sklepom
št. 163/2001 Evropskega parlamenta in
Sveta o uvedbi programov Media Plus in
Media Training z dne 19. januarja 2001 ter
1. členom Aneksa I. Memoranduma med
Evropsko Skupnostjo in Republiko Sloveni-
jo z dne 25. marca 2003 o sodelovanju
Republike Slovenije v programu “Media
Plus in Media Training“ Ministrstvo za kultu-
ro (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni ciljni razpis
za opravljanje storitev Media Deska v

Republiki Sloveniji
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za

kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slo-
venija.

I. Predmet ciljnega razpisa: (so)financi-
ranje projekta Media Desk v Republiki Slo-
veniji. Projekt sega na področja povezova-
nja nosilcev avdiovizualnih projektov in nji-
hovega sodelovanja v programih Media
Plus in Media Training za čas trajanja obeh
programov, to je v letih 2004 – 2005.

II. Razpisna področja
Javni ciljni razpis obsega naslednje raz-

pisne vsebine:
– vsebinska zasnova in opravljanje sto-

ritev Media Deska.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-

be, ki opravljajo dejavnosti v Republiki Slo-
veniji in so registrirane za opravljanje kul-
turno-umetniških dejavnosti ter izpolnjujejo
naslednje pogoje:

– redno izpolnjevanje pogodbenih ob-
veznosti do ministrstva,

– transparentnost finančne konstrukci-
je, ki ne sme presegati vsote 14,000.000
SIT letno in v skupni vrednosti 28,000.000
SIT,

– pogoje, za opravljanje nalog Media
Deska, kot jih določata,

– Sklep št. 2000/821 EC Evropskega
Sveta z dne 20. decembra 2000 ter
sklepa št. 163/200/EC Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 19. januarja 2001
o uvedbi programa Media Plus in Media
Training ter

– Memoranduma med Evropskim sve-
tom in Republiko Slovenijo z dne 25. mar-
ca 2003 o sodelovanju Republike Sloveni-
je v programu “Media Plus in Media Tra-
ining“,

ki so:
1. Osebje
Zaposleni morajo izkazovati naslednja

znanja:
– poznavanje evropskih ustanov in poli-

tike,
– izkušnje na področju kulturnega infor-

miranja, koordinacije (organizacija seminar-
jev, konferenc itd.) ali na področju stikov z
javnostjo,

– aktivno znanje enega izmed jezikov
Skupnosti (angleškega ali francoskega) in
enega pasivno,

– delo z računalnikom.
Izbrani izvajalec programa Media Deska

mora v 30 dneh po prejemu odločbe razpi-
sati delovno mesto vodje Media Deska.

Ravnanje osebja mora biti v interesu
Skupnosti in mora odražati neodvisnost pri
opravljanju nalog. V ta namen se je treba
izogibati vsakršnim konfliktom interesov, ki
bi utegnili nastati med zasebnimi ali osebni-
mi interesi in interesi Skupnosti. Zaposleni
pod nobenimi pogoji ne morejo biti člani
zasebne organizacije, ki predloži projekt za
pridobitev sredstev iz programa Media Plus
ali Media Training.

2. Prostori
Prijavitelj mora imeti na voljo lokacijo, ki

je opazna v javnosti in nosi logotip informa-
cijske mreže Evropske unije ter ima vsaj:

– prostor za sprejemanje predstavnikov
javnosti,

– prostor, ki je namenjen sprejemanju
in predstavitvi dokumentacije.

3. Material in oprema:
Prijavitelj mora imeti na voljo:
– zmogljivo računalniško opremo, ki

ustreza tržno dostopni opremi in mora imeti
priključek na internet,

– ker Komisija uporablja paket ‘Micro-
soft Office’, mora Media Desk imeti zdru-
žljiv softver,

– telefon, odzivnik, telefaks, kopirni
stroj, elektronsko pošto.

IV. Okvirna vrednost: sredstva, namenje-
na za predmet javnega ciljnega razpisa za
leta 2004 – 2005 znašajo okvirno za vsa-
ko leto storitev 14,000.000 SIT, skupaj
28,000.000 SIT.

V. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: proračunska sredstva za vsako leto
morajo biti porabljena do 5. novembra te-
kočega leta.

VI. Razpisni rok: razpis se prične 10. 10.
2003 in zaključi 30 dni od te objave.

VII. Kriteriji in merila za izbor ponudbe:
Ministrstvo bo prijavljene ponudbe ob-

ravnavalo na podlagi:
– kakovosti predlagane storitve – do 40

točk,
– referenc za izvajanje del, ki so pred-

met razpisa – do 40 točk,
– tehničnih prednosti predlagatelja – do

10 točk,
– drugih ugodnosti – do 10 točk.
VIII. Oddaja in dostava predlogov
Razpisno dokumentacijo lahko predla-

gatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva vsak dan od vključno ponede-
ljka do petka med 7. in 16. uro.

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani Ministrstva za
kulturo: http://www.gov.si/mk.

Na pisno zahtevo je moč v razpisnem
roku zainteresirani osebi razpisno doku-
mentacijo tudi poslati.

Ponudba mora biti predložena na na-
slov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana do 10. 11. 2003 oziroma
do tega dne oddana na pošti kot priporoče-
na pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako
na prednji strani: Ne odpiraj – Vloga – Raz-
pis – z oznako MD-04.

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja in naslov (sedež).

Obvezne priloge:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje nalog Media Deska, kot sledi iz
razpisne dokumetacije, ki obsega:

– besedilo razpisa,
– naloge Media Deska,
– prijavni obrazec s finančno konstruk-

cijo.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila

na poštnem naslovu oddana do vštetega
10. 11. 2003, oziroma je bila do tega dne
predložena na vložišču ministrstva. Vloge,
prispele oziroma oddane po tem datumu,
se štejejo za prepozne.

Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in nepravilno označene vloge.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh obveznih prilog, naštetih v bese-
dilu razpisa.

IX. Uslužbenci, pristojni za dajanje
informacij: Tone Frelih, višji svetovalec II.,
e-mail: Tone.Frelih@gov.si, tel.
01/369-59-78.

X. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v raz-
pisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je na-
vedeno pod točko VIII.

XI. Obveščanje o izboru: Ministrstvo bo
predlagatelje o izidih razpisa obvestilo naj-
kasneje v enem mesecu po odpiranju vlog,
ki bo 12. 11. 2003.

Ministrstvo za kulturo
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Št. 15/03 Ob-103288
Na podlagi 12. člena Pravilnika o meri-

lih in pogojih za uporabo sredstev fundaci-
je za financiranje športnih organizacij v Re-
publiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98,
88/00 in 79/03) (v nadaljevanju: pravil-
nik), Fundacija za financiranje športnih or-
ganizacij v Republiki Sloveniji, Ljubljana,
Dunajska 51 (v nadaljevanju: fundacija)
objavlja

javni razpis
fundacije za šport za sofinanciranje
športnih dejavnosti, raziskovanja in

razvoja športa ter založništva v športu
v letu 2004

1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev

Predmet razpisa je sofinanciranje izva-
jalcev programov, in sicer po področjih do
naslednjih višin:

– športne dejavnosti 560 mio SIT, in
sicer:

a) za dejavnosti vrhunskega športa –
programe reprezentanc 233,8 mio SIT,

b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vr-
hunski šport – programe reprezentanc
233,8 mio SIT,

c) za dejavnosti interesne športne vzgo-
je otrok in mladine, športne dejavnosti štu-
dentov in športno rekreacijo 70 mio SIT,
od tega:

– za projekt športa med vikendi in
med počitnicami do 40 mio SIT;

– za projekt športa po pouku do
25 mio SIT;

– za projekt novih množičnih športno-
rekreativnih prireditev do 20 mio SIT;

– za ostale programe dejavnosti inte-
resne športne vzgoje otrok in mladine,
športne dejavnosti študentov in športno re-
kreacijo do 60 mio SIT;

d) za druge programe 22,4 mio SIT, od
tega:

– za projekt informiranja ljudi o špor-
tnorekreativnih dejavnostih na regionalnem
ali širšem področju do 15 mio SIT;

– za projekt promocije športnorekre-
ativnih dejavnosti prek rednih tedenskih od-
daj ali rubrik v medijih nacionalnega obse-
ga do 15 mio SIT;

– za projekt muzejske dejavnosti na
področju športa do 2,5 mio SIT;

– raziskovanje in razvoj športa 126 mio
SIT;

– založništvo v športu 28 mio SIT, od
tega:

– za projekt strokovnih knjig o špor-
tno rekreativni vadbi do 5 mio SIT;

– za projekt strokovnih priročnikov za
starše o športni vadbi in gibalnem razvoju
otrok in mladine do 5 mio SIT;

– za projekt strokovnih publikacij za
otroke in mladostnike o športnem obnaša-
nju, dopingu, higieni, športni prehrani in
športni opremi strokovnih priročnikov za
starše o športni vadbi in gibalnem razvoju
otrok in mladine do 5 mio SIT;

– za ostale programe založništva v
športu do 28 mio SIT.

2. Pogoji sofinanciranja
2.1. Usposobljenost prosilca
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne

osebe javnega ali zasebnega prava in za-

sebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju športa.

2.2. Finančni pogoji sofinanciranja
Pridobljena sredstva po tem razpisu lah-

ko predstavljajo:
– pri športni dejavnosti največ 50%

vrednosti dejavnosti,
– pri raziskovanju in razvoju športa naj-

več 75% vrednosti programa,
– pri založništvu v športu največ 70%

stroškov.
2.3. Ostali pogoji sofinanciranja
2.3.1. Prednost pri izboru bodo imele

nepridobitne organizacije.
Med kandidati, ki so že prejeli sredstva

fundacije, imajo prednost pri izboru tisti, ki
so uspešno realizirali dodeljena sredstva
fundacije.

2.3.2. Za sofinanciranje programov
športnih dejavnosti lahko kandidirajo izva-
jalci, ki predložijo natančno vsebino pro-
grama, delo strokovnega in organizacijske-
ga kadra, višino načrtovanih materialnih
stroškov in finančni načrt programa.

Za sofinanciranje dejavnosti vrhunske-
ga športa in dejavnosti športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vr-
hunski šport, lahko kandidirajo le nacional-
ne športne zveze za programe reprezen-
tanc, in sicer, če:

– so pri dejavnosti vrhunskega športa v
programe reprezentanc vključeni športniki
svetovnega, mednarodnega in perspektiv-
nega razreda;

– so pri dejavnosti športne vzgoje otrok
in mladine v programe reprezentanc vklju-
čeni športniki, usmerjeni v kakovostni in
vrhunski šport.

Pri izboru programov dejavnosti športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport, imajo prednost pro-
grami, v katere so vključeni športniki med-
narodnega in svetovnega razreda, ki so v
tekočem letu dosegli pomembnejše rezul-
tate, oziroma perspektivni športniki in špor-
tniki, usmerjeni v kakovostni in vrhunski
šport, ki so v letu pred tem dosegli po-
membnejše rezultate.

Za dejavnosti interesne športne vzgoje
otrok in mladine ter športno dejavnost štu-
dentov lahko kandidirajo prosilci s progra-
mi, ki niso del rednega ali razširjenega pro-
grama šole, ki ga izvaja prosilec med šol-
skim oziroma študijskim letom.

Za sofinanciranje programov v okviru
projekta športa med vikendi in med počitni-
cami lahko kandidirajo prosilci s programi
interesne športne vzgoje otrok in mladine,
ki predstavljajo ponudbo športnih progra-
mov med vikendi in med počitnicami, še
posebej tistih, ki so namenjeni srednješol-
ski populaciji. Programi morajo biti po vse-
bini nadgradnja šolskega programa, tako v
športnih panogah, ki jih opredeljuje učni
načrt, kot v ponudbi športnih panog, ki jih
ni v učnem načrtu, vendar ne smejo pred-
stavljati usmerjanja mladih k vrhunskemu
ali kakovostnemu športu.

Za sofinanciranje programov v okviru
projekta športa po pouku lahko kandidirajo
prosilci s programi interesne športne vzgo-
je otrok in mladine, ki so namenjeni vsem
otrokom in mladostnikom ter potekajo takoj
po pouku. Kandidat mora izvajati takšne
programe na širšem regionalnem področju

na več šolah. Program mora biti pripravljen
na strokovnih izhodiščih, ki opredeljujejo
vadbo z neselekcionirano populacijo, ven-
dar predstavljajo nadgradnjo šolskega pro-
grama. Program mora vsebovati vadbo več
športnih panog za isto skupino vadečih. Na
vseh šolah se izvaja enak program vadbe.

Za sofinanciranje programov v okviru
projekta novih množičnih športno-rekrea-
tivnih prireditev lahko kandidirajo prosilci s
programi športno-rekreativnih prireditev iz
različnih športnih panog.

Za druge programe lahko kandidirajo
prosilci s programi, katerih namen je:

– informiranje ljudi o športnorekreativ-
nih dejavnostih na regionalnem ali širšem
področju,

– promocija športnorekreativnih dejav-
nosti prek rednih tedenskih oddaj ali rubrik
v medijih nacionalnega obsega,

– muzejska dejavnost na področju
športa.

Za projekt muzejske dejavnosti na po-
dročju športa lahko kandidirajo le državni
muzeji, opredeljeni z Zakonom o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
7/99).

Pri izboru programov dejavnosti intere-
sne športne vzgoje otrok in mladine, špor-
tne dejavnosti študentov in športne rekrea-
cije ter drugih programov imajo ob enakih
pogojih prednost programi športnih druš-
tev in njihovih združenj oziroma zvez. Pri
izboru programov športne rekreacije bodo
imeli prednost prosilci s programi množič-
nih športno-rekreativnih prireditev.

2.3.3. Za sofinanciranje programov ra-
ziskovanja in razvoja športa lahko kandidi-
rajo prosilci, ki predložijo projekt, iz katere-
ga mora biti razvidna vsebina in natančni
finančni načrt.

Za sofinanciranje nakupa tehnologij, ki
so potrebne za spremljanje in razvoj trenin-
ga ter programov spremljanja in razvoja tre-
ninga, morajo izvajalci programov dokazati
prostorske, kadrovske in tehnološke zmož-
nosti, ki omogočajo izvedbo programov ter
imeti zagotovljeno najmanj 50% sredstev iz
drugih virov.

Izvajalci manjkajočih programov za stro-
kovno usposabljanje in izobraževanje v
športu morajo dokazati, da so programi
skladni s 16. in 27. členom Zakona o špor-
tu (Uradni list RS, št. 22/98). Prednost pri
izboru bodo imeli programi, ki usposabljajo
pretežno volunterske športne delavce.

Kandidati za štipendije za usposabljanje
in izobraževanje strokovnih delavcev v špor-
tu lahko kandidirajo za štipendije doma in v
tujini. Imeti morajo mnenje ustrezne nacio-
nalne športne zveze. Za domače programe
morajo dokazati, da so skladni s 16. in
27. členom Zakona o športu. Prednost pri
izboru bodo imeli programi štipendij za pro-
grame strokovnega usposabljanja in izobra-
ževanja manjkajočih strokovnih delavcev v
športu.

Štipendije športnikom se sofinancirajo
skladno s pravilnikom Olimpijskega komite-
ja Slovenije – Združenja športnih zvez o
štipendiranju športnikov in športnic v Re-
publiki Sloveniji in dogovorom o sofinanci-
ranju štipendij za nadarjene športnike v Re-
publiki Sloveniji, sklenjenim med mini-
strstvom, pristojnim za šport, fundacijo in
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Olimpijskim komitejem Slovenije – Združe-
njem športnih zvez.

Za sofinanciranje programov znanstve-
no raziskovalnih projektov lahko kandidira-
jo izvajalci, ki imajo znanstveno raziskoval-
ne projekte sofinancirane v okviru Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport (aplika-
tivni projekti, CRP) oziroma tisti, ki bodo to
potrdilo lahko predložili do 20. februarja
2004.

2.3.4. Za sofinanciranje založništva v
športu lahko kandidirajo tisti, ki predložijo
vsebinski opis dela in natančni finančni na-
črt.

Za sofinanciranje strokovnih knjig mora-
jo kandidati pred izvedbo sofinanciranja
predložiti pozitivno mnenje recenzenta in
pridobiti soglasje fundacije k prodajni ceni
sofinanciranega programa. K imenovanju
recenzenta, ki ga predlaga izvajalec javne-
ga razpisa, daje soglasje svet fundacije.

Za sofinanciranje strokovnih in znan-
stvenih revij oziroma delov revij s strokov-
no ali znanstveno tematiko mora kandidat
predložiti mnenje Olimpijskega komiteja
Slovenije – Združenja športnih zvez, Fa-
kultete za šport ali pristojne nacionalne
panožne športne zveze.

Za sofinanciranje programov v okviru
projekta strokovnih knjig o športno-rekrea-
tivni vadbi lahko kandidirajo prosilci s pro-
grami strokovnih knjig o športni vadbi re-
kreativcev v različnih športnih panogah, iz-
danimi v slovenskem jeziku.

Za sofinanciranje programov v okviru
projekta strokovnih priročnikov za starše o
športni vadbi in gibalnem razvoju otrok in
mladine lahko kandidirajo prosilci s progra-
mi strokovnih knjig, ki bodo staršem pred-
stavile telesni in gibalni razvoj otrok, po-
men in načela zdrave vadbe za različne raz-
vojne stopnje otrok in mladostnikov.

Za sofinanciranje programov v okviru
projekta strokovnih publikacij za otroke in
mladostnike o športnem obnašanju, dopin-
gu, higieni, športni prehrani in športni opre-
mi lahko kandidirajo prosilci s programi stro-
kovnih publikacij, ki otroke in mladostnike
seznanjajo z nekaterimi splošnimi športno
teoretičnimi vsebinami (pomen športa, vpliv
športne vadbe na organizem, nevarnosti,
kot so doping, dehidracija, preutrujenost,
poškodbe, nevarnosti pri različnih športih,
športna prehrana, higiena, fair play). Publi-
kacije morajo biti pisane v otroku razumlji-
vem jeziku in biti atraktivno oblikovane.

3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo pro-

silci poslati s priporočeno pošiljko po pošti
ali oddati osebno na naslov Fundacija za
šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najka-
sneje do 17. novembra 2003. Šteje se, da
je vloga prispela pravočasno, če je bila zad-
nji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v prostorih fundacije.

Na ovojnici mora biti napisano na-
slednje:

– naslov prosilca (polni naslov pošilja-
telja),

– naslov fundacije (polni naslov prejem-
nika),

– pripis “javni razpis” in
– identifikacijska številka, če je obra-

zec izpolnjen prek spletnih strani fundaci-

je, oziroma področje, na katerem prosilec
kandidira.

4. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec FŠO 2004 za po-

dročje, na katerem kandidira prosilec;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, na-

vedenih v tem javnem razpisu.
Kandidati za sredstva fundacije obrazce

izpolnijo prek naslova spletnih strani
http://www.fundacijazasport.org, predpi-
sane obrazce in navodila za pripravo vloge
pa lahko proti plačilu prejmejo tudi na se-
dežu fundacije vsak dan od 10. do 12. ure.

Postopek elektronske prijave je podro-
bneje opisan na spletnih straneh fundacije.

5. Informiranje kandidatov
Vse informacije so na voljo na spletnih

straneh fundacije. Za dodatne informacije
lahko kandidati fundacijo zaprosijo pisno
na naslov fundacije ali preko elektronske
pošte na naslov: info@fundacijazasport.org
oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, vsak
dan med 10. in 12. uro. Kontaktna oseba
je Aleksandra Blagojević.

6. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni

po končanem razpisnem roku. Razpisna ko-
misija bo odprla pravočasno poslane prija-
ve in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpi-
sne pogoje. Vse nepravočasno poslane ali
oddane vloge bodo zavržene. Če razpisna
komisija ob odpiranju vloge ugotovi, da vlo-
ga ne vsebuje vseh zahtevanih dokazil o
izpolnjevanju pogojev, tako vlogo zavrne in
o tem obvesti kandidata.

Izvajalce letnega programa fundacije iz-
bere svet fundacije na podlagi meril za iz-
bor izvajalcev, določenih v pravilniku, in pre-
dlogov strokovnih komisij sveta fundacije.

Med vrednotenjem vlog lahko strokovne
komisije od kandidatov zahtevajo dodatne
informacije, podatke in neodvisna strokov-
na mnenja na stroške kandidata. Če kandi-
dat zahtevanih dodatnih informacij ne do-
stavi v zahtevanih rokih, se svet fundacije
odloča na osnovi znanih podatkov.

Svet fundacije bo po končanem vrednote-
nju sprejel sklep o dodelitvi sredstev. Funda-
cija bo najkasneje do 31. marca 2004 obja-
vila izid javnega razpisa na svojih spletnih stra-
neh in kandidate pisno obvestila o tem.

Fundacija za financiranje
športnih organizacij
v Republiki Sloveniji

Št. 15/03 Ob-103289
Na podlagi 12. in 12.a člena Pravilnika

o merilih in pogojih za uporabo sredstev
fundacije za financiranje športnih organiza-
cij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
67/98, 88/00 in 79/03) (v nadaljevanju:
pravilnik), Fundacija za financiranje špor-
tnih organizacij v Republiki Sloveniji, Ljub-
ljana, Dunajska 51 (v nadaljevanju: funda-
cija) objavlja

javni razpis
fundacije za šport za sofinanciranje

gradnje športnih objektov v letih 2004,
2005 in 2006

1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev

Predmet razpisa je sofinanciranje izva-
jalcev programov za gradnjo športnih ob-

jektov v okvirni višini 960,4 mio SIT, in
sicer:

– v letu 2004 686 mio SIT, od tega:
a) za projekt obnove ali novogradnje zu-

nanjih športnih površin do 80 mio SIT;
b) za projekt subvencioniranja obresti

od posojil za gradnjo športnih objektov do
25 mio SIT;

c) za ostale programe gradnje športnih
objektov do 600 mio SIT;

– v letu 2005 137,2 mio SIT;
– v letu 2006 137,2 mio SIT.
2. Pogoji sofinanciranja
2.1. Usposobljenost prosilca
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne

osebe javnega ali zasebnega prava in za-
sebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju športa
in so lastniki športnih objektov oziroma in-
vestitorji novogradnje, rekonstrukcije, adap-
tacije ali vzdrževalnega dela na športnih ob-
jektih ali prosilci za pridobitev dokumenta-
cije za gradnjo športnih objektov.

2.2. Finančni pogoji sofinanciranja
Pridobljena sredstva po tem razpisu lah-

ko predstavljajo največ 30% predračunske
vrednosti celotne investicije oziroma naj-
več 50% predračunske vrednosti celotne
investicije pri malih investicijah, katerih pre-
dračunska vrednost ne presega 15 mio SIT.

2.3. Ostali pogoji sofinanciranja
Prednost pri izboru bodo imele neprido-

bitne organizacije.
Med kandidati, ki so že prejeli sredstva

fundacije, imajo prednost pri izboru tisti, ki
so uspešno realizirali dodeljena sredstva
fundacije.

2.3.1. Za sofinanciranje novogradenj in
rekonstrukcij športnih objektov lahko kan-
didirajo investitorji, ki predložijo projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja in doku-
ment identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) in drugo dokumentacijo v skladu z
Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja (Uradni list RS, št. 82/98). Investi-
torji morajo predložiti gradbeno dovoljenje
najkasneje do 31. 8. 2004.

Za sofinanciranje adaptacij in vzdrževanj
športnih objektov lahko kandidirajo investi-
torji, ki predložijo dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) ter drugo do-
kumentacijo v skladu z uredbo, navedeno v
prejšnjem odstavku, in projekt za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja oziroma potrdilo
pristojnega upravnega organa, da gradbe-
no dovoljenje ni potrebno.

Za sofinanciranje projektiranja gradenj
športnih objektov lahko kandidirajo investi-
torji, ki predložijo idejni projekt.

Za dokazovanje javnega interesa v inve-
sticijah, ki bodo kandidirale za sredstva fun-
dacije, je treba predložiti program nacio-
nalne panožne športne zveze ali občinske
športne zveze ali občine, ki je potrjen s
strani pristojnega organa in iz katerega bo
razvidna vloga, položaj in pomen športne-
ga objekta in investicije.

Investitorji morajo s sredstvi, pridoblje-
nimi s strani fundacije, razpolagati v skladu
z zakonom, ki ureja javna naročila. V 30
dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja
morajo pri Ministrstvu za šolstvo, znanost
in šport vložiti popolno vlogo za vpis šport-
nega objekta, na katerem je bila izvedena
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sofinancirana investicija, v razvid športnih
objektov (Pravilnik o vodenju razvida špor-
tnih objektov, Uradni list RS, št. 50/99).

Za sofinanciranje programov v okviru
projekta obnove ali novogradnje zunanjih
športnih površin lahko kandidirajo prosilci s
programi investicij v obnovo ali novograd-
njo zunanjih športnih površin, katerih pre-
dračunska vrednost ne presega 15 mio SIT.

Prednost pri sofinanciranju gradnje
športnih objektov bodo imeli programi:

– ki bodo prednostno razvrščeni v pro-
gramu investicij nacionalnih panožnih špor-
tnih zvez in hkrati opredeljeni v programu
investicij na področju športa v občinah,

– ki bodo namenjeni različnim športnim
dejavnostim (tekmovalnemu športu, špor-
tni rekreaciji, šolskemu in študentskemu
športu) in več športnim panogam,

– katerih investicije imajo večji športni
standard,

– ki investirajo v aktivne športne povr-
šine.

Za sofinanciranje programa v okviru pro-
jekta subvencioniranja obresti od posojil za
gradnjo športnih objektov lahko kandidirajo
investitorji športnih objektov, ki so najeli po-
sojilo pri poslovnih bankah.

Prosilci za subvencioniranje obresti mo-
rajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:

– predračunska vrednost investicije mo-
ra biti najmanj 50 mio SIT,

– med viri financiranja morajo imeti za-
gotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,

– višina posojila znaša največ 50% pre-
dračunske vrednoti,

– ne smejo biti v stečajnem postopku,
prisilni poravnavi ali likvidaciji.

Prosilci za subvencioniranje obresti od
posojil za gradnjo športnih objektov morajo
predložiti:

– kreditno pogodbo in obračun bančnih
obresti, če že imajo posojilo, oziroma izra-
čun predvidenih bančnih obresti,

– bonitetno poročilo (z izjemo lokalnih
skupnosti in investitorjev, ki že imajo odo-
breno posojilo).

Sredstva bodo izvajalcem izplačana za
plačilo realnih obresti, ki bodo zapadle v
letu 2004 in do 31. 12. 2008. Višina sub-
vencije obrestne mere za posameznega in-
vestitorja lahko znaša do 100% višine real-
nih obresti.

2.3.2. V primeru nenačrtovanih prilivov
sredstev fundacije lahko fundacija na pod-
lagi sklepa sveta fundacije izvajalcem let-
nega programa fundacije enostransko spre-
meni dinamiko sofinanciranih sredstev.

3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo pro-

silci poslati s priporočeno pošiljko po pošti
ali oddati osebno na naslov Fundacija za
šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najka-
sneje do 17. novembra 2003. Šteje se, da
je vloga prispela pravočasno, če je bila zad-
nji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v prostorih fundacije.

Na ovojnici mora biti napisano na-
slednje:

– naslov prosilca (polni naslov pošilja-
telja),

– naslov fundacije (polni naslov prejem-
nika),

– pripis “javni razpis” in

– identifikacijska številka, če je obrazec
izpolnjen prek spletnih strani fundacije, ozi-
roma pripis “gradnja športnih objektov“.

4. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec FŠO 2004 za po-

dročje gradnje športnih objektov;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, na-

vedenih v tem javnem razpisu.
Kandidati za sredstva fundacije obrazce

izpolnijo prek naslova spletnih strani
http://www.fundacijazasport.org, predpi-
sane obrazce in navodila za pripravo vloge
pa lahko proti plačilu prejmejo tudi na se-
dežu fundacije vsak dan od 10. do 12. ure.

Postopek elektronske prijave je podro-
bneje opisan na spletnih straneh fundacije.

5. Informiranje kandidatov
Vse informacije so na voljo na spletnih

straneh fundacije. Za dodatne informacije
lahko kandidati fundacijo zaprosijo pisno
na naslov fundacije ali prek elektronske
pošte na naslov: info@fundacijazasport.org
oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, vsak
dan med 10. in 12. uro. Kontaktna oseba
je Aleksandra Blagojević.

6. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni

po končanem razpisnem roku. Razpisna ko-
misija bo odprla pravočasno poslane prija-
ve in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpi-
sne pogoje. Vse nepravočasno poslane ali
oddane vloge bodo zavržene. Če razpisna
komisija ob odpiranju vloge ugotovi, da vlo-
ga ne vsebuje vseh zahtevanih dokazil o
izpolnjevanju pogojev, tako vlogo zavrne in
o tem obvesti kandidata.

Izvajalce letnega programa fundacije iz-
bere svet fundacije na podlagi meril za iz-
bor izvajalcev, določenih v pravilniku, in pre-
dlogov strokovnih komisij sveta fundacije.

Med vrednotenjem vlog lahko strokovne
komisije od kandidatov zahtevajo dodatne
informacije, podatke in neodvisna strokov-
na mnenja na stroške kandidata. Če kandi-
dat zahtevanih dodatnih informacij ne do-
stavi v zahtevanih rokih, se svet fundacije
odloča na osnovi znanih podatkov.

Svet fundacije bo po končanem vre-
dnotenju sprejel sklep o dodelitvi sredstev.
Fundacija bo najkasneje do 31. marca
2004 objavila izid javnega razpisa na svo-
jih spletnih straneh in kandidate pisno ob-
vestila o tem.

Fundacija za financiranje
športnih organizacij
v Republiki Sloveniji

Ob-103388
Arhitekturni muzej Ljubljana, Pot na Fu-

žine 2, Ljubljana, objavlja

ponovni javni razpis
za najem prostorov restavracije na
Fužinskem gradu, Pot na Fužine 2,

Ljubljana
Najemodajalec, Arhitekturni muzej Ljub-

ljana daje v najem prostore restavracije z
opremo in drobnim inventarjem za gostin-
sko dejavnost visoke kakovostne ravni.

Predmet najema je gostinski lokal po-
vršine ok. 170 m2 s pripadajočimi prostori
in z možnostjo gostinske ponudbe ob gra-
du, na grajskem dvorišču in na terasah ob
Ljubljanici.

Razpisni pogoji:
– gostinska ponudba mora biti vsebin-

sko primerna in prilagojena kulturnemu
spomeniku grajske kulturne dediščine,

– možnost odkupa obstoječe opreme in
drobnega inventarja,

– zagotovitev minimalno 6 mesečnega
poslovanja.

Pisne ponudbe morajo obsegati nasled-
nje:

1. strokovna usposobljenost za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma izpisek iz sodne-
ga ali drugega registra,

2. kratek program dejavnosti, ki bo po-
tekala v poslovnem prostoru,

3. dokazila o finančnem stanju,
4. potrdilo o stalnem prebivališču (za

fizične osebe),
5. potrdilo o državljanstvu (za fizične

osebe).
Lokal se daje v najem za največ 10 let z

možnostjo podaljšanja najema. Višina na-
jemnine je določena z uredbo o načinu od-
dajanja poslovnih prostorov v najem in do-
ločanju najemnin (Ur. l. RS, št. 14/99).
Soglasje k izboru najemnika daje Mestna
občina Ljubljana.

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizič-
na oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.

Rok za prijavo na razpis je 15 dni in
začne teči od javne objave. Ponudniki bo-
do o izboru obveščeni 15 dni po sprejetju
sklepa o izboru najemnika.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave na
naslov: Arhitekturni muzej Ljubljana, Pot na
Fužine 2, 1000 Ljubljana.

Zainteresirani lahko dobijo dodatne
informacije v zvezi z razpisom v Arhitek-
turnem muzeju Ljubljana na tel.
01/540-03-46.

Arhitekturni muzej Ljubljana

Ob-103219
Na podlagi Odloka o proračunu Občine

Ilirska Bistrica za leto 2003 (Uradne obja-
ve Snežnik, 4/03) in 7. člena Pravilnika o
finančnih intervencijah za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica (Ura-
dni list RS, št. 74/02, Uradne objave časo-
pisa Snežnik 5/03), Komisija za kmetijstvo
objavlja

javni razpis
za subvencioniranje stroškov prevoza

mleka v Občini Ilirska Bistrica
v letu 2003

I. Predmet razpisa: predmet javnega raz-
pisa je subvencioniranje stroškov prevoza
mleka v Občini Ilirska Bistrica, za leto 2003.

II. Višina predvidenih sredstev: višina
predvidenih sredstev je 1,000.000 SIT.

III. Upravičenci do sredstev: fizične
osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in
se ukvarjajo s proizvodnjo mleka na ob-
močju Občine Ilirska Bistrica ter imajo do-
voljenje MKGP, Veterinarske uprave Re-
publike Slovenje za oddajo mleka v javno
potrošnjo.

IV. Pogoji za pridobitev v razpisu za-
gotovljenih sredstev: na javni razpis lahko
v imenu proizvajalcev kandidira kmetijska
zadruga ali druga pravna oziroma fizična
oseba, ki na območju Občine Ilirska
Bistrica izvaja zbiranje, odkup in prevoz
mleka.
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V. Višina subvencije: za prevoz mleka
se izplača subvencija v višini 2 SIT po litru
odkupljenega mleka. Omenjena sredstva
se izplača neposredno izvajalcu zbiranja,
odkupa in prevoza mleka po opravljenih
storitvah.

VI. Koriščenje sredstev: koriščenje
sredstev je možno na podlagi zahtevka s
priloženim računom za opravljanje storitve
prevoza mleka in seznamom uporabnikov
storitev (kmetov proizvajalcev mleka) s ko-
ličino odkupljenega mleka po posamez-
nem uporabniku, ki ga Oddelku za gospo-
darstvo in finance Občine Ilirska Bistrica
predloži oseba, ki organizira zbiranje,
odkup in prevoz mleka enkrat mesečno.
Koriščenje sredstev je možno do njihove
porabe.

VII. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremlje-
ne z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako “Ne odpiraj – Javni razpis – Prevoz
mleka“.

VIII. Vsebina vloge: oseba, ki v imenu
proizvajalcev mleka kandidira na javni raz-
pis, mora vložiti vlogo s podatki o vlagatelju
na obrazcu, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije z vsemi potrebnimi prilogami
in dokazili, ki so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa na Občini Ilir-
ska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilir-
ska Bistrica, vsak ponedeljek in petek med
8. in 11. uro ter sredo med 8. in 11. ter
med 12. in 16.30.

IX. Obravnava vlog: vloge bo obravna-
vala tri članska komisija, ki jo imenuje žu-
pan. O dodelitvi sredstev bo odločal župan
Občine Ilirska Bistrica. Sklep bodo prosilci
prejeli najpozneje v roku 45 dni od odpira-
nja vlog. Nepravočasne vloge bodo zavrže-
ne, neutemeljene pa zavrnjene. Predlaga-
telja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni
od odpiranja vlog pisno pozove, da jo do-
polni. Rok dopolnitve je 5 dni od dneva
prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelj v navedenem roku ne dopolni
se zavržejo. Odpiranje prijav bo 3 dan po
izteku roka za oddajo prijav. Odpiranje pri-
jav ni javno.

X. Rok za vložitev zahtevkov: vloge s
predpisano dokumentacijo morajo prispe-
ti najkasneje 15. dan po objavi javnega
razpisa do 14. ure, na naslov: Občina
Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo
in finance, Bazoviška 14, 6250 Ilirska
Bistrica.

XI. Informacije: vse informacije v zvezi z
javnim razpisom lahko dobite na Občini Ilir-
ska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in
finance, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica ali
na tel. 05/71-41-361, kontaktni osebi Ne-
venka Tomšič in Boštjan Primc.

Občina Ilirska Bistrica

Ob-103354
Občina Mežica na podlagi 9. člena Pra-

vilnika o merilih in načinu izbire projektov,
programov in dejavnosti na področju kul-
ture, ki se sofinancirajo iz proračuna Ob-
čine Mežica (Uradni list RS, št. 28/03),
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov, projektov in dejavnosti na

področju kulture, ki jih bo Občina
Mežica sofinancirala iz občinskega

proračuna v letu 2004
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo

društva, organizacije, zavodi in posamezni-
ki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Mežica, da
izvajajo dejavnost v Občini Mežica, da imajo
določeno število članov v Občini Mežica ali
da je njihovo delovanje oziroma so njihovi
projekti drugače vezani z Občino Mežica,

– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih oziroma da so ustanovljeni v skla-
du s predpisi, ki urejajo njihov status in
delovanje,

– da imajo materialne, kadrovske in dru-
ge pogoje za delovanje,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da predložijo ustrezen letni program

dela.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-

financirali projekti, programi in dejavnosti
na naslednjih področjih kulture:

– glasbena dejavnost – odrasli, otroški
pevski zbori, instrumentalni orkestri,

– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– recitacijska in literarna dejavnost,
– folklorna in plesna dejavnost,
– likovna, fotografska in filmska dejav-

nost,
– ohranjanje kulturne dediščine (muzej-

ska in zgodovinska dejavnost),
– galerijska dejavnost.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna

vrednost sredstev javnega razpisa je ca.
5,000.000 SIT.

4. Rok za porabo sredstev: sofinancira-
jo se projekti, programi in dejavnosti, ki se
bodo izvedle v letu 2004. Sredstva niso
prenosljiva.

5. Razpisni rok in način dostave ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po

pošti na naslov Občina Mežica, Trg svobode
1, 2392 Mežica, kot priporočeno pošiljko
najkasneje z datumom 30. 11. 2003 ali na
sedežu Občine Mežica, Trg svobode 1,
2392 Mežica.

Ponudba mora biti izdelana na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumenta-
cije ter vsebovati zahtevane priloge.

Nepravočasno oddanih ponudb komisi-
ja ne bo upoštevala.

Ponudba v zaprti kuverti mora biti ozna-
čena z imenom in naslovom ponudnika, v
spodnjem levem kotu pa opremljena s pri-
pisom ‘’Ne odpiraj – javni razpis – kultura’’.

6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisija opravila

po preteku razpisnega roka. Odpiranje ne
bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija po-
nudnike pozvala, da v roku 8 dni prijavo
dopolnijo. V primeru, da ponudnik prijave v
danem roku ne bo dopolnil, bo ponudba
izločena kot nepopolna.

7. Dodatne informacije: vse informacije v
zvezi z javnim razpisom so na voljo na sede-
žu Občine Mežica ali po tel. 02/827-93-50,
kontaktna oseba Andreja Potočnik.

8. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani dvigne-
jo na sedežu Občine Mežica, Trg svobode
1, 2392 Mežica, v času uradnih ur od po-
nedeljka do četrtka od 8. ure do 13. ure,
ob petkih od 8. do 12. ure, od dneva obja-
ve javnega razpisa, do dneva, ko se izteče
rok za oddajo ponudb.

9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izi-
du javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni
po poteku rokov za pritožbe.

Občina Mežica

Ob-103355
Občina Mežica na podlagi 10. člena Za-

kona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in
Pravilnika o vrednotenju programov športa
v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 28/03)
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa, ki jih bo v letu 2004

Občina Mežica sofinancirala iz
občinskega proračuna

1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, zveze športnih društev, ki jih usta-
novijo društva za posamezna področja
oziroma športne panoge, zavodi, gospodar-
ske družbe, zasebniki in druge organizacije,
ki so na podlagi zakonskih predpisov registri-
rane za opravljanje dejavnosti na področju
športa, javni zavodi s področja vzgoje in izo-
braževanja v Občini Mežica.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali naslednji programi:

1) interesna športna vzgoja otrok, mla-
dine in študentov,

2) športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

3) športna vzgoja otrok in mladine s po-
sebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),

4) vrhunski šport,
5) kakovostni šport,
6) športna rekreacija,
7) šport invalidov,
8) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih

kadrov,
9) delovanje zvez športnih društev,
10) propagandna dejavnost v športu.
3. Predlagatelji programov morajo po-

sredovati natančen opis programa s predvi-
denim številom udeležencev, krajem izvaja-
nja programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten in navedeni morajo biti viri sofinanciranja.

5. Predlagatelji morajo programu prilo-
žiti izpolnjeno vlogo, ki jo dobijo na sedežu
Občine Mežica.

6. Rok za prijavo na razpis je do 30.
novembra 2003.

7. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu z letnim programom športa in
z merili za vrednotenje financiranja progra-
mov športa, ki se sofinancirajo iz občinske-
ga proračuna.

8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po sprejemu proračuna občine
za leto 2004.

9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, s
pripisom “Javni razpis – šport“.

10. Podrobnejše informacije so na voljo
na sedežu Občine Mežica, tel. 82-79-350.

Občina Mežica
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Javne dražbe

Št. 430-02-1/2003-31 Ob-103513

Javna dražba nepremičnin

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrs-
tvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.

I. Predmet prodaje:
A) Stanovanja
1. Enosobno stanovanje št. 11 v kleti,

Cankarjeva ulica 42, Radovljica (prazno), v
skupni površini 32,55 m2. Izklicna cena
7,986.000 SIT.

2. Enosobno stanovanje št. 5x v I. nad.,
Gregorčičeva ulica 16, Tolmin (prazno), v
skupni površini 56,93 m2. Izklicna cena
7,323.000 SIT.

3. Enosobno stanovanje št. 2x v I. nad.,
Žagarjeva ulica 2, Tolmin (prazno), v skupni
površini 44,39 m2. Izklicna cena 7,299.000
SIT.

4. Dvosobno stanovanje št. 3 v I. nad.,
Pod Zavrtnice 13, Pivka (prazno), v skupni
površini 57,82 m2. Izklicna cena 5,121.000
SIT.

5. Dvosobno stanovanje št. 5 v II. nad.,
Pod Zavrtnice 13, Pivka (prazno), v skupni
površini 57,82 m2. Izklicna cena 4,910.000
SIT.

6. Enosobno stanovanje št. 3/vhod 1 v
I. nad., Rozmanova ulica 13a, Ilirska Bistri-
ca (prazno), v skupni površini 37,03 m2.
Izklicna cena 3,538.000 SIT.

7. Dvosobno stanovanje v pritličju de-
sno, Stiplovškova ul. 2, Brežice (prazno), v
skupni površini 70,68 m2. Izklicna cena
7,896.000 SIT.

B) Objekti in zemljišča
1. Stažnica Pordašinci:
a) parc. št. 236 – gradbena parcela v

izmeri 8053 m2, ZKV 46, k.o. Pordašinci;
b) izklicna cena nepremičnine:

4,939.000 SIT;
2. Stražnica Hlevnik:
a) parc. št. 491 – v izmeri 2334 m2,

ZKV 489, k.o. Mirnik;
b) izklicna cena nepremičnine:

4,158.000 SIT;
3. Stražnica Miren pri Novi Gorici:
a) parc. št. 56/2 in 810 – stavbno zem-

ljišče v skupni izmeri 5883 m2, ZKV 884,
k.o. Miren;

b) izklicna cena nepremičnine: 7,391.000
SIT.

II. Ogled nepremičnin
1. Vsi interesenti za nakup nepremičnin

si lahko le-te ogledajo ob točno določenem
času, ki je napisan ob nepremičnini.

2. Za vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo nepremičnin smo dosegljivi od
13. do 15. 10. 2003 na tel. 01/471-20-83.

III. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnine se odprodajajo v celoti

po sistemu videno kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.

2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,000.000 SIT do 3,000.000 SIT

za 100.000 SIT,

– od 3,000.000 SIT do 5,000.000 SIT
za 200.000 SIT,

– od 5,000.000 SIT do 7,000.000 SIT
za 300.000 SIT,

– od 7,000.000 SIT do 9,000.000 SIT
za 400.000 SIT,

– od 9,000.000 SIT do 11,000.000 SIT
za 500.000 SIT,

– od 12,000.000 SIT naprej za
600.000 SIT.

3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.

4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
ra biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi.

5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-17000000. Po opravljeni
javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi
ne uspejo, kavcija vrne v 15 dneh brez obre-
sti.

6. Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh
od podpisa pogodbe na transakcijski
račun Ministrstva za obrambo RS:
01100-6370191114, sklic 18 19119-
7141998-17000000. Položena kavcija se
všteje v kupnino.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji

Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred začetkom javne dražbe osebno zglasi-
ti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije
naslednjih dokumentov in originale na vpo-
gled ob prijavi:

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe),

– pisno notarsko overjeno pooblastilo,
da pravna ali fizična oseba za udeležbo na
dražbi pooblasti drugo fizično ali pravno
osebo,

– osebno izkaznico,
– davčno, matično in telefonsko števil-

ko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni

pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.

8. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, raz-
polaganju in upravljanju s stvarnim premo-
ženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pri-
stojna komisija.

IV. Datum, čas in kraj javne dražbe
Stanovanja, objekti in zemljišča bodo na

javni dražbi v četrtek, 30. oktobra 2003 ob
10. uri.

Javna dražba bo potekala v sejni sobi,
št. 327 v 3. nadstropju Službe za gospo-
darjenje z nepremičninami Ministrstva za
obrambo RS, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo
Urad za logistiko

Št. 154/2003 Ob-103382
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Tito-

va 106, 8281 Senovo, objavlja

javno dražbo
za prodajo poslovno nepotrebnih

nepremičnin,
ki bo dne 23. 10. 2003 ob 10. uri, v

sejni sobi Rudnika Senovo v zapiranju,
d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo.

I. Predmet prodaje so nepremičnine po-
dročja »Separacije«, ki se razteza skozi dve
katastrski občini, na naslednjih parcelnih
številkah:

Zap. Parcelna Označba nepremičnine Površina po ZKV Katastrska Izklicna cena
št. številka – vrsta rabe katastru v m2 občina v SIT

01. 457/21 dvorišče 300 375 Dovško
734/24 dvorišče 974 543 Senovo
Skupaj: 1274 3,861.000

02. 457/22 dvorišče 408 375 Dovško
734/23 dvorišče 797 543 Senovo
Skupaj: 1205 3,652.000

03. 457/23 dvorišče 623 375 Dovško
734/22 dvorišče 639 543 Senovo
Skupaj: 1262 3,824.000

04. 456/3 dvorišče 475 375 Dovško
734/4 dvorišče 1399 543 Senovo

Skupaj: 1874 5,679.000
05. 456/2 dvorišče 591 375 Dovško

14/8 dvorišče 888 543 Senovo
Skupaj: 1479 4,482.000

06. 457/24 dvorišče 1001 375 Dovško
457/25 dvorišče 1020 375 Dovško
457/26 dvorišče 1048 375 Dovško
Skupaj: 3069 9,300.000

07. 457/27 dvorišče 1022 375 Dovško 3,097.000
08. 457/28 dvorišče 824 375 Dovško 2,497.000
09. 457/29 dvorišče 834 375 Dovško 2,527.000
10. 734/32 zelenica 1076 543 Senovo 1,739.0000
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Opomba:
– pri nepremičninah pod zaporednimi

številkami od 01-05 so parcelne številke v
parih, tako da ena parcelna številka sodi
pod katastrsko občino Dovško, druga pa
pod katastrsko občino Senovo in tvori po-
samezni par eno celoto;

– nepremičnina pod zaporedno številka
06 se proda kot celota treh parcelnih šte-
vilk, zaradi dostopa, prav tako pa tudi zara-
di dvovišinske terasaste lege v naravi.

II. Premoženje je naprodaj kot je nave-
deno, v obstoječem stanju na dan dražbe,
brez kasnejših ugovorov, po načelu »videno
– kupljeno«.

III. Izklicna cena za predmete prodaje je
navedena v I. točki pri vsakem predmetu
prodaje pod posebno kolono.

IV. Pogoji sodelovanja na dražbi:
1. Dražbe se lahko udeležijo vse pravne

osebe, ki imajo sedež na območju Republi-
ke Slovenije, in fizične osebe, ki so njeni
državljani, vsi pod pogojem pravočasnega
plačila varščine. Pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti pooblastilo in izpisek o vpi-
su v sodni register, ki ne sme biti starejši od
30 dni, fizične osebe pa osebni dokument,
iz katerega je razvidno njihovo državljanstvo.

2. Dražitelji morajo poleg navedbe par-
celnih številk nepremičnine za katere so za-
interesirani, vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene kot jamstvo za resnost ponud-
be pred dražbo na prodajalčev transakcijski
račun številka: 03155-1000001057 pri
SKB banki s pripisom »Za javno dražbo«,
kar pred dražbo dokažejo s predložitvijo po-
trdila o vplačilu.

3. Uspešni ponudnik oziroma kupec mo-
ra v osmih dneh po dražbi skleniti pisno
pogodbo o nakupu, ki je deklaratornega
značaja, in v celoti plačati kupnino v 15
dneh po opravljeni javni dražbi. V primeru,
da kupec ne izpolni obveznosti iz predho-
dnega stavka, prodajalec varščino zadrži.

4. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bomo varščino brez obresti vrnili naj-
kasneje v osmih dneh po dražbi, kupcu pa
všteli v kupnino.

5. Stroški sestave kupoprodajne pogod-
be, davka na promet nepremičnin in preo-
stali stroški, povezani s prenosom lastnin-
ske pravice nad predmetom prodaje, bre-
menijo kupca.

6. Prenos lastništva nad predmetom pro-
daje se izvrši po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca.

7. Predmet prodaje si je mogoče ogle-
dati po predhodnem dogovoru vsak delovni
dan od 10. do 12. ure po tel.
07/497-13-00, v tem času je resnim kandi-
datom na voljo tudi vpogled v cenitveno po-
ročilo za predmet prodaje.

8. Dražba bo potekala v skladu z dra-
žbenimi pravili, s katerimi bodo dražitelji sez-
nanjeni neposredno pred dražbo.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Ob-103427
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,

Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v skladu s
sklepom Mestnega sveta mestne občine
Maribor, z dne 16. 6. 2003, Zakonom o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 70/01, 30/02 in 56/02) in Ured-
bo o pridobivanju, razpolaganju in upravlja-

nju s stvarnim premoženjem države in ob-
čin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javne dra-
žbe: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

II. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje:

1. poslovni prostor v kleti objekta Par-
tizanska 28 – 30, Maribor (zaseden) v izme-
ri 77,06 m2, parc. št. 1151, vl. št. 874 k.o.
Maribor – grad.

Izklicna cena je 12,400.000 SIT.
2. poslovni prostor v pritličnem delu

objekta Mlinska 22, Maribor (prazen) v
izmeri 84,83 m2, parc. št. 1789 / 5, vl. št.
1310 k.o. Maribor-grad.

Izklicna cena je 19,300.000 SIT.
3. poslovni prostor – skladišče v dru-

gi kleti objekta Glavni trg 17/b, Maribor (pra-
zen) v izmeri 547,53 m2, parc. št. 1741/2,
vl. št. E – 26, B/67 k.o. Maribor – grad.

Izklicna cena je 79.173,74 SIT/m2.
Možna je prodaja po delih.

4. poslovni prostor v pritličnem delu
objekta Šentiljska 23, Maribor (zaseden) v
izmeri 21,43 m2, parc. št. 402/22, vl. št.
120 k.o. Krčevina.

Izklicna cena je 2,650.000 SIT.
5. poslovni prostor v pritličju objekta

Vrazova 40, Maribor (zaseden) v izmeri
19,81 m2, prip. podvložek št. 2928/1 k.o.
Pobrežje.

Izklicna cena je 3,200.000 SIT.
6. poslovni prostor v II. nadstropju ob-

jekta Glavni trg 3, Maribor (zaseden) v izmeri
122,59 m2, parc. št. 1985, vl. št. 373 k.o.
Maribor grad.

Izklicna cena je 22,600.000 SIT.
7. poslovni prostor v pritličnem in klet-

nem delu objekta Koroška cesta 105, Mari-
bor (zaseden) v skupni izmeri 94,33 m2,
parc. št. 1793/3, vl. št. E 12, B/9 k.o.
Koroška vrata.

Izklicna cena je 16,500.000 SIT.
8. poslovni prostor v pritličnem in klet-

nem delu objekta Koroška cesta 105a, Ma-
ribor (zaseden) v skupni izmeri 56,61 m2,
parc. št. 1793/3, vl. št. E 12, B/33 k.o.
Koroška vrata.

Izklicna cena je 10,400.000 SIT.
Vse nepremičnine razen pod točki 2. in 3

so zasedene z najemnikom za nedoločen čas.
III. Znesek višanja: znesek višanja za vse

poslovne prostore je 50.000 SIT.
Pri enaki ponudbi je najnižji znesek viša-

nja 10.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet

dražbe: prodajna pogodba mora biti skle-
njena v roku 15 dni po zaključku javne dra-
žbe.

Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prej-
šnjega stavka ne sklene pogodbe, se šteje,
da je odstopil od nakupa.

V. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve
prodajne pogodbe na transkacijski račun
Mestne občine Maribor št.
01270-0100008403 – Urad Slovenska Bis-
trica.

Plačilo celotne kupnine v določenem ro-
ku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Če kupec ne poravna kupnine na določen

način v določenem roku se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Prenos lastninske pra-
vice se opravi po plačilu celotne kupnine.

VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dra-
žba se bo vršila v prostorih Zavoda za pro-
storsko načrtovanje – pritličje, Grajska uli-
ca 7, Maribor, dne 28. 10. 2003 ob 9. 

 
uri.

VII. Višina kavcije: dražitelji morajo naj-
manj 3 dni pred pričetkom dražbe plačati
kavcijo v višini 10% izklicne cene na tran-
sakcijski račun Mestne občine Maribor –
št.: 01270-0100008403 – Urad Slovenska
Bistrica z navedbo »plačilo kavcije za javno
dražbo nepremičnin« in oznako točke pod
katero se nahaja poslovni prostor.

VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje kav-
cije: plačana kavcija se uspelemu dražitelju
(kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dra-
žiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku
10 dni od dneva dražbe.

Če kupec ne sklene prodajne pogodbe
ali ne plača kupnine, organizator zadrži nje-
govo kavcijo.

IX. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
na dražbi lahko sodelujejo pravne osebe ki
imajo sedež na območju RS in fizične ose-
be, ki so državljani RS. Pravne osebe mora-
jo pred pričetkom dražbe predložiti še izpi-
sek iz sodnega registra, ki ne sme biti starej-
ši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih, fizične osebe pa potrdilo o dr-
žavljanstvu in osebni dokument (na vpogled).

Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu kavcije
(original) in priložiti celotno številko računa (št.
banke in št. računa) za primer vračila kavcije.

Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.

X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– nepremičnine so naprodaj po načelu

videno – kupljeno,
– davščine v izklicno ceno niso zajete in

jih plača kupec,
– kupec je dolžan plačati davek na pro-

met z nepremičninami, stroške overitve po-
godbe in stroške izvedbe javne dražbe,

– kupec poravna tudi vse stroške v zvezi
s prenosom lastninske pravice, vključno z
notarskimi stroški,

– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-
višjo ceno,

– dražba za posamezno nepremičnino
je končana, ko voditelj dražbe trikrat neu-
spešno ponovi isto najvišjo ponudbo,

– ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku dražbe,

– komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobi-
vanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03).

XI. Informacije: za vse dodatne informa-
cije o pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah lahko interesenti
dobijo na tel. 02/22-01-411. Za ogled ne-
premičnin se lahko interesenti predhodno
najavijo na telefon: 02/22-01-411.

XII. Ustavitev postopka: pristojna komisija
za vodenje in nadzor postopka prodaje lah-
ko s soglasjem župana do sklenitve prodaj-
ne pogodbe postopek javne dražbe ustavi.

Mestna občina Maribor
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Razpisi delovnih
mest

Ob-103202
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,

objavlja javni natečaj za
prosto pripravniško mesto
v oddelku za gospodarske dejavnosti

Občinske uprave občine Šentjur, za osebo,
ki bo prvič začela opravljati delo in se bo
usposabljala za opravljanje državnega izpita
iz javne uprave.

Pogoj: univerzitetni diplomirani organi-
zator dela.

Dodatni pogoji:
– znanja iz področja ekonomije (marke-

ting),
– računalniško znanje na stopnji obvla-

dovanja urejevalnika besedil ter dela s pre-
glednicami.

Kandidat/ka mora izpolnjevati še pogo-
je, določene v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
52/02).

Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma iz-

pisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev,

– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev,

– potrdilo o znanjih iz področja ekono-
mije (marketing).

Ob izpolnjevanju vseh zgoraj navedenih
pogojev bodo imeli prednost kandidati/ke,
ki so se dodatno izobraževali v državah EU.

S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas 24 mesecev, v
katerega je vključen čas opravljanja priprav-
ništva. Pisno vlogo z vsemi navedenimi do-
kazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim
življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo naj-
kasneje v 8 dneh po objavi v Uradnem listu
RS na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg
10, Šentjur.

Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri pi-
sno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni
izbiri.

Občina Šentjur

Ob-103207
Na podlagi 58. in drugega odstavka

109. člena Zakona o javnih uslužbencih Ob-
čina Štore objavlja javni natečaj za delovno
mesto

pripravnik.
Pogoji za opravljanje dela:
– diplomirani upravni organizator,
– znanje dela z računalnikom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-

zili o izpolnjevanju pogojev in kratkim življe-
njepisom v 8 dneh po objavi na naslov:
Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220
Štore.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili de-
lovno razmerje za določen čas 10 mese-
cev. Delo bo opravljal v prostorih Občine
Štore, Cesta XIV. divizije 15.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 15 dni po preteku razpisnega roka.

Dodatne informacije je mogoče dobiti
na tel. 03/780-38-40 (Ocvirk Irenca).

Občina Štore

Ob-103209
Svet Centra za socialno delo Črnomelj

na podlagi 12. člena Statuta Centra za so-
cialno delo Črnomelj, razpisuje delovno
mesto

direktorja/ice.
Kandidat za direktorja mora poleg splo-

šnih pogojev, določenih z Zakonom, izpol-
njevati še naslednje pogoje, ki jih določa
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 54/92):

– višja ali visoka strokovna izobrazba so-
cialne, psihološke, pedagoške smeri in nje-
nih sprecialnih disciplin, upravne, pravne
ali sociološke smeri,

– opravljen strokovni izpit za delo na po-
dročju socialnega varstva,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-
dročju socialnega varstva.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo v osmih dneh po
objavi razpisa na naslov: Center za socialno
delo Črnomelj, Ul. 21. oktobra 9, 8340 Čr-
nomelj, z oznako “Prijava za razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni od objave razpisa.

Svet Centra za socialno delo
Črnomelj

Št. 111-1/89 Ob-103258
Svet Centra za socialno delo Hrastnik

razpisuje na podlagi 25. člena Statuta Cen-
tra za socialno delo Hrastnik in tretjega od-
stavka 32. člena Zakona o zavodih, ter
56. člena Zakona o socialnem varstvu, dela
in naloge

direktorja Centra za socialno delo
Hrastnik.

Kandidat za direktorja Centra mora iz-
polnjevati, poleg splošnih pogojev, določe-
nih po zakonu, še posebne pogoje:

– da ima visoko ali višjo strokovno izo-
brazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, pravne
ali sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj in
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva.
Kandidat bo imenovan za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev pošljite v 8 dneh od dneva
objave razpisa na naslov: Svet Centra za
socialno delo Hrastnik, Cesta 1. maja 61,
1430 Hrastnik, z oznako »za razpis«.

Kandidate bomo obvestili o izbiri v 30
dneh od dneva objave razpisa.

Svet Centra za socialno delo
Hrastnik

Št. 12200-0017/03 Ob-103379
V skladu s 55. členom, 58. členom in

drugim odstavkom 70. člena Zakona o jav-
nih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02),
Republika Slovenija, Upravna enota Sevni-
ca objavlja javni natečaj za delovno mesto

pripravnik.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo

predpisi s področja delovnega prava, mora-
jo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije,

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri,

– aktivno morajo obvladati uradni jezik
(slovenščina),

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,

– znati morajo uporabljati programe na
osebnem računalniku.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-

nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pra-
vosodje. Potrdilo ne sme biti starejše od 3
mesecev.

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee. Potrdilo ne sme biti starejše
od 3 mesecev.

– fotokopijo dokazila o opravljenem se-
minarju oziroma izobraževanju s področja
poznavanja računalniških programov oziro-
ma izjava prijavljenega kandidata o izpolnje-
vanju pogoja z opisom poznavanja progra-
mov za delo na osebnem računalniku.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Republika Slovenija, Upravna enota Sevni-
ca, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica. Kandi-
dati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v
30 dneh po opravljenem izboru.

Za delovno mesto pripravnika bo delov-
no razmerje sklenjeno za določen čas – 10
mesecev in s polnim delovnim časom.

Delo bo opravljal v prostorih Upravne
enote Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sev-
nica.

O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.

Po dokončnosti upravne odločbe o izbiri
bo z izbranim kandidatom sklenjena pogod-
ba o zaposlitvi.

Informacije o izvedbi javnega natečaja lah-
ko dobite na Upravni enoti Sevnica, Glavni
trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-63-881.

Upravna enota Sevnica

Št. 266/2003 Ob-103383
Republika Slovenija, Upravna enota No-

va Gorica, objavlja v skladu z 58. členom in
drugim odstavkom 70. člena Zakona o jav-
nih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02)
javni natečaj za mesto

pripravnik v Oddelku za kmetijstvo in
gospodarstvo.

Kandidati morajo izpolnjevati splošne po-
goje, ki jih urejajo predpisi s področja de-
lovnega prava ter 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih in mora imeti: univerzitetno izo-
brazbo – smer – agronomija.
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K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-

nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pra-
vosodje,

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v pro-
storih Upravne enote Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, Nova Gorica.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Upravna enota Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in
sicer v roku 8 dni od dne te objave.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dne te objave.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu kandidatu, drugim kan-
didatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.

Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določena čas – 10 mesecev s
polnim delovnim časom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
na tel. 05/33-06-121.

Upravna enota Nova Gorica

Št. 02-553/03 Ob-103387
Onkološki inštitut Ljubljana, Svet inštitu-

ta razpisuje delovno mesto s posebnimi po-
oblastili in odgovornostmi:

strokovnega direktorja Onkološkega
inštituta.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,

– naziv visokošolskega učitelja Medicin-
ske fakultete,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj s stro-
kovnim vodenjem.

Kandidati morajo priložiti program stro-
kovnega dela in razvoja inštituta.

Mandat strokovnega direktorja traja 4
leta.

Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in program strokovnega dela in raz-
voja inštituta naj kandidati pošljejo v 15 dneh
po objavi razpisa na naslov: Onkološki inšti-
tut Ljubljana, Zaloška cesta 2.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju.

Onkološki inštitut Ljubljana

Ob-103426
Svet zavoda Centra za izobraževanje in

usposabljanje Tolmin, Rutarjeva 18, 5220
Tolmin, razpisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkci-

jo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter
43. členom Zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o organizaciji in financira-

nju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – A (Ur.
l. RS, št. 64/01).

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.

Predvideni začetek dela bo 13. 12.
2003 oziroma skladno s sklepom o imeno-
vanju oziroma skladno s soglasjem ministra
k imenovanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite najkasneje v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Centra za izobraževanje in uspo-
sabljanje Tolmin, Rutarjeva 18, 5220 Tol-
min, z oznako »Prijava na razpis za ravna-
telja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Center za izobraževanje
in usposabljanje Tolmin

Št. 250/03 Ob-103433
Mestna občina Velenje objavlja prosto

delovno mesto
referent I v Uradu za gospodarske

javne službe
na podlagi 58. in 59. člena Zakona o

javnih uslužbencih:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Mestna

občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:

referent.
3. Nazivi v katerih se lahko opravlja de-

lo: referent III, II, I.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– inženir gradbeništva,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na po-

dročju gradbeništva oziroma investicij,
– znanje osnov op. sistema Windows 98

ali 2000, programa MS Office 97/2000,
– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji po 86., 87. in 88. členu

Zakona o javnih uslužbencih.
5. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti

ob prijavi:
– potrdilo o izobrazbi oziroma diplomo,
– potrdilo o delovnih izkušnjah oziroma

kopijo delovne knjige,
– potrdilo o državljanstvu.
6. Rok za prijave: Mestna občina Vele-

nje, Titov trg 1, Velenje.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.

Z vsemi prijavljenimi kandidati bodo pred
izbiro opravljeni osebni razgovori. O izbiri
bomo kandidate obvestili v 30 dneh po izte-
ku roka za prijavo.

7. Oseba, ki daje informacije o javnem
natečaju: Mestna občina Velenje, Zdenka
Gradišnik, tel. 03/896-16-80.

Mestna občina Velenje

Su 137/03-1 Ob-103488
Ustavno sodišče Republike Slovenije,

Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni na-
tečaj za dve uradniški delovni mesti

strokovni sodelavec v službi za anali-
ze in mednarodno sodelovanje –
pripravnik.

I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– aktivno znanje najmanj enega svetov-

nega jezika s poznavanjem pravne termino-
logije,

– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil;

2. imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi

naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,

– da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti,

– da aktivno zna slovenski jezik.
Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila

o izpolnjevanju gornjih pogojev (fotokopijo
diplome s podatki o uspešnosti v času štu-
dija, potrdilo o znanju tujega jezika, potrdi-
lo, da niso v kazenskem postopku, potrdilo,
da niso bili pravnomočno obsojeni, fotoko-
pijo potrdila o državljanstvu Republike Slo-
venije).

II. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Be-
ethovnova ulica 10, Ljubljana.

III. Z izbranima kandidatoma bomo skle-
nili delovno razmerje za določen čas ene-
ga leta, s polnim delovnim časom. Z izbra-
nima kandidatoma bomo po dokončnosti
odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zapo-
slitvi za določen čas za opravljanje priprav-
ništva.

Javni natečaj se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, pri Zavodu za zaposlo-
vanje RS in na spletni strani Ustavnega so-
dišča.

Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Sekretariat, Beethov-
nova ulica 10, 1000 Ljubljana, z navedbo
“javni natečaj – pripravniki”. Rok za prijavo
teče od zadnje objave.

Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega po-
stopka preverjala na podlagi predložene do-
kumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgo-
vorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
60 dneh od poteka roka za prijavo na nate-
čaj. Izbranima kandidatoma bo izdana
upravna odločba, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure
na tel. 01/477-64-31.

Ustavno sodišče Republike
Slovenije

Sekretariat

Su 138/03-1 Ob-103489
Ustavno sodišče Republike Slovenije,

Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni na-
tečaj za uradniško delovno mesto, na kate-
rem se naloge izvajajo v položaju

pomočnik direktorja za pravne zade-
ve.

I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– sedem let delovnih izkušenj na pravni-

ških delih,
– pasivno znanje najmanj enega izmed

svetovnih jezikov,
– usposobljenost za delo z urejevalniki

besedil;
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2. imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi

naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,

– da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti,

– da aktivno zna slovenski jezik.
Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila

o izpolnjevanju gornjih pogojev (fotokopijo
diplome, potrdilo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu, potrdilo o delovni dobi,
znanju tujega jezika, potrdilo, da niso v ka-
zenskem postopku, potrdilo, da niso bili
pravnomočno obsojeni, fotokopijo potrdila
o državljanstvu Republike Slovenije).

II. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Be-
ethovnova ulica 10, Ljubljana.

III. Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s pol-
nim delovnim časom. Z izbranim kandida-
tom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri
sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas.

Javni natečaj se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, pri Zavodu za zaposlo-
vanje RS in na spletni strani ustavnega so-
dišča.

Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Sekretariat, Beethov-
nova ulica 10, 1000 Ljubljana, z navedbo
“javni natečaj – pomočnik direktorja za prav-
ne zadeve”. Rok za prijavo teče od zadnje
objave.

Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega po-
stopka preverjala na podlagi predložene do-
kumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgo-
vorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
60 dneh od poteka roka za prijavo na nate-
čaj. Izbranemu kandidatu bo izdana uprav-
na odločba, drugim kandidatom pa bo vro-
čen sklep, da niso bili izbrani.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure
na tel. 01/477-64-31.

Ustavno sodišče Republike
Slovenije

Sekretariat

Ob-103490
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve objavlja prosto delovno mesto
svetovalca v Sektorju za mednarodno

sodelovanje in evropske zadeve.
Za delovno mesto svetovalca je določe-

no, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II,
– svetovalec III.
Sprejeti kandidat/-ka bo naloge izvrše-

val v nazivu svetovalec II.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne ali dru-

žboslovne smeri,
– 3 leta 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,

– aktivno znanje enega svetovnega jezi-
ka.

Poleg navedenih pogojev morajo kandi-
dati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o jav-
nih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02).

Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s pol-
nim delovnim časom.

Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti na-
slednja dokazila:

– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-

publike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpi-

tu iz javne uprave,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem

postopku (izdaja ga pristojno sodišče),
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga

Ministrstvo za pravosodje).
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju po-

gojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje
v 8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
delo družino in socialne zadeve, Kadrovska
služba, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po izbiri. Dodatne informacije je mo-
goče dobiti pri generalni sekretarki Zmagi
Grah na tel. 478-33-91.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-103492
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in

tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) župan
Občine Ribnica objavlja javni natečaj za pro-
sto delovno mesto

inšpektor.
Naloge uradniškega delovnega mesta je

mogoče opravljati v treh zaporednih nazi-
vih: inšpektor III., II. ali I. Uradnik bo delo
opravljal v nazivu višji svetovalec III.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba družboslovne

ali naravoslovne smeri (VII),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom (delo

s preglednicami in bazami),
– aktivno obvladanje slovenskega in pa-

sivno angleškega jezika,
– izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit za imenovanje v naziv

(državni izpit iz javne uprave),
– vozniški izpit B kategorije,
– ki jih določa 88. člen Zakona o javnih

uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s

poznavanjem območja Občine Ribnica ter
posebnosti tega območja.

Delovno razmerje bomo sklenili za ne-
določen čas, s krajšim delovnim časom od
polnega v trajanju 32 ur tedensko, s trime-
sečnim poskusnim delom.

Delo bo potekalo na Občini Ribnica, Go-
renjska cesta 3, Ribnica, oziroma na obmo-
čju Občine Ribnica.

Kandidati morajo ponudbam priložiti do-
kazilo o pridobljeni izobrazbi, dokazilo o
opravljenem strokovnem izpitu in izpitu iz
upravnega postopka, potrdilo o nekaznova-
nosti (ministrstvo za pravosodje), potrdilo,
da niso v kazenskem postopku (sodišče),
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega li-
sta ali potrdilo o državljanstvu.

Ponudbe z dokazili pošljite v 8 dneh po
objavi na naslov: Občina Ribnica, Urad žu-
pana, Gorenjska cesta 3, Ribnica.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
lahko dobite po tel. 01/837-20-03 pri Ne-
venki Turk Kraljič.

O izbiri bodo kandidati obveščeni pred-
vidoma v 30 dneh o končanem zbiranju po-
nudb.

Občina Ribnica

Ob-103493
Na podlagi 191. člena, prvega odstavka

27. člena in tretjega odstavka 33. člena Za-
kona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02) župan Občine Dobrepolje objav-
lja javni natečaj za prosto delovno mesto

inšpektor.
Naloge uradniškega delovnega mesta je

mogoče opravljati v treh zaporednih nazi-
vih: inšpektor III., II. ali I. Uradnik bo delo
opravljal v nazivu višji svetovalec III.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba družboslovne

ali tehniške smeri (VII),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom (delo

s preglednicami in bazami podatkov),
– aktivno obvladanje slovenskega in

govorno angleškega jezika,
– izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit za imenovanje v naziv

(državni izpit iz javne uprave),
– ki jih določa 88. člen Zakona o javnih

uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s

poznavanjem območja in posebnosti obmo-
čja Občine Dobrepolje.

Delovno razmerje bomo sklenili za ne-
določen čas, s krajšim delovnim časom od
polnega v trajanju 8 ur tedensko, s trime-
sečnim poskusnim delom.

Delo bo potekalo na Občini Dobrepolje,
Videm 35, oziroma na območju Občine Do-
brepolje.

Kandidati morajo ponudbam priložiti do-
kazilo o pridobljeni izobrazbi, dokazilo o
opravljenem strokovnem izpitu in izpitu iz
upravnega postopka, potrdilo o nekaznova-
nosti (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo,
da niso v kazenskem postopku (sodišče),
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega li-
sta ali potrdilo o državljanstvu.

Ponudbe z dokazili pošljite v 8 dneh po
objavi na naslov: Občina Dobrepolje, Videm
35, 1312 Videm-Dobrepolje.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
lahko dobite po tel. 01/786-70-10 pri Ma-
riji Kramžar.

O izbiri bodo kandidati obveščeni pred-
vidoma v 30 dneh o končanem zbiranju po-
nudb.

Občina Dobrepolje

Št. 111-70/03-0515 Ob-103495
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):

a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
oddelku za kazensko sodstvo Višjega
sodišča v Mariboru,

– 1 prosto mesto višjega sodnika na
oddelku za civilno sodstvo Višjega sodi-
šča v Mariboru.
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Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto višjega sodnika, določene v
3. členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 020-08-21/03 Ob-103519
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

objavlja javni natečaj za delovno mesto
pripravnik.
Pogoji za opravljanje dela: univ. dipl.

pravnik.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne pri-

jave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v
8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
Ljubljana (Kadrovska služba).

Izbrani kandidat bo sklenil delovno ra-
zmerje za določen čas s polnim delovnim
časom. Delo bo opravljal v prostorih Mini-
strstva za okolje, prostor in energijo, Dunaj-
ska 48, Ljubljana.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 8 dni po opravljeni izbiri.

Za dodatne informacije smo vam na vo-
ljo na tel. 01/478-72-48 (Nataša Poč).

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 618/03 Ob-103527
Na podlagi določb 24. in 51. člena Sta-

tuta in sklepa Sveta Kliničnega centra Ljub-
ljana z dne 24. 9. 2003, Klinični center
Ljubljana razpisuje delovno mesto:

predstojnika Kliničnega oddelka za
gastroenterologijo, SPS Interna klinika.

Za predstojnika kliničnega oddelka lah-
ko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo medi-
cinske smeri,

– da ima naziv visokošolskega učitelja
medicinske fakultete,

– da predloži program dela in razvoja
kliničnega oddelka.

Svet KC bo imenoval predstojnika klinič-
nega oddelka na predlog Strokovnega sve-
ta KC in po pridobitvi mnenja strokovnega
kolegija kliničnega oddelka za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev s programom dela in razvoja
organizacijske enote naj kandidati/kandidat-
ke pošljejo v roku 15 dni po tej objavi na
naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska
služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljublja-
na – s pripisom “za razpisno komisijo za
delovno mesto predstojnika Kliničnega od-
delka za gastroenterologijo, SPS Interna kli-
nika.”

O izbiri bodo kandidati/kandidatke ob-
veščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.

Klinični center Ljubljana

Št. 10102-2/2003-1/3 Ob-103529
Občina Kamnik razpisuje javni natečaj

za delovno mesto:

pripravnik (sodelavec za zaščito in
reševanje).

1. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izo-

brazba obramboslovne, družboslovne ali or-
ganizacijske smeri,

– vozniški izpit B-kategorije,
– usposobljenost za delo z računalni-

kom,
– organizacijske sposobnosti; komunika-

tivnost.
2. Za opravljanje pripravništva bo skle-

njeno delovno razmerje za določen čas
(8 mesecev). Po opravljenem strokovnem
izpitu pa se lahko sklene delovno razmerje
za nedoločen čas.

3. Kandidati morajo k pisni vlogi poleg
kratkega življenjepisa priložiti naslednja do-
kazila o izpolnjevanju pogojev:

– potrdilo o strokovni izobrazbi,
– dokazilo o veljavnem vozniškem izpitu

B-kategorije (fotokopija vozniškega dovolje-
nja).

4. Rok, naslov in način vložitve prijave:
20. 10. 2003; Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik, s pripisom »prijava na
javni natečaj – pripravnik (sodelavec za za-
ščito in reševanje)«.

5. Rok za obvestilo o izbiri: 7. 11. 2003.
6. Informacije o javnem natečaju: Ivan

Pristovnik; Franc Hribernik (tel.
01/83-18-117).

Občina Kamnik

Ob-103605
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, Ul. Bratka

Krefta št. 14, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici,
objavlja javni natečaj za prosto pripravniško
mesto v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici za ose-
bo, ki bo prvič začela opravljati delo in se
bo usposabljala za opravo državnega izpita
iz javne uprave:

pripravnik na področju gospodarskih
dejavnosti in kmetijstva, urejanja pro-
stora, varstva okolja, gospodarskih jav-
nih služb in infrastrukture.

Pogoj: univerzitetna izobrazba kmetijske
smeri.

Kandidati/ke morajo izpolnjevati še po-
goje, določene v drugem odstavku 88. čle-
na Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 52/02).

Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-

publike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma iz-

pisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev (dobite ga na Mi-
nistrstvu za pravosodje),

– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od teh mesecev (dobite ga na
pristojnem sodišču),

– potrdilo o opravljenih preizkusih zna-
nja (dobite ga na fakulteti).

Natečajna merila so:
– najvišja povprečna ocena opravljenih

preizkusov znanja,
– komunikativnost.
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno

razmerje za določen čas trajanja pripravni-
ške dobe.

Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življe-
njepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo

najkasneje v roku 8 dni od objave razpisa
na naslov: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, Ul.
Bratka Krefta št. 14, 9244 Sv. Jurij ob Ščav-
nici.

Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po preteku razpisnega roka.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri
Francki Lavrenčič po tel. 02/568-10-04.

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

Druge objave

Ob-103491
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve objavlja

javni poziv
nevladnim organizacijam, ki svoje pro-

grame namenjajo tudi družinam k sodelova-
nju pri obeležitvi 10. obletnice mednaro-
dnega leta družine v letu 2004. Vabimo vas,
da s svojimi predlogi aktivnosti, prireditev in
dejavnosti, sodelujete pri pripravi programa
obeležitve.

S pripravo programa obeležitve obletnice
se Slovenija pridružuje skupini držav, ki bo v
naslednjem letu veliko naporov vložila v osve-
ščanje javnosti o ključnih družinskih vpraša-
njih v spremenjenih družbenih razmerah,
značilnih za vso Evropo, z namenom večjega
osveščanja vloge družin ter vseh njihovih čla-
nov v različnih življenjskih obdobjih.

S tem programom bomo sledili tudi pri-
poročilom generalne skupščine OZN in nje-
ni viziji ter se zavezali k aktivnemu delovanju
za doseganje ciljev, zastavljenih tudi v Naci-
onalnem programu za družine, ki je v pri-
pravi. Temeljno vodilo tega dokumenta je
namreč izboljšanje kakovosti življenja vseh
vrst družin in njihovih članov.

Vse vaše predloge bomo z veseljem pro-
učili in jih upoštevali pri pripravi programa
aktivnosti za leto 2004. Predloge pričakuje-
mo najkasneje do 7. 11. 2003 po pošti na
Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve, Kotnikova 5 (Področje družine –
MLD), 1000 Ljubljana ali po elektronski poš-
ti na naslov: t.valencic@gov.si.

Prepričani smo, da lahko v sodelovanju
z vami pripravimo kakovosten program ak-
tivnosti ter prispevamo k skupni promociji
desete obletnice mednarodnega leta druži-
ne v Sloveniji.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 2003-542/2-1891/67 Ob-103523
Na podlagi 26. člena Zakona o lastnin-

skem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni
list RS, št. 44/02 in 16/03 – odl. US; v
nadaljevanju ZLPZ-1) Slovenska odškodnin-
ska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju:
skrbnik) objavlja

javni poziv
na vložitev zahtevkov za pridobitev

delnic izdanih za nenominirani kapital
Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana,

1. Firma, sedež in naslov zavarovalnice:
Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19,
Ljubljana (v nadaljevanju: Zavarovalnica).
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2. Osnovni kapital Zavarovalnice po us-
kladitvi deležev nenominiranega in nomini-
ranega kapitala v skladu z ZLPZ-1 znaša
5.562,660.000 SIT in je razdeljen na
5.562.660 navadnih imenskih delnic z no-
minalno vrednostjo 1.000 SIT.

Zavarovalnica je zaradi uresničitve pravi-
ce upravičencev do lastninjenja skladno z
odločbo Vlade RS o uskladitvi kapitalskih
razmerij v Zavarovalnici (Ur. l. RS, št. 37/03
z dne 18. 4. 2003, v nadaljevanju: Prva
odločba Vlade) izdala skupaj 4.735.826 na-
vadnih imenskih delnic v skupni nominalni
vrednosti 4.735,826.000 SIT, in sicer:

a) zaradi uskladitve osnovnega kapitala in
števila delnic z usklajenim deležem nenomini-
ranega kapitala v celotnem kapitalu Zavaro-
valnice na dan 31. 12. 2000, ki se je izvedla z
združitvijo delnic (8. člen ZLPZ-1) je izdala
1.526.318 navadnih imenskih delnic v skupni
nominalni vrednosti 1.526,318.000 SIT,

b) zaradi uskladitve osnovnega kapitala
in števila delnic z usklajenim deležem neno-
miniranega kapitala v celotnem kapitalu Za-
varovalnice na podlagi povečanj osnovnega
kapitala izvedenih po 1. 1. 2001, ki se je
izvedla s prevzemom sorazmernega deleža
povečanega osnovnega kapitala s strani skr-
bnika (18. člen ZLPZ-1) je izdala 3.209.508
navadnih imenskih delnic v skupni nominal-
ni vrednosti 3.209,508.000 SIT.

Na podlagi Prve odločbe Vlade se je
skrbnik vpisal v centralni register vredno-
stnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna
družba, d.d., Ljubljana, kot imetnik
4.735.826 navadnih imenskih delnic, ki se
glasijo na nominalni znesek 1.000 SIT.

3. Upravičenci do lastninjenja nenomini-
ranega kapitala in do pridobitve delnic izda-
nih za nenominiran kapital Zavarovalnice so
poleg skrbnika samega in Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., tudi pravne osebe, razen oseb javnega
prava, ki so imele ob uveljavitvi ZLPZ-1 se-
dež v Republiki Sloveniji. Zahtevo za pridobi-
tev delnic Zavarovalnice lahko predložijo le
tiste pravne osebe, ki so v času enega leta
pred izhodiščnim dnem, to je od 1. 1. 1990
do 31. 12. 1990, plačale premijo za enega
oziroma več zavarovanj, ki so bila sklenjena
pri kateri od območnih skupnosti ali skupno-
sti temeljnih rizičnih skupnosti iz 4. točke
prvega odstavka 23. člena ZLPZ-1, oziroma
so premijo plačale pravočasno v skladu z
določbami police, ki je veljala v navedenem
obdobju ali njegovem delu (v nadaljevanju:
pravne osebe – zavarovanci). Zahtevek lah-
ko uveljavijo tudi univerzalni pravni nasledni-
ki pravnih oseb – zavarovancev.

4. V skladu z Odločbo Vlade RS o ugo-
tovitvi kapitalskih deležev v nenominiranem
kapitalu Zavarovalnice in upravičencev do
teh deležev (Ur. l. RS, št. 52/03, v nadalje-
vanju: Druga odločba Vlade), so pravne ose-
be – zavarovanci upravičeni do odplačnega
oziroma neodplačnega prevzema skupaj
659.436 delnic, ki so bile izdane na podla-
gi povečanja osnovnega kapitala iz točke
2a) tega poziva. Znesek vplačanih premij,
ki bo ob nadaljnjem upoštevanju revaloriza-
cije iz drugega odstavka 23. člena ZLPZ-1
zagotavljal eno delnico, je 2.719,97 SIT.

Pravne osebe – zavarovanci iz prvega
odstavka 24. člena ZLPZ-1 lahko uveljavijo
pravico do prevzema delnic le proti denar-

nemu plačilu, in sicer je posamezni upravi-
čenec dolžan skrbniku plačati ceno, ki za
eno delnico na podlagi cenitve vrednosti
Zavarovalnice na dan 1. 1. 2001 znaša
27.057 SIT in se revalorizira z indeksom
cen življenjskih potrebščin od 1. 1. 2001
do dneva plačila.

Pravne osebe – zavarovanci iz tretjega
odstavka 24. člena ZLPZ-1 so upravičeni
do brezplačne pridobitve delnic Zavaroval-
nice.

5. V skladu z Drugo odločbo Vlade so
do odplačnega prevzema skupaj 2.714.384
delnic, ki so bile izdane na podlagi poveča-
nja osnovnega kapitala iz točke 2b) tega
poziva, pod naslednjimi pogoji upravičeni:

a) pravne osebe – zavarovanci, ki so
predhodno pridobili delnice iz točke 4 tega
poziva, so upravičene do prevzema skupaj
1.386.647 delnic, in sicer v sorazmerju s
številom delnic, pridobljenih v skladu s toč-
ko 4 tega poziva,

b) Kapitalska družba pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., pa je upravi-
čena do prevzema 1.327.737 delnic.

Cena delnice, ki jo je posamezni upravi-
čenec dolžan plačati skrbniku je enaka emi-
sijskemu znesku v višini 2.702,42 SIT za
delnico, ki ga je dne 22. 4. 2003 vplačal
skrbnik, povečanemu za stroške financira-
nja skrbnika od dne 22. 4. 2003 do dneva
plačila upravičenca. Stroški financiranja so
sestavni del cene delnice in se obračunajo
po povprečni deklarirani obrestni meri za
dolgoročna posojila za osnovna sredstva v
gospodarstvu, ki jo objavi Banka Slovenije.

6. Pravne osebe – zavarovanci in Kapi-
talska družba pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, d.d. so dolžni plačati tudi
stroške izvajanja skrbniških pooblastil v pav-
šalni višini, ki jo obračuna skrbnik v višini
1,75% zadnje znane revidirane knjigovod-
ske vrednosti delnice Zavarovalnice, in si-
cer za vsako delnico, ki pripade posamez-
nemu upravičencu na podlagi pravnomoč-
ne odločbe skrbnika.

7. Prenos delnic in koristi, nastalih z uprav-
ljanjem teh delnic, ter plačilo stroškov izvaja-
nja skrbniških pooblastil skrbnik in posamezni
upravičenec uredita s posebno pogodbo.

8. Upravičenci lahko vložijo svoje zahte-
ve za pridobitev delnic Zavarovalnice iz toč-
ke 4 in 5 tega poziva v roku šestih mesecev
od dneva objave tega poziva v Uradnem
listu Republike Slovenije, in sicer na naslov
skrbnika: Slovenska odškodninska družba,
d.d., Mala ulica 5, p.p. 139, Ljubljana.

Obrazec vloge je objavljen na spletni
strani skrbnika: www.so-druzba.si.

Slovenska odškodninska
družba, d.d.

Št. 524/2003 Ob-103261
Na podlagi 163. člena Kolektivne po-

godbe dejavnosti bank in hranilnic v Repu-
bliki Sloveniji (Uradni list RS, št. 36/98 in
86/99) je nadzorni svet Združenja bank Slo-
venije – GIZ, Ljubljana, sprejel naslednji
sklep:

odpoved
kolektivne pogodbe dejavnosti bank in

hranilnic v Republiki Sloveniji
Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljublja-

na kot zastopnik delodajalcev je 30. sep-

tembra 2003 odpovedalo Kolektivno po-
godbo dejavnosti bank in hranilnic v Repu-
bliki Sloveniji (Uradni list RS, št. 36/98 in
86/99) – odpoved je s priporočenim pi-
smom poslalo Sindikatu delavcev bank in
hranilnic Slovenije in Sindikatu Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana.

Hkrati z odpovedjo sta bila Sindikatu de-
lavcev bank in hranilnic Slovenije in Sindi-
katu Nove Ljubljanske banke d.d., Ljublja-
na posredovana predlog nove pogodbe in
obrazložena pobuda za sklenitev nove ko-
lektivne pogodbe.

Odpovedana pogodba velja do konca tri-
mesečnega odpovednega roka, uporablja
pa se do sklenitve nove pogodbe, vendar
najdalj šest mesecev od odpovedi.

Združenje bank Slovenije

Št. 353-015/02-02 Ob-103253
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tr-

žič, na podlagi petega odstavka 5.b člena
Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in
padavinskih voda (Uradni list RS, št. 94/01,
7/03 in 73/03), ugotavlja naslednje:

1. Namera o zagotavljanju gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunal-
nih odpadnih in padavinskih voda z vlaga-
njem javnega kapitala v dejavnost osebe
zasebnega prava, ki je bila objavljena v Ura-
dnem listu RS, št. 78 z dne 8. 8. 2003, ni
uspela, ker Občina Tržič ni prejela nobene
pravilne vloge.

2. Postopek objave namere se ponovi
na podlagi četrtega odstavka 11.c člena
Odloka o gospodarskih javnih službah Ob-
čine Tržič (Uradni list RS, št. 61/02 in
73/03) z novo objavo namere v Uradnem
listu RS.

Občina Tržič

Št. 353-015/02-02 Ob-103255
Občina Tržič ponovno objavlja na podla-

gi drugega odstavka 56. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93 in 30/98), drugega odstavka
30. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01), tretjega
odstavka 11.a člena in četrtega odstavka
11.c člena Odloka o gospodarskih javnih
službah Občine Tržič (Uradni list RS, št.
61/02 in 73/03) ter prvega, tretjega in
petega odstavka 5.b člena Odloka o odva-
janju in čiščenju odpadnih in padavinskih
voda (Uradni list RS, št. 94/01, 7/03 in
73/03)

namero
o zagotavljanju gospodarske javne

službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih
voda z vlaganjem javnega kapitala v
dejavnost osebe zasebnega prava
1. Občina Tržič mora tako zaradi potreb

svojih občanov in pravnih oseb na svojem
območju kot tudi zaradi zavez države po-
skrbeti za izgradnjo čistilnih naprav in ma-
njkajočega kanalizacijskega omrežja.

2. Glede na prejete iniciative v smislu
prvega odstavka 56. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah in možnosti, ki jih
predvideva V. poglavje istega zakona, je Ob-
čina Tržič pripravila pravno podlago za za-
gotavljanje gospodarske javne službe odva-
janja in čiščenja odpadnih in padavinskih
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voda tako, da je ustrezno novelirala svoja
odloka o gospodarskih javnih službah ter o
odvajanju in čiščenju odpadnih in padavin-
skih voda.

3. Skladno z novelama obeh navedenih
odlokov Občina Tržič objavlja svojo name-
ro, da zagotovi izvajanje gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalnih od-
padnih in padavinskih voda z vlaganjem jav-
nega kapitala v dejavnost osebe zasebnega
prava, ki je pripravljena in sposobna zago-
tavljati gospodarsko javno službo na celot-
nem območju Občine Tržič s tem, da zgradi
ustrezne čistilne naprave in manjkajoče ka-
nalizacijsko omrežje, da z napravami in
omrežjem upravlja in da z njimi obratuje do-
govorjeno dobo pod določenimi pogoji.

4. Zainteresirane osebe zasebnega pra-
va se lahko odzovejo na objavo te namere z
oddajo ustrezno dokumentiranih vlog v 30
dneh od te objave.

Razpisno dokumentacijo za izdelavo vlo-
ge lahko pooblaščeni zastopniki oseb zase-
bnega prava prevzamejo na Občini Tržič,
Uradu za gospodarstvo in gospodarske jav-
ne službe, Trg svobode 18, 4290 Tržič, od
dneva objave te namere dalje, vsak delav-
nik med 9. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija obsega:
– objavljeno namero,
– temeljne pogoje in merila,
– glavne pogodbene pogoje,
– Odlok o gospodarskih javnih službah

Občine Tržič (Uradni list RS, št. 61/02 in
73/03) in Odlok o odvajanju in čiščenju
odpadnih in padavinskih voda (Uradni list
RS, št. 94/01, 7/03 in 73/03),

– tehnično dokumentacijo za centralno
čistilno napravo,

– tehnično dokumentacijo za kanalizaci-
jo.

Za razpisno dokumentacijo je treba pla-
čati 500.000 SIT na podračun enotnega za-
kladniškega računa Občine Tržič pri UJP,
številka 01331-0100006578, sklic 28
76317-7141990-datum plačila (ddmm2003).
Ob prevzemu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o plačilu navede-
nega zneska.

Zainteresirane osebe zasebnega prava,
ki so ob prvi objavi namere, objavljene v
Uradnem listu RS, št. 78/03 že plačale za
razpisno dokumentacijo, jo lahko sedaj
dvignejo brezplačno na podlagi predhodno
oddane pisne vloge za dvig dokumentacije.

Za dodatne informacije v zvezi s samim
postopkom, razpisno dokumentacijo, mo-
rebitnim ogledom zemljišč centralne čistil-
ne naprave in lokacij kanalske mreže se
zainteresirane osebe zasebnega prava obr-
nejo na Erno Štefe (tel. 04/597-15-32) ali
Draga Štrafelo (GSM 041/785-922).

5. Zainteresirane osebe zasebnega pra-
va morajo skupaj z zavezujočo vlogo, prilo-
gami o ponudenih finančnih in tehničnih re-
šitvah, dokazili o izpolnjevanju temeljnih po-
gojev, ki ne smejo biti starejša od 60 dni od
dneva oddaje vloge, predložiti tudi druga
zahtevana dokazila in listine iz razpisne do-
kumentacije.

6. Vloga, priloge, dokazila in ostale listi-
ne, ki jih oseba zasebnega prava predloži k
vlogi, morajo biti v skladu s temeljnimi po-
goji in merili iz 2. točke razpisne dokumen-
tacije.

7. Zainteresirane osebe zasebnega pra-
va morajo vlogo z zahtevanimi prilogami,
dokazili in ostalimi listinami oddati v zaprti
in zapečateni ovojnici na naslov: Občina
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, s pripi-
som: »Ne odpiraj – Vloga o zainteresirano-
sti po 56. členu ZGJS« do 12. ure tistega
dne, ko izteče 30-dnevni rok. Če se
30-dnevni rok izteče na soboto, nedeljo ali
praznik se za zadnji dan roka šteje nasled-
nji delovni dan.

8. Občina Tržič bo upoštevala samo pra-
vilne (pravočasne in popolne) vloge tistih
zainteresiranih oseb zasebnega prava, ki
bodo izpolnjevale temeljne pogoje iz prilo-
ge 2 razpisne dokumentacije, ter se pred
izborom samo s temi osebami pogajala o
sklenitvi pogodbe.

9. Pri izboru najugodnejše osebe zase-
bnega prava se bo občina odločala zlasti na
podlagi naslednjih meril:

– čim nižja obremenitev uporabnikov jav-
nih dobrin,

– jamstva za dobro izvedbo in za zanes-
ljivo dolgoročno in kvalitetno nudenje javnih
dobrin,

– kakovost tehničnih rešitev,
– čim krajši zaključek celotne investicije

od podpisa pogodbe o vlaganju.
10. Občina Tržič si pridržuje pravico, da

ne izbere nobene zainteresirane osebe za-
sebnega prava. Občina zaradi takšne odlo-
čitve ne bo nosila odškodninske odgovor-
nosti.

11. Odpiranje vlog o zainteresiranosti bo
naslednji delovni dan po izteku 30-dnevne-
ga roka ob 10. uri v tajništvu Občine Tržič,
Trg svobode 18, 4290 Tržič.

Občina Tržič

Št. 430-02-1/2003-30 Ob-103515

Javna ponudba
prodaje zasedenih stanovanj

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrs-
tvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.

I. Predmet prodaje so naslednja stano-
vanja:

1. Dvosobno stanovanje št. 12 v drugem
nadstropju, Gregorčičeva cesta 3, Ilirska Bis-
trica (zasedeno), v skupni površini 61,23 m2.
Izhodiščna cena je 5,384.000 SIT.

2. Trisobno stanovanje št. 7 v pritličju,
Rozmanova ulica 13, Ilirska Bistrica (zase-
deno), v skupni površini 99,89 m2. Izhodi-
ščna cena je 7,406.000 SIT.

3. Dvosobno stanovanje št. 9 v prvem
nadstropju, Rozmanova ulica 13, Ilirska Bis-
trica (zasedeno), v skupni površini 80,02 m2.
Izhodiščna cena je 5,969.000 SIT.

4. Enosobno stanovanje št. 4 vhod 1, v
prvem nadstropju, Rozmanova ulica 13A,
Ilirska Bistrica (zasedeno), v skupni površini
37,03 m2. Izhodiščna cena je 3,551.000
SIT.

5. Enosobno stanovanje št. 3 vhod 2, v
prvem nadstropju, Rozmanova ulica 13A,
Ilirska Bistrica (zasedeno), v skupni površini
37,03 m2. Izhodiščna cena je 3,538.000
SIT.

6. Enosobno stanovanje št. 2 vhod 3, v
pritličju, Rozmanova ulica 13A, Ilirska Bistri-
ca (zasedeno), v skupni površini 37,03 m2.
Izhodiščna cena je 3,551.000 SIT.

7. Dvosobno stanovanje št. 3 v prvem
nadstropju, Podgrad 107, Podgrad (zase-
deno), v skupni površini 60,9 m2. Izhodi-
ščna cena je 5,163.000 SIT.

II. Pogoji prodaje
1. Stanovanja se prodajajo v celoti po

sistemu videno kupljeno.
2. Stanovanje bo prodano najugodnej-

šemu ponudniku, ki ga bo izbrala komisija
za odprodajo stvarnega premoženja Mini-
strstva za obrambo RS.

3. Stanovanja so zasedena. Vsa nadalj-
nja pravna razmerja bo kupec urejal z upo-
rabnikom stanovanja.

4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu
prodajne pogodbe (v 30 dneh po odpiranju
ponudb) pogodbo podpiše in po obojestran-
skem podpisu pogodbe plača kupnino v 8
dneh na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, pri če-
mer se položena varščina všteje v kupnino.

5. Izhodiščna cena ne vsebuje davščin.
Vse davčne dajatve in stroške v zvezi s pre-
nosom lastništva mora plačati kupec.

6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne
plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec
pravico odstopiti od pogodbe oziroma raz-
dreti že sklenjeno pogodbo brez dodatne-
ga roka za izpolnitev.

7. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina plačana v celoti.

III. Pogoji za udeležbo pri prodaji stano-
vanja na podlagi javne ponudbe

1. Pri prodaji stanovanja na podlagi jav-
ne ponudbe lahko sodelujejo fizične in prav-
ne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkaže-
jo s plačilom varščine v višini 10% od izho-
diščne cene stanovanja na transakcijski ra-
čun Ministrstva za obrambo RS:
01100-6370191114. Varščina bo ponudni-
kom, s katerimi ne bo sklenjena kupopro-
dajna pogodba, vrnjena v 15 dneh od datu-
ma izvedbe prodaje stanovanja na podlagi
javne ponudbe brez obresti.

2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov, navedbo sta-
novanja, za katerega daje ponudbo (kraj,
ulico in hišno št., nadstropje in št. stanova-
nja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo
ponudbi priložiti:

– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
varščine,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– potrdilo o plačanih obveznostih iz na-
slova uporabe stanovanja (samo za upora-
bnika, ki zaseda stanovanje, ki se prodaja),

– fotokopijo osebne izkaznice (fizične
osebe),

– izpisek iz registra pravnih oseb ter po-
oblastilo za zastopanje pravne osebe (prav-
ne osebe),

– kopijo davčne številke, matično in te-
lefonsko številko.

IV. Postopek
1. Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo

prispele na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, s pri-
pisom “Ponudba za SGN-30/10/2003 –
Ne odpiraj”, do četrtka, 30. 10. 2003 do
12. ure.
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2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo iz-
polnjevale vse razpisne in navedene po-
goje.

3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bo-
do upoštevane.

4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.

5. Ponudniku, ki ne bo izbran za najugo-
dnejšega ponudnika, bo varščina brez obre-
sti vrnjena v petnajstih dneh po izboru naju-
godnejšega ponudnika.

6. Izvedbo javne ponudbe nadzoruje pri-
stojna komisija.

V. Drugo: za dodatne informacije v zvezi
s prodajo in z ogledom nepremičnin smo
dosegljivi od 13. do 15. 10. 2003 na tel.
01/471-20-83.

Ministrstvo za obrambo
Urad za logistiko

Št. 121-40-062-1/03 Ob-103385
Na podlagi 44. člena Uredbe o pridobi-

vanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) in sklepa Vlade Republike Slovenije
št. 465-154/2003 z dne 25. 9. 2003 ob-
javlja Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
Ipavčeva 18, v imenu in za račun Vlade Re-
publike Slovenije

javno vabilo k nakupu
zasedenega enosobnega stanovanja v

Celju, Ul. Bratov Vošnjakov 2
1. Predmet prodaje je enosobno stano-

vanje v Celju, Ul. Bratov Vošnjakov 2, v
izmeri 38,01 m2, v IV. nadstropju večstano-
vanjskega bloka, ki stoji na parcelni št.
1026/9 k.o. Spodnja Hudinja, k.o.
1026/8, B/XIX.

Izklicna cena za stanovanje znaša
5,131.000 SIT.

Stanovanje je zasedeno na podlagi na-
jemne pogodbe za določen čas.

2. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek fizične osebe oziroma

naziv pravne osebe in njen točen naslov,
– ponujeno ceno za stanovanje (v dolo-

čenem znesku), najmanj v višini izklicne ce-
ne iz 1. točke te ponudbe,

– potrdilo o državljanstvu za fizične ose-
be, dokazilo o registraciji za pravne osebe,

– davčno število ponudnika,
– kopijo dokazila o plačani kavciji,
– številko računa za vračilo kavcije (s po-

datki o naslovu in številki računa enote ban-
ke).

3. Pogoji:
– ponudnik mora pred rokom za oddajo

ponudbe položiti kavcijo v višini 10% izklic-
ne cene, kar je 513.100 SIT na transakcij-
ski račun Ministrstvo za zdravje št.
01100-6300109972, sklic na št.:
1827111-7141998-22900003. Kavcija bo
uspelemu ponudniku všteta v kupnino, neu-
spelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8
dni po izteku roka za oddajo ponudbe brez
plačila obresti,

– ponudnik je vezan na ponudbo 60 dni
od poteka roka za oddajo ponudbe,

– uspešni ponudnik mora prodajno po-
godbo skleniti najkasneje v 30 dneh po pre-
jemu priporočene pošiljke s pozivom pro-
dajalca za podpis pogodbe na njegov na-
slov iz ponudbe, kupnino pa plačati v celot-

nem znesku v roku 8 dni po sklenitvi po-
godbe, sicer prodajalec zadrži kavcijo, po-
godba pa se šteje za razvezano,

– plačilo celotne kupnine v roku, ki je do-
ločen, je bistvena sestavina pravnega posla,

– davek na promet nepremičnin in vse
druge dajatve in stroške, ki so povezani s
prenosom lastništva (vključno z ureditvijo
zemljiškoknjižnega stanja in vpisa) nosi ku-
pec. Pogoj za prenos lastništva na kupca je
plačilo celotne kupnine.

4. Informacije in ogled: ponudniki lahko
podrobnejše informacije pridobijo na naslo-
vu Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipav-
čeva 18, 3000 Celje, tel. 03/42-51-201
(Irena Ivačič Štraus).

5. Postopek:
– rok za oddajo ponudbe za nakup sta-

novanja je najkasneje do 27. 10. 2003 do
16. ure na naslov: Zavod za zdravstveno
varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje,

– ponudba mora biti zaprta oziroma za-
pečatena. Na ovojnici mora biti naziv in na-
slov pošiljatelja ter vidna oznaka »Ne odpi-
raj – ponudba – stanovanje Celje«,

– odpiranje prejetih ponudb bo 28. 10.
2003 ob 12. uri v Zavodu za zdravstveno
varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje,

– prodajalec bo o sprejemu najugodnej-
še ponudbe odločil v roku 10 dni po izteku
roka za oddajo ponudbe in o odločitvi ob-
vestil ponudnike,

– najugodnejši bo ponudnik z najvišjo
ponudbeno ceno, pri čemer ima najemnik
stanovanja pod enakimi pogoji predkupno
pravico.

6. Vlada ali Komisija za vodenje in nad-
zor postopka razpolaganja z enosobnim sta-
novanjem v Celju, Ul. Bratov Vošnjakov 2,
lahko s soglasjem predstojnika postopek o
prodaji ustavi do sklenitve pravnega posla.

Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Št. 77/2003 Ob-103246
Na podlagi 105. člena Statuta IZS ob-

javlja Inženirska zbornica Slovenije

inženirje,
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS:
ES PI
A-1082 Aleš Žepič, univ. dipl. inž. arh.
A-1083 Vesna Hrvatin, univ. dipl. inž.

arh.
E-1373 Ljubomir Petronijević, univ.

dipl. inž. el.
E-1374 Mitja Lisec, univ. dipl. inž. el.
E-1375 Janez Felc, univ. dipl. inž. el.
E-1376 Damjan Detela, univ. dipl. inž.

el.
G-2150 Igor Sirše, univ. dipl. inž. grad.
G-2151 Marjan Gumzej, inž. grad.
G-2153 Boštjan Rigler, univ. dipl. inž.

grad.
G-2154 Branko Veselič, inž. grad.
G-2155 David Lavrič, univ. dipl. inž.

grad.
G-2156 Franc Jezernik, inž. grad.

(pokl. izobr.)
G-2157 Vojko Kramar, inž. grad. (pokl.

izobr.)
G-2158 Radoslav Pasarič, inž. grad.

(pokl. izobr.)
G-2159 Uroš Dobrajc, univ. dipl. inž.

grad.

G-2160 Matjaž Tominec, univ. dipl. inž.
grad.

G-2161 Aleš Kolarič, inž. grad. (pokl.
izobr.)

G-2162 Roman Očišnik, inž. grad. (pokl.
izobr.)

G-2163 Branimir Strniša, inž. grad.
(pokl. izobr.)

S-1216 Slobodan Petrović, univ. dipl.
inž. str.

S-1217 Marjan Bricl, univ. dipl. inž. str.
S-1218 Marko Šavs, univ. dipl. inž. str.
S-1219 Andrej Oblak, univ. dipl. inž. str.
TD0628 Alenka Hrovatin, univ. dipl. inž.

živ. tehnol.
Geo0198 Zdenka Mugerli Štrosar, univ.

dipl. inž. geod.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s statu-

som pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev te-

hnologov in drugih inženirjev,
R – številka v matični sekciji rudarske in

geotehnološke stroke,
Geo – matična sekcija geodetov,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 77/2003 Ob-103248
Na podlagi 99. in 103. člena Statuta IZS

objavlja Inženirska zbornica Slovenije

seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris iz

članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev

Njihove zahteve je obravnaval upravni od-
bor na seji in sprejel sklep, da se iz članstva
zbornice in imenika pooblaščenih inženirjev
izbriše na podlagi lastne zahteve naslednje
inženirje:

ES PI
A-0454 Ivan Rebolj, univ. dipl. inž. arh.
A-0490 Lidija Tomeljak, univ. dipl. inž.

arh.
A-0632 Breda Barbara Drofenik, univ.

dipl. inž. arh.
E-0206 Dragan Mićić, univ. dipl. inž. el.
E-0314 Zdravko Ahac, univ. dipl. inž. el.
E-0326 Daniel Galun, univ. dipl. inž. el.
E-0490 Emil Osterc, inž. el.
E-0901 Alfonz Keršnik, inž. el.
E-9193 Alfonz Keršnik, inž. el.
E-1105 Alojz Vindiš, univ. dipl. inž. el.
E-1277 Aleš Merčun, univ. dipl. inž. el.
E-9300 Alojz Bokan, el. tehnik
E-9318 Tatjana Mrak, el. tehnik
E-9356 Dušan Rešl, el. tehnik
G-0130 Marija Šlibar, inž. grad.
G-0393 Franc Kositer, univ. dipl. inž.

grad.
G-1499 Mojca Hočevar, univ. dipl. inž.

grad.
S-0426 Maksimiljan Žel, inž. str.
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Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s statu-

som pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 77/2003 Ob-103249
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice Slo-

venije objavlja Inženirska zbornica Slovenije

inženirje,
vpisane v imenik pooblaščenih inženirjev

pri IZS z mirovanjem statusa
pooblaščenega inženirja

Njihove zahteve je obravnaval upravni od-
bor in sprejel sklep, da se jim odobri mirova-
nje statusa pooblaščenega inženirja:

ES PI
G-1285 Miroslav Zorko, univ. dipl. inž.

grad.
S-0255 Franc Kirbiš, inž. str.
E-0515 Dr. Franc Žlahtič, univ. dipl. inž.

el.
E-1071 Josip Gregorčič, univ. dipl. inž.

el.
G-9149 Dean Čoha, grad. tehnik

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s statu-

som pooblaščenega inženirja,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 77/2003 Ob-103250
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice Slo-

venije objavlja Inženirska zbornica Slovenije

inženirje,
ki so podali zahteve za prekinitev
mirovanje statusa pooblaščenega

inženirja
ES PI
AK-0922 Helena Lap, univ. dipl. inž. kraj.

arh.
G-1958 Bojan Safran, inž. grad.
S-0907 Sašo Žist, univ. dipl. inž. str.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Ob-103283
Na podlagi sklepa direktorja dne 22. 9.

2003 podjetje Nektar & Natura d.o.o., Brnči-
čeva 3, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-00-100,
faks 01/58-00-142 razpisuje

eno štipendijo za visokošolski študij
ekonomije v ZDA,

in sicer na šoli: Che Meketa Community
College Salem Oregon.

K prijavi na razpis je potrebno priložiti:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobra-

ževanja, iz katerega je razvidna smer in pro-
gram izobraževanja,

– overjen prepis ali overjeno fotokopijo
spričevala, iz katerega je možno izbrati učni
uspeh, oziroma potrdilo o opravljenih izpi-
tih, iz katerega je možno izračunati pov-
prečno oceno, v preteklem šolskem letu,

– življenjepis,
– priporočilo enega od rednih profesor-

jev z oceno njegovega dosedanjega dela,
– potrdilo o začasnem bivanju izven kra-

ja stalnega prebivališča,
– kopijo bančne kartice oziroma transak-

cijskega računa.
Dodatni pogoj za podelitev štipendije je

aktivno znanje angleškega jezika in po kon-
čanem izobraževanju zaposlitev v podjetju
za dobo 4 let!

Vloga mora biti vložena v zapečateni
ovojnici, ovojnica pa mora biti označena z
»Ne odpiraj – Vloga«, na hrbtni strani mora
biti naveden naslov pošiljatelja!

Vloge s popolno dokumentacijo spreje-
mamo do 30. 10. 2003. O izbiri kandidata
bomo obvestili vse, ki bodo oddali svoje
vloge pravočasno in z vsemi zahtevanimi
prilogami do 15. 11. 2003.

Nektar & Natura d.o.o.

Ob-103691
Marcen d.o.o., podjetje za gradnjo in

vzdrževanje, Stolpniška 10, 1000 Ljublja-
na, razpisuje

kadrovsko štipendijo
za študenta drugega letnika Fakultete za

organizacijske vede v Kranju.
K prijavi na razpis naj kandidati priložijo:

potrdilo o vpisu, seznam opravljenih izpitov
iz prvega letnika in potrdilo o stalnem prebi-
vanju ali državljanstvu RS. Potrebno doku-
mentacijo poslati na naslov iz razpisa do
20. 10. 2003. O izbiri štipendista bodo vsi
prosilci obveščeni do 1. 11. 2003.

Marcen d.o.o., Ljubljana

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 209-110/00-118 Ob-103364
Upravna enota Gornja Radgona izdaja

po uradni dolžnosti na podalgi prvega od-
stavka 51. člena Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) v zadevi ugotovitve dejan-
skega stanja stalnega prebivališča Weingerl
Danila, naslednji sklep;

1. Weingerl Danilu, rojenemu 15. 2.
1966 v Mariboru, katerega prebivališče je
neznano in nima pooblaščenca, se mu po
uradni dolžnosti določi začasnega zasto-
pnika zaradi izvedbe upravnega postopka
ugotovitve njegovega dejanskega prebiva-
lišča.

2. Za začasnega zastopnika po prvi toč-
ki tega sklepa se določi Valerija Frangež,
Prežihova ulica 10, 9250 Gornja Radgo-
na.

3. Začasni zastopnik sodeluje samo v
postopku iz prve točke tega in v dejanji, za
katerega je postavljen ter ima v postopku
vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika.

4. Začasni zastopnik zastopa Weingerl
Danila le toliko časa, dokler je to potrebno
oziroma dokler v postopek ne vstopi stran-
ka, njegov pooblaščenec ali zakoniti za-
stopnik.

Št. 2/05-08-21102-64/2001-14 Ob-103514
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 Nikolić Deja-
na, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Nikolić Dejanu, roj. 10. 10. 1980, s prijav-
ljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ce-
sta španskih borcev 69 B, se postavi Mar-
ko Aškerc, delavec Upravne enote Ljublja-
na.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne na-
stopi zakoniti zastopnik ali predstavnik ozi-
roma stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

Št. 121-02-135/93-021 Ob-103243
Neodvisnost - Konfederacija novih

sindikatov Slovenije se poleg dejavnosti,
določenih z odločbami tukajšnjega mini-
strstva št. 121-02-135/93 z dne 23. 11.
1993, št. 121-02-135-1/93-03 z dne
24. 11. 1994 in št. 121-02-135/93-05 z
dne 27. 1. 1998 in št. 121-02-135/93 z
dne 5. 2. 2003 določi kot reprezentativni
sindikat v poklicu blagajnik/blagajničarka
v igralnicah.

Št. 121-02-183/93-014 Ob-103287
Sindikat delavcev tehničnih pregle-

dov Slovenije se poleg poklica, določene-
ga z odločbo tukajšnjega ministrstva št. 121-
02-183/93 z dne 24. 5. 1994, določi kot
reprezentativni sindikat v dejavnosti tehnič-
no preizkušanje in analiziranje.
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-4/2003 1427 Ob-103285
Upravna enota Slovenske Konjice z

dnem izdaje te odločbe sprejme v hrambo
statut sindikata KNSS Neodvisnost Sindi-
kat družbe Comet d.d. s sedežem Tovar-
niška 5, Zreče, sprejet dne 26. 7. 2003 na
ustanovni skupščini sindikata.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Slovenske Konjice
pod zaporedno številko 60, dne 5. 9. 2003.

Objave
gospodarskih družb

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-103428
Uprava družbe Kostak komunalno stav-

bno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2a,
8270 Krško, objavlja, da je skupščina dru-
žbe na svoji 10. redni seji dne 28. 8. 2003
sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Z umikom 18.714 navadnih imenskih

delnic z nominalno vrednostjo ene delnice
4.000 SIT, torej v skupni vrednosti
74,856.000 SIT, tako da osnovni kapital po
zmanjšanju znaša 160,000.000 SIT.

Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala v sodni register in bodo svoje
terjatve prijavili v roku 6 mesecev od datu-
ma objave tega sklepa, bodo dobili ustrez-
no zavarovanje, kolikor ne bodo mogli biti
poplačani.

Skladno s sprejetim sklepom opozarja-
mo upnike na pravico prijave svojih terjatev,
ki jo imajo v skladu s prvim odstavkom
350. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Kostak komunalno stavbno
podjetje d.d.

Sklici skupščin

Ob-103438
Na podlagi 7.4. točke Statuta Iskra Kon-

denzatorji, Industrija kondenzatorjev in opre-
me, d.d., Vajdova ulica 71, Semič, uprava
družbe objavlja

preložitev sklica skupščine
delniške družbe Iskra Kondenzatorji,

Industrija kondenzatorjev
in opreme, d.d.

Uprava družbe zaradi objave predlogov
za razširitev dnevnega reda in racionalnosti

preklicuje sklic 9. seje skupščine delniške
družbe Iskra Kondenzatorji, Industrija kon-
denzatorjev in opreme, d.d., ki je bila skli-
cana za dan 15. 10. 2003 ob 10. uri na
sedežu družbe Vajdova ulica 71, Semič, s
sklicem objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 89/03, in jo sklicuje za nov datum, in
sicer na dan 26. 11. 2003 ob 10. uri, na
sedežu družbe Vajdova ulica 71, Semič.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, dveh preštevalcev
glasov in notarja.

Predlog sklepa: po predlogu uprave se
izvolijo organi skupščine. Za sestavo notar-
skega zapisnika se imenuje notar Janez Fer-
lež iz Črnomlja.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom uprave o poslovanju za leto 2002, s
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
verbi letnega poročila in predloga za upora-
bo bilančnega dobička in poročilom o revi-
ziji računovodskih izkazov za poslovno leto
2002 ter sklepom nadzornega sveta o potr-
ditvi letnega poročila uprave za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju za le-
to 2002, s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preverbi letnega poročila in predlo-
ga za uporabo bilančnega dobička in poro-
čilom o reviziji računovodskih izkazov za po-
slovno leto 2002 ter sklepom nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila uprave za
leto 2002.

3. Predlog o uporabi bilančnega dobič-
ka iz leta 2002 in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

A) Predlog sklepa: bilančni dobiček iz
leta 2002, ki znaša 116,912.345,33 SIT se
razporedi za pokrivanje izgube iz preteklih
let.

B) Predlog sklepa: skupščina družbe po-
deljuje razrešnico upravi, in sicer: Karlu Ge-
roltu, Stanislavu Golobiču in Petru Zdravje
in nadzornima svetoma družbe in s tem po-
trdi in odobri njihovo delo v poslovnem letu
2002.

C) Predlog sklepa: skupščina družbe ne
podeljuje razrešnice članu uprave Andrea-
su Stettinu.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2003 se imenuje KPMG Slo-
venija d.o.o., Neubergerjeva 30, iz Ljublja-
ne.

5. Imenovanje posebnega revizorja za-
radi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe v zadnjih petih letih.

Predlog sklepa: za posebnega revizorja
zaradi preveritve vodenja posameznih po-
slov družbe v zadnjih petih letih, skladno s
67. členom Zakona o prevzemih, skupščina
družbe Iskra Kondenzatorji, d.d., Semič,
imenuje družbo Pricewaterhousecoopers,
d.o.o, Parmova 53, 1000 Ljubljana.

6. Odpoklic članov nadzornega sveta
Rainerja Guderja in Hansa Ulricha Theobal-
da, zastopnika delničarjev in imenovanje no-
vih članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa: v skladu z določbo
266. člena ZGD skupščina odpokliče čla-
ne nadzornega sveta družbe, in sicer Rai-
nerja Guderja in Hansa Ulricha Theobalda.

Za nova člana nadzornega sveta družbe se
do konca mandata imenujeta Ani Klemen-
čič, Mlaška cesta 15, 4000 Kranj in Blaž
Pipp, Partizanska cesta 20, 4220 Škofja
Loka.

Predlagatelj sklepov: predlagatelja vseh
točk sta uprava in nadzorni svet, razen toč-
ke 4, katere predlagatelj je nadzorni svet
ter točk 5 in 6, ki sta uvrščeni na dnevni red
kot razširitev dnevnega reda na podlagi do-
ločb 286. člena Zakona o gospodarskih
družbah na zahtevo delničarjev GBD Go-
renjska borzno posredniška družba, d.d.,
Kranj in Štern, d.o.o., Golnik.

Mnenje nadzornega sveta o razširitvi
dnevnega reda: nadzorni svet prepušča
odločitev o predlogih sklepov pod točkama
5 in 6 delničarjem.

Gradivo za dnevni red (vključno z letnim
poročilom uprave o poslovanju za leto
2002, poročilom nadzornega sveta o pre-
verbi letnega poročila in predloga za upora-
bo bilančnega dobička ter poročilom o revi-
ziji računovodskih izkazov za poslovno leto
2002 ter sklepom nadzornega sveta o potr-
ditvi letnega poročila uprave za leto 2002)
in predlogi sklepov so na vpogled vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu na
sedežu družbe.

Nasprotni predlogi: delničarje prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda, glede
katerih želijo, da so o njih pravočasno sez-
nanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi skupščine. Pre-
dloženi nasprotni predlogi morajo biti obraz-
loženi.

Pogoji udeležbe: pravico udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko ure-
sničujejo delničarji, njihovi zastopniki in po-
oblaščenci, ki svojo udeležbo napovejo ta-
ko, da njihova pisna prijava prispe na sedež
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenec delničarja mora
k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno poobla-
stilo, če le-to ni shranjeno pri družbi. V pri-
meru organiziranega zbiranja pooblastil mo-
ra biti le-to sestavljeno skladno z Zakonom
o prevzemih.

Način glasovanja: glasuje se javno z gla-
sovnicami; osebno oziroma po poobla-
ščencu.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne
ob 11. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Iskra Kondenzatorji, d.d., Semič
uprava družbe

Št. 3/2003 Ob-103342
Na podlagi 8.3. točke Statuta družbe

D.P.R. družba pooblaščenka Ravne, d.d.,
Koroška c. 14, Ravne na Koroškem, upra-
va družbe vabi delničarje na

6. sejo skupščine
družbe D.P.R. družba pooblaščenka

Ravne d.d.,
ki bo v petek, 14. 11. 2003 ob 12. uri na

sedežu družbe (sejna soba v pritličju) Koro-
ška c. 14, Ravne na Koroškem.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
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2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Danico Klemenc, za prešte-
valca glasov pa Dušana Golnarja in Denisa
Kostrevca. Skupščini bo prisostvovala vab-
ljena notarka Sonja Kralj.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.

4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
dobro opravljeno delo v letu 2002.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki bodo
vsaj 3 dni pred sejo skupščine (zadnji od-
dajni dan je torek 11. 11. 2003 do 24. ure,
če je pisna prijava oddana na pošti – pripo-
ročeno) pisno prijavili svojo udeležbo na se-
dežu družbe in so vpisani v delniški knjigi,
po stanu na zadnji dan prijave.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 10. do 12. ure pri Tereziji
Korbev/II. nadstr. soba 203.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica skupščine.

D.P.R. družba pooblaščenka
Ravne, d.d.

uprava družbe

Ob-103435
Na podlagi 283. člena ZGD in 36. člena

Statuta družbe KIV d.d. sklicujeta uprava in
nadzorni svet družbe

skupščino delničarjev
KIV d. d., Vransko 66, Vransko

ki bo dne 10. 11. 2003 ob 15. uri v sejni
sobi na sedežu družbe KIV d.d. Vransko,
Vransko 66.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev dru-

žbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev pred-
sednika in dveh preštevalcev glasov ter
predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slov.
Bistrice.

Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev KIV d.d. izvoli:
– za predsednika skupščine odvetnika

Velimirja Cugmasa iz Slov. Konjic,
– za preštevalca glasov Jug Marjano in

Tavčer Gerlinde.
2. Poročilo nadzornega sveta KIV d.d. o

sprejemu letnega poročila za leto 2002.
Predlog sklepa: uprava seznani skupšči-

no s poročilom nadzornega sveta KIV d.d.,
z dne 3. 10. 2003, o sprejemu letnega
poročila za leto 2002.

3. Sklep o imenovanju revizorja za leto
2003.

Predlog sklepa: za revizorja poslovanja
družbe 2003 se imenuje revizor Plus Revi-
zija d.o.o. Ljubljana.

4. Razrešnica nadzornemu svetu in upra-
vi.

Predlog sklepa:
a) Skupščina KIV d.d. odloča o podeli-

tvi skupne razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu KIV d.d. za poslovno leto 2002.

b) Skupščina delničarjev KIV d.d. po-
deli razrešnico upravi in nadzornemu sve-
tu KIV d.d. za poslovno leto 2002.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov delničarjev bo na voljo na sedežu dru-
žbe KIV d.d. Vransko, vsak delavnik od 9.
do 12. ure od dneva objave dnevnega re-
da do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda. Skupščine se lahko
udeležijo delničarji, ki so vpisani v delni-
ško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zasto-
pniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoji za udeležbo na skupščini ali gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
tri dni pred zasedanjem skupščine, v taj-
ništvu družbe, na sedežu družbe, pisno
prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasov-
nic za glasovanje na skupščini. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim poobla-
stilom.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo za-
sedala pol ure kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odloča-
la, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

KIV d.d.
uprava

Kreča Ivo

Ob-103520

Skupščina družbe Vipap Videm Krško
d.d., se skliče na dan 10. 11. 2003 ob
10. uri, na naslovu Barjanska 3, Ljublja-
na, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev pri-
sotnosti in sklepčnosti.

2. Izvolitev in imenovanje delovnih te-
les skupščine.

a) Izvolitev predsednika.
Za predsednika skupščine se izvoli

Martin Kala.
b) Imenovanje notarja za sestavo zapi-

snika.
Kot notarja za sestavo zapisnika skup-

ščine, se imenuje Miro Košak notar iz
Ljubljane.

3. Sprememba članov nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme od-
stop člana nadzornega sveta Martin Kala
in za novega člana nadzornega sveta ime-
nuje inž. Petr Šikýř.

Vse dodatne informacije lahko dobite
na naslovu Vipap Videm Krško d.d., To-
varniška 18, 8270 Krško, tel.
07/48-11-137, faks 07/49-21-115.

Vipap Videm Krško
proizvodnja papirja in celuloze d.d.

Nasprotni predlog
Ob-103437

Uprava delniške družbe Iskra kondenza-
torji, Industrija kondenzatorjev in opreme,
d.d., Vajdova ulica 71, Semič, v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah
objavlja

nasprotne predloge sklepov
k predlaganemu dnevnemu redu 9. seje

skupščine, ki je bila sklicana za 15. 10.
2003, ob 10. uri (sklic je bil objavljen dne
12. 9. 2003 v Uradnem listu RS, št.
89/03), nato pa preklicana in ponovno skli-
cana (z objavo v današnjem Uradnem listu
RS) za dne 26. 11. 2003, ob 10. uri, na
sedežu družbe, Vajdova ulica 71, Semič.

Nasprotni predlog k 2. točki dnevnega
reda »Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom uprave o poslovanju za leto 2002, s
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
verbi letnega poročila in predloga za upora-
bo bilančnega dobička in poročilom o revi-
ziji računovodskih izkazov za poslovno leto
2002 ter sklepom nadzornega sveta o potr-
ditvi letnega poročila za upravo za leto
2002« je posredoval delničar Jakob Stari-
ha, Sela pri Jugorju 6, 8331 Suhor, in se
glasi:

Skupščina se seznani tudi s pravno pod-
lago, ki dovoljuje upravi poslovanja z »nega-
tivnim učinkom«, kot je navedeno v revizor-
jevem poročilu. Iz revizorjevega poročila je
namreč razvidno, da iz poslovanja skupine
Iskra Kondenzatorji izhaja dvom o sposo-
bnosti skupine, da bo nadaljevala poslova-
nje v dogledni prihodnosti. Kolikor uprava
nima dokazil o odobritvi nadzornega sveta
in skupščine za poslovne poteze, ki nega-
tivno vplivajo na finančni položaj skupine,
donosnost in plačilno sposobnost, mora
skupščina sprejeti sklep, katerega vsebina
sledi iz Zakona o gospodarskih družbah.

Obrazložitev: v interesu boljšega razu-
mevanja poslovnega in finančnega stanja
skupine Iskra Kondenzatorji zahtevam po-
drobnejšo obrazložitev odnosov med matič-
no družbo AEG KuW oziroma ostalimi dru-
žbami, ki so članice skupine AEG KuW in
skupino Iskra Kondenzatorji v letu 2002,
oziroma za ves čas po prevzemu leta 2001.
Tu so mišljene vse medsebojne pogodbe,
medsebojni nakupi oziroma prodaje (izdel-
kov, materiala ali osnovnih sredstev) in pla-
čila oziroma poravnave (poboti) ter krediti.
Pomembno je upoštevati, da je skupina v
stanju zamrznjene stavke zaradi družbine
nesposobnosti zagotavljanja plače v zakon-
skih rokih in da je trenutno poslovanje zelo
problematično in negotovo zaradi neporav-
nanih obveznosti dobaviteljem, kar je vse
posledica predvsem prej omenjenih poslov-
nih potez uprave.

Mnenje uprave in nadzornega sveta:
uprava in nadzorni svet prepuščata odloči-
tev o zgornjem predlogu delničarjem.

Nasprotna predloga k 3. točki dnevnega
reda »Predlog o uporabi bilančnega dobič-
ka iz leta 2002 in podelitev razrešnice upra-
vi in nadzornemu svetu« sta dva, posredo-
vala pa sta jih delničar Jakob Stariha, Sela
pri Jugorju 6, 8331 Suhor in skupaj delni-
čarja GBD Gorenjska borzno-posredniška
družba, d.d., Koroška cesta 33, 4000 Kranj
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ter Štern, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Goriče 2, 4204 Golnik.

a) Nasprotni predlog delničarja Jakoba
Starihe se glasi: skupščina ne podeli razre-
šnice upravi (nobenemu članu uprave) in
nadzornemu svetu in s tem ne odobri njiho-
vega dela v poslovnem letu 2002.

Obrazložitev: delničar ni podal posebne
obrazložitve.

Mnenje uprave in nadzornega sveta:
uprava in nadzorni svet prepuščata odloči-
tev o zgornjem predlogu delničarjem.

b) Nasprotni predlog delničarjev GBD Go-
renjska borzno-posredniška družba, d.d. ter
Štern, proizvodnja in trgovina, d.o.o. se glasi:
skupščina družbe ne podeli razrešnice upravi
družbe, in sicer Karlu Geroltu, Stanislavu Go-
lobiču in Petru Zdravju, in nadzornima sveto-
ma družbe in s tem ne potrdi in ne odobri
njihovega dela v poslovnem letu 2002.

Obrazložitev: delničarja smatrata, da
uprava in nadzorni sveti družbe v letu 2002
pri vodenju oziroma nadzoru niso ravnali v
skladu z načelom skrbnosti vestnega in poš-
tenega gospodarstvenika, zato smatrata, da
ne obstaja pravna podlaga za podelitev raz-
rešnice upravi in nadzornim svetom pred
ugotovitvijo njihove odgovornosti za poslo-
vanje družbe v letu 2002.

Mnenje uprave in nadzornega sveta:
uprava in nadzorni svet prepuščata odloči-
tev o zgornjem predlogu delničarjem.

Nasprotni predlog k točki 4 dnevnega
reda »Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003« je posredoval delničar Dragomir
Črnič, Semiška cesta 4/a, 8340 Črnomelj,
in se glasi: skupščina za poslovno leto 2003
imenuje revizorja Dinamic, d.o.o., Novo me-
sto, Ljubljanska cesta 26.

Obrazložitev: firma KPMG Ljubljana je
potrdila računovodska izkaza za leto 2001
in leto 2002, čeprav sta izdelana na pov-
sem drugačnih osnovah in računovodskih
usmeritvah. Izkaz za leto 2001 je bil izjem-
no negativno napihnjen in kljub temu potr-
jen s strani KPMG. KPMG tudi ni vztrajal in
ni pridobil ustreznih podatkov o poslovnem
razmerju med Iskra Kondezatorji in AEG
KuW, zato je njihovo poročilo v smislu oce-
ne izterljivosti plačila dolgov nepopolno.

Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
prepušča odločitev o zgornjem predlogu
delničarjem.

Iskra Kondenzatorji, d.d., Semič

Objava sklepov skupščin

Ob-103398
Skupščina družbe Nepremičnine Celje

d.o.o. je na svoji 1. redni seji dne 30. 9.
2003 v zvezi z obravnavanim predmetom
dnevnega reda sprejela naslednji sklep:

Mestna občina Celje vlaga v osnovni ka-
pital družbe Nepremičnine Celje d.o.o.
stvarni vložek v višini 9.994,980.843 SIT,
ki sestoji iz 1.892 stanovanj.

Presežek stvari in pravic v višini
138,421.047,44 SIT vlaga Mestna občina
Celje kot presežek vpisanega kapitala.

Nepremičnine Celje, d.o.o.
uprava družbe

direktor
Slavko A. Sotlar, univ. dipl. pol.

Izvršbe in
zavarovanja

Z 2000/00074 IZ-10184
Okrajno sodišče v Kočevju je v postop-

ku za zavarovanje denarne terjatve upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Najk,
Podjetniški center Kočevje d.o.o., Kid-
ričeva 6a, Kočevje, na podlagi izvršljivega
notarskega zapisa notarja Mira Košaka
iz Ljubljane, opr. št. SV 1403/2000 z dne
30. 9. 2000, in sicer 10,000.000 SIT
s pripadki in pogoji, razvidnimi iz kredit-
ne pogodbe za investicije št.
4060-HPH-193000100/2000 z dne 22. 8.
2000, ustanovilo zastavno pravico ter tudi
opravilo rubež poslovnih prostorov dolžni-
ka, ki se nahajajo v stanovanjski zgradbi
Zelenjava, Trg zbora odposlancev 51, Ko-
čevje. Ti poslovni prostori obsegajo dva lo-
čena in pregrajena prodajno trgovska pro-
stora, ločen skladiščni prostor, predprostor
in sanitarije, v skupni izmeri 129,71 m2 in
stojijo na parceli št. 1233, vl. št. 1984, k.o.
Kočevje.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 27. 8. 2003

Z 101/2002 IZ-21030
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 101/2002 z dne 4. 10.
2002, je bilo dvosobno stanovanje št. 14, v
skupni izmeri 48,80 m2, ki se nahaja v III.
etaži stanovanjske hiše - bloka na naslovu
Gradnikova 1, Kranj, stoječi na parc. št.
885/7, k.o. Kranj, s souporabo ustreznega
deleža skupnih delov, prostorov in naprav
ter funkcionalnega zemljišča stavbe, ki še
ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je zastavna
dolžnica Estera Lombar, roj. 1. 11. 1974,
Deteljica 9, Tržič, pridobila po prodajni po-
godbi z dne 10. 12. 2001, ki jo je sklenila z
Markom in Dobrilo Kurat, oba Gradnikova
ulica 1, Kranj, na naroku dne 22. 11. 2002
zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve
po pogodbi o kreditu št. 021-53361/39 z
dne 31. 1. 2002, v višini 3,680.000 SIT s
pripadki, v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 11. 2002

In 2002/01536 IZ-10178
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 5. 12. 2002, opr. št. In 2002/01536,
je bil dne 4. 6. 2003 opravljen v korist
upnice Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež sta-
novanja št. 19, v izmeri 40,09 m2, Viška 51,
Ljubljana, last dolžnice Bradeško Biserke,
Ljubljana, Viška 51.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2003

In 2002/01303 IZ-10179
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča z dne 18. 10. 2002, opr. št. In
2002/01303, je bil dne 20. 6. 2003
opravljen v korist upnika Standom Engine-
ering Loboda k.d., Ljubljana, Koseskega

11, rubež stanovanja št. 17, v II. nadstro-
pju Celovška 177, Ljubljana, last dolžnika
Bratovič Zemljan Mladena, Celovška c.
177, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 8. 2003

In 2002/01300 IZ-10180
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 14. 10. 2002, opr. št. In
2002/01300, je bil dne 3. 7. 2003 oprav-
ljen v korist upnika Standom Engineering
Loboda k.d. Ljubljana, Koseskega 11, rubež
stanovanja št. 6, v izmeri 72,30 m2, v I.
nadstropju na naslovu Koseskega 11, Ljub-
ljana, last dolžnice Korelc Anice, Ul. 28.
maja 65, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2003

In 2002/01296 IZ-10181
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 14. 10. 2002, opr. št. In
2002/01296, je bil dne 24. 6. 2003 oprav-
ljen v korist upnika Standom Enginnering
Loboda k.d., Koseskega 11, Ljubljana, ru-
bež stanovanja št. 3, v VII. nadstropju na
naslovu Kunaverjeva 12, Ljubljana, v izmeri
56,7 m2, last dolžnice Perko Dragice, Ku-
naverjeva 12, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2003

In 2002/00955 IZ-10182
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 15. 11. 1995, opr. št. V I 2493/95, je
bil dne 3. 7. 2003 opravljen v korist upnika
SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež 1/2 stanovanja št. 6, v
izmeri 62,10 m2, v I. nadstropju, na naslovu
Jakčeva ul. 34, Ljubljana, last dolžnice Hren
Tine, Jakčeva ul. 34, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2003

In 1999/00331 IZ-10188
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 4. 3. 1999 in 7. 7. 1999, opr. št. In
1998/00625 in In 1999/00331, je bil dne
8. 12. 1999 opravljen v korist upnika Metal-
ka Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova
2, Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja
s kabinetom, v izmeri 71,40 m2, na naslovu
Vojkova 71, št. stanovanja 61, last dolžnice
Marije Lovše, Vojkova 71, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2003

In 2002/01589 IZ-10190
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 4. 3. 1999, In 1998/00625 in In
2002/01589, je bil dne 8. 12. 1999 oprav-
ljen v korist upnice Metalka Stanovanjske
storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, ru-
bež dvosobnega stanovanja s kabinetom, v
izmeri 71,40 m2, na naslovu Vojkova 71, št.
stanovanja 61, last dolžnice Marije Lovše,
Vojkova 71, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2003

In 2001/01743 IZ-11971
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 22. 1. 2002, opr. št. In 2001/01743
je bil dne 7. 7. 2003 opravljen v korist upni-
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ce Stanovanjske zadruge Emona z.o.o., Le-
tališka 5, Ljubljana, rubež stanovanja št.
424, v IV. nadstropju Zakotnikova 1, Ljublja-
na, last dolžnika Zdionica Emina, Zakotni-
kova 1, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2003

In 11/2002 IZ-10174
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 15. 11. 2002, opr. št. In 11/2002, je
izvršitelj Janko Zorčič dne 3. 2. 2003 zaru-
bil 1/2 dvosobnega stanovanja št. 12, v II.
nadstropju, v izmeri 61,07 m2 in 1/2 kletne
shrambe št. 12, v kletni etaži, v izmeri
1,74 m2, vse v večstanovanjski hiši na na-
slovu Naselje heroja Maroka 23, v Sevnici,
vpisano v z.k. vložek št. 1595/12, k.o. Sev-
nica in je last dolžnice Elizabete Rantah,
Naselje heroja Maroka 23, Sevnica, v ko-
rist upnika Mercator d.d., Dunajska cesta
107, Ljubljana, zaradi prisilne izterjave zne-
ska 154.348,70 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 21. 8. 2003

IZ-103545
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 726/03 z dne 1. 10.
2003, so bile nepremičnine:

– stanovanje št. 6 v 2. nadstropju stano-
vanjske hiše v Velenju, Tomšičeva cesta 31,
v izmeri 62,81 m2, skupaj s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah v večstanovanjski
hiši ter funkcionalnem zemljišču, last Djor-
djevič Helene iz Velenja, Šaleška 18 d, pri-
dobljeno, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 31. 12. 2000, sklenjene med pro-
dajalcem VTV Velenjski televizijski studio
d.o.o. Velenje in kupcem Djordjevič Heleno;

– stanovanje št. 13 v 4. nadstropju sta-
novanjske hiše v Velenju, Kardeljev trg 5, v
izmeri 57,05 m2, skupaj s pripadajočim so-
lastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah v večstanovanj-
ski hiši ter funkcionalnem zemljišču, last
Djordjevič Helene iz Velenja, Šaleška 18 d,
pridobljeno, na podlagi darilne pogodbe z
dne 12. 8. 1998, sklenjene med darovalko
Kamenik Mihaelo in Djordjevič Heleno;

– stanovanje št. 51 v 3. nadstropju sta-
novanjske hiše v Velenju, Šaleška 18 d, v
izmeri 82,54 m2, skupaj s pripadajočim so-
lastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah v večstanovanj-
ski hiši ter funkcionalnem zemljišču, last
Sulejmanović Jane, rojene Djordjevič Ka-
menik, iz Velenja, Žarova 3 in Djordjevič
Kamenik Alena, iz Velenja, Šaleška 18 d,
pridobljeno na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 8. 11. 1991, sklenjene med
prodajalcem Rudnikom lignita Velenje p.o.
in kupcema Djordjevič Jano in Djordjevič
Alenom, zastavljeno v korist upnice Raiffei-
sen Krekove banke d.d. Slomškov trg 18,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 400.000 EUR s pripadki napram dol-
žniku VTV Velenjski televizijski studio d.o.o.,
v Velenje, Žarova 10.

IZ-103547
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-

lja, Stanetova 16, SV 732/03 z dne 2. 10.
2003, je bilo stanovanje št. 25 v pritličju,
na naslovu Stantetova 10 v Velenju, v izmeri
59,65 m2, s pripadajočim solastniškim de-
ležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah v večstanovanjski hiši in funkci-
onalnem zemljišču, last zastaviteljev, vsake-
ga do 1/2 celote, pridobljeno na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja št. 739/91 z dne 6. 11. 1991, med SI
Velenje, Sekretariat za javne gospodarske
dejavnosti in VIZ Velenje in Žuber Darjo,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Kre-
kove banke d.d. Slomškov trg 18, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,670.000 SIT s pripadki, napram dolžniku
Đuričič Daliborju.

IZ-103548
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-525/03 z dne
3. 10. 2003, je bil apartma Breza št. 7 v
velikosti 61,80 m2, ki se nahaja v večstano-
vanjski hiši z identifikacijsko številko 738
na naslovu Ulica Maksa Henigmana 59, Do-
lenjske Toplice, last dolžnice in zastavitelja
Energy Inženiring, d.o.o. Novo mesto, Can-
karjeva 3 a, Novo mesto, na podlagi kupne
pogodbe z dne 8. 9. 2003, zastavljeno v
korist upnice SKB banke d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 6,000.000 SIT s pripadki.

IZ-103550
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 918/03 z dne 30. 9.
2003, je bilo zastavljeno trisobno stanova-
nje v mansardi v skupni izmeri 77 m2, ki se
nahaja v večstanovanjski hiši na naslovu
Medvode, Cesta na Svetje 5, ki stoji na
parc. št. 77/3, k.o. Medvode. Delež nave-
denega stanovanja na celotni stavbi pred-
stavlja 13/100. Pripadajoče zemljišče k na-
vedeni stanovanski stavbi predstavljajo še
parc. št. 77/16 – dvorišče v izmeri 526 m2,
parc. št. 77/20 – pašnik v izmeri 310 m2,
za dostop do stavbe pa se uporablja parc.
št. 77/1 – pot v izmeri 539 m2, k.o. Med-
vode. Stanovanje je last zastaviteljice Eve
Klančar, Tržaška cesta 122, Ljubljana, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 9.
2003, sklenjene s Škulj Alojzom, Cesta na
Svetje 5, Medvode. Stanovanje je zastavlje-
no v korist upnice Volksbank – Ljudska ban-
ka d.d. Ljubljana, matična št. 5496527, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 78.700
EUR s pripadki.

IZ-103552
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič Trat-
nik, opr. št. 1271/03 z dne 2. 10. 2003, je
bilo zastavljeno dvosobno stanovanje z dve-
ma kabinetoma št. 19, v izmeri 115,90 m2,
ki se nahaja v petem nadstropju stanovanj-
skega bloka na naslovu Ljubljana, Linharto-
va 3, s pripadajočim kletnim prostorom in
sorazmernim solastniškim deležem na sku-
pnih delih, prostorih in napravah ter zemlji-
šču, potrebnem za redno rabo stavbe, last
dolžnice in zastaviteljice Petre Barborič, roj.
20. 7. 1961, stanujoče Ljubljana, Pod hra-
sti 20, pridobljenega na podlagi kupopro-

dajne pogodbe, sklenjene dne 12. 10.
1993, z Republiko Slovenijo kot prodajal-
ko, in sicer v korist upnice Fantasy 2000
d.o.o., s sedežem in poslovnim naslovom
Ljubljana, Trg Ajdovščina 1, matična števil-
ka 5354013, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 3.807 EUR s pripadki.

IZ-103553
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič Trat-
nik, opr. št. 1273/03 z dne 2. 10. 2003, je
bilo zastavljeno stanovanje št. 22, v izmeri
76,48 m2, ki se nahaja v III. nadstropju sta-
novanjskega objekta v Ljubljani, Vodnikova
38, s pripadajočim kletnim prostorom in so-
razmernim solastniškim deležem na skupnih
delih, prostorih in napravah ter zemljišču,
potrebnem za redno rabo stavbe, last dol-
žnika in zastavitelja Matjaža Kušarja, roj.
26. 10. 1969, stanujočega Ljubljana, Vo-
dnikova 38, na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene dne 12. 11. 1991, z GIP
Ingrad Celje kot prodajalcem, in sicer v ko-
rist upnice Katje Srebot, roj. 25. 3. 1972,
stanujoča Dolenja vas, Kostevc 3, EMŠO
2503972506051, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 96.000 EUR (protivrednost
22,656.000 SIT) s pripadki.

IZ-103554
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1234/2003 z dne
30. 9. 2003, je štirisobno stanovanje št.
E-316, v II. in III. etaži lamele E, v izmeri
93,65 m2 z atrijem v izmeri 30,60 m2 in s
kletno shrambo št. S-E316 v izmeri 4,11 m2,
v soseski Dravske terase v Mariboru, zgra-
jeno na parc. št. 1979/1, k.o. Koroška vra-
ta, last Radović Olgice, stanujoče Maribor,
Svetozarevska ul. 15, na temelju prodajne
pog. št. 553/2003 z dne 17. 9. 2003, za-
stavljeno v korist Nove KBM d.d. Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
20,000.000 SIT s pp.

IZ-103555
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1236/2003 z dne 30.
9. 2003, je enosobno stanovanje z oznako
D/4-03 v izmeri 46,80 m2, v IV. nadstropju s
pripadajočo kletno shrambo z oznako KS19
v izmeri 5,1 m2, v II. kletni etaži, v stanovanj-
sko poslovnem objektu Betnavska IV v Mari-
boru, ki stoji na parc. št. 860 in 861 k.o.
Tabor, last Ropoša Dušanke, stanujoče Ma-
ribor, Dogoška c. 13, na temelju prodajne
pogodbe št. 007 z dne 17. 9. 2003, zastav-
ljeno v korist upnice Nove KBM d.d., Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v zne-
sku 10,000.000 SIT s pp.

IZ-103556
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 1287/03 z dne
29. 9. 2003, je bila stanovanjska vrstna
hiša zgrajena do III. gradbene faze v izmeri
194,10 m2, v etažnosti K+P+1, ki leži v nizu
osmih stanovanjskih enot, lociranih sever-
no od cestne povezave Markovec – Bolni-
ca Izola, označen s številko 6, (vogalna vr-
stna hiša s smeri proti vzhodu), kar je vse
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razvidno iz tehničnega opisa in programske
skice, ki sta priloga 1 in 2 kupoprodajne
pogodbe številka 02-2002/6-VH Mediteran
(2. niz) z dne 16. 9. 2003, s funkcionalnim
zemljiščem – dostopno potjo, zelenico in
parkiriščem, ki bo dokončno odmerjena s
parcelacijo, stavba stoji na parceli številka
691/02, katastrska občina Semedela, last
dolžnika in zastavitelja Ukota Igorja, lastni-
ne pridobljene na podlagi kupoprodajne po-
godbe številka 02-2002/6-VH Mediteran
(2. niz) in zemljiškoknjižnega dovolila z dne
29. 9. 2003, zastavljeno v zavarovanje ter-
jatve upnice do dolžnika in zastavitelja Uko-
ta Igorja v znesku 59.600 EUR s pripadki, z
zapadlostjo 30. 9. 2013, v korist Volksbank
– Ljudska banka d.d., s sedežem v Ljublja-
ni, Dunajska cesta številka 128a, matična
številka 5496527.

IZ-103557
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1172/03-1 z dne 2. 10. 2003, je bilo dvo-
sobno stanovanje številka 5, z dvema kabi-
netoma v III. nadstropju v izmeri 93,53 m2,
s pripadajočo kletno shrambo, kar vse se
nahaja v stanovanjski stavbi v Mariboru, Go-
sposvetska cesta 15, zgrajeni na parceli šte-
vilka 1406/1 katastrska občina Koroška
vrata; s pripadajočim deležem skupnih pro-
storov, naprav in površin objekta ter grad-
bene parcele objekta; last dolžnika – zasta-
vitelja S. Oliver S L O d.o.o. do celote, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 9.
2003, sklenjene med njim kot kupcem ter
med Rakuša Emilom kot prodajalcem, za-
stavljeno v korist upnice Nove KBM d.d. za
zavarovanje denarne terjatve v višini
16,000.000 SIT s pripadki.

IZ-103558
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja
iz Murske Sobote, opravilna številka SV
777/03 z dne 1. 10. 2003, je bilo stano-
vanje v stanovanjski hiši v Mariboru, Sha-
kespearova ulica 12, ki stoji na parceli šte-
vilka 1242 katastrska občina Pobrežje, in
ki se nahaja v pritličju in je označeno s
številko 1 in s pripadajočo kletno shrambo
v izmeri, ki je navedena v kupoprodajni
pogodbi 60,12 m2, ki ga je zastavna dol-
žnica Ignjić Snežana, EMŠO
2401951715257, Maribor, Shakespearo-
va ulica 12, pridobila po kupoprodajni po-
godbi z dne 4. 4. 2000, sklenjeni s proda-
jalko Dimnik Simono, Maribor, Bazoviška
8, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji,
Ljubljana, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 76.000 EUR s pripadki.

IZ-103559
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
784/03 z dne 3. 10. 2003, je bila garso-
njera številka 30/VI stanovanjska etaža, la-
mela B v neto izmeri 29,80 m2, ki se nahaja
v stanovanjskem objektu »Rog« ob Trubar-
jevi cesti v Ljubljani, katastrska občina Pet-
er I., ki jo je zastavna dolžnica Koltaj Suza-
na, Vrtna 6, Murska Sobota, EMŠO

2809948505348, pridobila po pogodbi
številka 480/82-05/20-38 z dne 6. 12.
1982, sklenjene s prodajalcem Imos, splo-
šno gradbeno podjetje Grosuplje, zastavlje-
no v korist upnice Nove kreditne banke Ma-
ribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matič-
na številka 5860580, za zavarovanje izvrš-
ljive denarne terjatve napram dolžniku
Olivier´s d.o.o., Levstikova ulica 17, Mo-
ravske Toplice, matična številka 1526065,
v višini 20,000.000 SIT, s pripadki.

IZ-103560
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
787/03 z dne 3. 10. 2003, je bilo stanova-
nje v IV. etaži stanovanjske stavbe Županči-
čeva 6, Lendava, ki je skupne izmere
48,56 m2 in je last zastaviteljev Haklin Fran-
ca, EMŠO 2506967500389 in Haklin Mar-
jane EMŠO 2804965505821, oba Župan-
čičeva ulica 6, Lendava, na podlagi prodaj-
ne pogodbe, sklenjene 14. 7. 1993, s pro-
dajalko Občino Lendava, Lendava,
zastavljeno v korist upnika Raiffeisenbank
St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, regis-
trierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung, Murecker Strasse 23, St. Stefan
i.R., EIŠ 1870599, v zavarovanje denarne
terjatve v višini 26.400,000 EUR, kar je
danes 6,204.000 SIT, ter za znesek
10.560 EUR iz naslova pripadkov.

IZ-103561
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 2010/03 z dne
29. 9. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 8 v izmeri 37,41 m2, v 2. etaži stano-
vanjske hiše na naslovu Ramovševa ul. 57,
Ljubljana, z identifikacijsko številko stavbe
5.507, stoječe na parc. št. 2099/21, k.o.
Vič in parkirno mesto št. 19, stoječe na
parc. št. 2099/24, k.o. Vič, last Gašper-
šič Simone iz Dobrunj in Medvešček Mati-
je iz Gradišča, na podlagi prodajne pogod-
be št. 15/2003 z dne 5. 3. 2003, sklenje-
ne z Mijax d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 25.300 EUR, v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije, s pripadki.

IZ-103562
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2018/03 z dne 29.
9. 2003, je bilo stanovanje št. 07 v skupni
izmeri 74,01 m2, ki leži v I. nadstropju več-
stanovanjske stavbe na naslovu Glinškova
ploščad 12, Ljubljana, stoječe na parc. št.
1224/6, k.o. Ježica, last dolžnikov Tine Tir-
šek iz Slovenj Gradca in Saše Šindiča iz
Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 28. 9. 2003, sklenjene s prodajalcem
Pušnik Bogdanom iz Ljubljane, zastavljeno
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 46.830 EUR, v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije, s pripadki.

IZ-103563
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2019/03 z dne

30. 9. 2003, je bilo stanovanje št. 18, v
skupni izmeri 64,54 m2, ki se nahaja v 3.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslo-
vu Ulica bratov Babnik 24, Ljubljana, stoje-
če na parc. št. 1246/2, k.o. Dravlje, last
dolžnika Igorja Krajnca in zastaviteljice Mi-
haele Čop Krajnc, vsakega do 1/2, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 9.
2003, sklenjene s prodajalcem Francem
Vaupotičem iz Ljubljane, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 9,400.000 SIT s pripadki.

IZ-103565
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2023/03 z dne 30.
9. 2003, je bilo trisobno stanovanje št. 2, v
izmeri 66,54 m2, v 1. etaži stanovanjske
stavbe na naslovu Ramovševa ulica 55,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 2099/26 k.o.
Vič, last dolžnika Slavka in zastaviteljice Ma-
rinke Amon iz Ljubljane, vsakega do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe št. 53/2003,
sklenjene dne 16. 7. 2003 s prodajalcem
Mijax d.o.o, Staničeva ulica 14, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljan-
ske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 12,000.000 SIT s
pripadki.

IZ-103566
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2024/03 z dne 30.
9. 2003, je bilo stanovanje št. 8, v izmeri
53,70 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Reška ulica
15 v Ljubljani, stoječe na parc. št. 1628/1,
k.o. Vič, last dolžnika Jovana Bojkovskega
in zastaviteljice Danijele Tomažič iz Sloven-
ske Bistrice, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 30. 5. 2003 in aneksa kupo-
prodajne pogodbe z dne 26. 9. 2003, skle-
njenih s prodajalko Alenko Kolar, zastavlje-
no v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 8,875.000 SIT s pp.

IZ-103567
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2027/03 z dne 30.
9. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 5,
v izmeri 60,10 m2, ki se nahaja v 3. etaži
stanovanjske hiše Ramovševa ul. 59, Ljub-
ljana, z ident. št. stavbe 5.506, stoječe na
parc. št. 2099/20, k.o. Vič, last dolžnice
Metke Glas iz Ljubljane, na podlagi prodaj-
ne pogodbe št. 23/2003 z dne 11. 4. 2003
in aneksa št. 1/2003 k prodajni pogodbi
št. 23/2003, sklenjenih s prodajalcem
Mijax d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 7,000.000 SIT s pp.

IZ-103568
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2029/03 z dne
30. 9. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 31, v izmeri 44,60 m2, v VII. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Gorenjske-
ga odreda 14, Kranj, stoječe na parc. št.
169/1, katastrska občina Huje, last dolžni-
kov Ane Marčeta in Luke Jeršina iz Kranja,
vsakega do ene polovice celote, na podlagi
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prodajne pogodbe z dne 23. 9. 2003,
sklenjene s prodajalcem Vidom Repulskom
iz Kranja ter zemljiškoknjižnega dovolila z
dne 29. 9. 2003, zastavljeno v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarnih terjatev v višini
3,749.900 SIT s pripadki in 3,250.100 SIT
s pripadki.

IZ-103569
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 2032/03 z dne
1. 10. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 3, s pripadajočim hodnikom v pritličju,
v skupni izmeri 45,86 m2, s številko dela
stavbe 004 ter s pomožnim prostorom –
kletjo v izmeri 5,65 m2, s številko dela stav-
be 003, v stanovanjski hiši na naslovu Pr-
vomajska ulica 11, Ljubljana, stoječi na
parc. št. 176/4, k.o. Vodmat, z identifika-
cijsko številko stavbe 853, last dolžnika
Brecelj Erika in solidarnega poroka Len-
dvaj Brecelj Mojce iz Ajdovščine, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 9.
2003, sklenjene s prodajalcema Ramič Aj-
ko in Hamdijo iz Ljubljane, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 21.280 EUR v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila, s pripadki.

IZ-103570
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 2044/03 z dne
2. 10. 2003, je bilo stanovanje z oznako
S6/M/9 v mansardi, s pripadajočo shram-
bo z oznako S6/9 v kletni etaži, skupne
prodajne površine 54,74 m2 in parkirno
mesto z oznako G2/35 v kletni etaži, vse v
objektu z oznako S6 stanovanjsko-poslov-
nega objekta »Čez Dolgi most«, stoječega
na parc. št. 2385/2 in 2397/2, obe k.o.
Dobrova, last dolžnice Alenke Fritzel iz Me-
tlike in Sama Žmitka iz Postojne, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe št. 37/2003 –
KP DN 007 z dne 13. 6. 2003 in aneksa
št. 1 k kupoprodajni pogodbi z dne 1. 10.
2003, sklenjenih s prodajalcem Givo,
d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist upni-
ce Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
36.180 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

IZ-103571
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1703/03 z dne 2.
10. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št.
17, ki se nahaja v stanovanjski hiši na Je-
senicah, Svetinova 19, stoječi na parc. št.
253/3, vl. št. 603 k.o. Koroška Bela, so-
last zastaviteljev Kralič Vladimirja do 5/6 in
Matuš Katarine do 1/6, zastavljeno v ko-
rist upnika Okanović Osmana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 14.400 EUR
s pripadki.

IZ-103572
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1713/03 z dne 3. 10.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 11

v skupni izmeri 37,08 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju stanovanjskega objekta na na-
slovu Ig 444, Ig, ki stoji na naslednjih parc.
št.: 1857/1, 1858/1, 1858/2, 1857/3,
1866/1, 2823/1, 2834/3, 1867/1, last
zastaviteljice Robar Dragice, zastavljeno v
korist upnika Potrebuješ Jožeta, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 27.200 EUR
s pripadki.

IZ-103573
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 1724/03 z dne 6. 10.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 23, v
izmeri 70,10 m2, v tretjem nadstropju, ki
leži v stanovanjski stavbi na naslovu Šego-
va ulica 16, Novo mesto, ki stoji na parc.
št. 1037/7, vpisani v zemljiško knjigo
Okrajnega sodišča v Novem mestu pod
vložno št. 808, k.o. Šmihel pri Novem me-
stu; stanovanje obsega kuhinjo, v izmeri
10,67 m2, sobo v izmeri 17,10 m2, sobo v
izmeri 16,38 m2, sobo v izmeri 6,24 m2,
hodnik v izmeri 9,79 m2, WC v izmeri
1,26 m2, kopalnico v izmeri 3,55 m2, bal-
kon v izmeri 5,04 m2 in druge prostore v
izmeri 1,37 m2, last zastavitelja družbe Ori-
on LTD podjetje za gostinstvo, turizem in
storitvene dejavnosti d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 129, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
13,000.000 SIT s pripadki.

IZ-103630
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1729/03 z dne 7. 10.
2003, je bilo stanovanje št. S-7 v skupni
izmeri 35,07 m2, ki se nahaja v prvem nad-
stropju stanovanjske hiše št. 117 in pred-
stavlja solastniški delež do
4.886/100.000-ink citirane hiše, stoječe
na parc. št. 2110/11 in 2110/12 k.o. Vič
ter pripadajoče parkirno mesto št. 56, last
zastaviteljice Kranjc Karle, zastavljeno v ko-
rist upnika Okanović Osmana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 22.680 EUR
s pripadki.

IZ-103631
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1187/03 z dne
7. 10.2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 10/III v skupni izmeri 59,76 m2, na na-
slovu Ulica bratov Greifov 24,  v Mariboru,
stoječe na parc. št. 1168, pri vl. št. 55,
k.o. Pobrežje, katerega lastnica je Gruber
Tatjana do celote, na podlagi pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 12. 11. 1993,
sklenjene s prodajalko Jeklotehna Maribor
d.d., z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne
6. 10. 2003, ki ga je izdala Jeklotehna
Maribor d.d. – v stečaju, zastavljeno v ko-
rist upnice Raiffeisenbank Eberndorf re-
gistrierte G.m.b.H., Avstrija, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 40.000 EUR,
kar znaša preračunano po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan podpisa tega no-
tarskega zapisa 9,412.848 SIT, z letno
obrestno mero 6,75%, ki začne teči
20. 10. 2003 in 5% zamudnimi letnimi
obrestmi, z rokom zapadlosti zadnjega

obroka dne 20. 9. 2007, ter morebitnimi
stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem
vračila terjatve.

IZ-103632
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 1191/03-1 z dne 6. 10. 2003, je bila
nepremičnina, poslovno-trgovinski lokal v
izmeri 158 m2, ki se nahaja na naslovu
Gregorčičeva ulica 25, 2000 Maribor; ne-
premičnina je na skupnem zemljišču, ki ga
predstavljajo naslednje parcelne številke:
1480/2, 1486/1, 1485, 1482, 1381,
1382, 1484, 1379, 1483, 1492, 1383,
1280/2, 1289, 1288/2, 1281, 1378/2,
1481, 1291/2 – vse katastrska občina Ma-
ribor – grad; last dolžnika – zastavitelja
Gaudeamus d.o.o., na podlagi pogodbe o
prenosu nepremičnine z dne 27. 5. 2003,
sklenjene med njim kot prevzemnikom ter
med Študentsko organizacijo Univerze v
Mariboru kot odsvojiteljem, potrjene z no-
tarskim zapisom notarke Dušice Kalinger
iz Maribora, opravilna številka SV 514/03
z dne 27. 5. 2003, zastavljena v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, za zavarovanje denarnih terjatev prej
navedenega upnika do dolžnika – zastavi-
telja Gaudeamus d.o.o., in sicer:

– denarne terjatve v višini 5,290.000
SIT s pripadki,

– denarne terjatve v višini 8,410.000
SIT s pripadki in

– denarne terjatve v višini 3.000 USD s
pripadki, plačljive v ameriški dolarjih ali pa
v tolarski protivrednosti, preračunani po
srednjem tečaju banke Slovenije na dan
plačila.

IZ-103633
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 933/03 z dne 7. 10.
2003, je bilo zastavljeno trisobno stanova-
nje v 2. nadstropju z oznako D-204, v veli-
kosti 84,80 m2 stanovanjskih površin, z
loggio v velikosti 4,99 m2, shrambo z oz-
nako S-D-204  v velikosti 5,83 m2 in eno
parkirno mesto v kleti z oznako K2-GM
48, ki se nahajata v poslovno stanovanj-
skem objektu s podzemskimi garažami v
soseski Dravske terase v Mariboru, ki stoji
na zemljišču parc. št. 1979/1, 1979/5,
k.o. Koroška vrata, last zastavitelja Mar-
jana Muršca, EMŠO 2502973500417,
Glavarjeva 45, Ljubljana, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 4233-50/03 z dne
7. 10. 2003, sklenjene s Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, Javnim skla-
dom, Ljubljana, Poljanska 31. Stanovanje
je zastavljeno v korist upnika Stanovanj-
skega sklada RS, Javni sklad, Ljubljana,
Poljanska 31, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 17,035.678 SIT s pripadki.

IZ-103634
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja mag. Andreja Ro-
škerja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 418/03 z dne 6. 6. 2003, sta bila sta-
novanje v večstanovanjski hiši na naslovu
Kajuhova ulica 2, Ljutomer, stoječi na parc.
št. 1973 vložne številke 1247, katastrska
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občina Ljutomer, ki je skupne izmeri
50,97 m2 in je last dolžnika Šterman Stani-
slava, Stročja vas 38 a, na podlagi prodaj-
ne pogodbe, sklenjene 28. 2. 2001, s pro-
dajalcem Mihalič Zvonkom in Mihalič Vido,
oba Nunska graba 2, ter poslovni prostor,
ki se nahaja v stanovanjsko poslovni stavbi
v Ljutomeru, na naslovu Postružnikova uli-
ca 6, stoječi na parceli številka 2125, vknji-
ženi v vložni številki 651 katastrska občina
Ljutomer, v skupni izmeri 62 m2, last zasta-
viteljice Radenska – Zdravilišče Radenci
d.o.o., Zdraviliško naselje 12, Radenci, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
18. 8. 1986, sklenjene s Kmetijsko zadru-
go Ljutomer – Križevci, Križevci pri Ljuto-
meru, kot prodajalcem, zastavljena v korist
upnice Raiffeisenbank St. Stefan – Jager-
berg – Wolfsberg, registrierte Genossen-
schaft mit beschränkter Haftung, Murec-
ker Strasse 23, St. Stefan i.R., EIŠ
1870599, v zavarovanje denarne terjatve v
višini 45.000 EUR, kar je znašalo
10,471.000 SIT s pripadki ter za znesek
18.000 EUR, kar je znašalo 4,212.000
SIT iz naslova stranskih zavarovanj.

IZ-103635
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3311/2003 z dne
7. 10. 2003, je bilo stanovanje št. 5 v
skupni izmeri 53,22 m2, v pritličju stan.
objekta, parc. št. 6/6, k.o. Preserje, last
Alojza Dolžana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 1. 9.
2003, sklenjene med Občino Brezovica,
Tržaška c. 390, Brezovica, kot prodajal-
ko, zastavljeno v korist upnice Nove KBM
d.d. Maribor, Podružnica Ljubljana, Tivol-
ska cesta 48, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 21.249,94 EUR,
preračunano v tolarsko protivrednost po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila s pripadki.

IZ-103640
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Brede Horvat iz Mari-
bora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1202/03-1 z dne 8. 10. 2003, je bilo stano-
vanje številka 1 v skupni izmeri 68,52 m2, ki
se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Ru-
šah, Kolodvorska 27, zgrajene na parceli
številka 976/1, katastrska občina Ruše; last
zastaviteljev Franca Klinca in Viktorije Klinc,
vsakega do 1/2 glede na celoto, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 11.
1991, sklenjene med njima, kot kupcema
ter med družbo Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije p.o.
Maribor, kot prodajalcem, ter na podlagi
aneksa z dne 4. 3. 2003, k prej navedeni
kupoprodajni pogodbi, sklenjenega med nji-
ma kot kupcema ter med družbo Elektro
Maribor, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, d.d., kot prodajalcem; za-
stavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve prej navedenega upnika do
dolžnika Posek in spravilo lesa, gradbene
storitve, Franc Klinc s.p., Kolodvorska 27,
Ruše, 2342 Ruše, v višini 8,000.000 SIT s
pripadki.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 26/2003 S-103229
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 26/2003, z dne 29. 9. 2003, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dol-
žnikom Splošna gradbena dela Rasim
Xhema s.p., Cankarjeva 5/a, Postojna,
ker dolžnik nima premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz registra samostojnih podjetnikov.

Upniki se lahko zoper sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 9. 2003

St 15/2003-44 S-103230
S sklepom tega sodišča opr. št.

St 15/2003 z dne 11. 9. 2003 je bila potr-
jena prisilna poravnava nad dolžnikom Mi-
kona, internacionalno podjetje s farma-
cevtskimi in medicinskimi izdelki d.o.o.,
Predilniška cesta 14, Tržič, matična št.
družbe 5292140, šifra dejavnosti družbe
51.460.

Dolžnik je razvrstil terjatve glede na na-
čin poplačila v tri razrede, kot je razvidno iz
dopolnjenega načrta finančne reorganizaci-
je z dne 9. 7. 2003 na strani 14, in sicer:

– razred A: terjatve prednostnih upni-
kov iz drugega odstavka 160. člena
ZPPSL, na katere pravnomočno potrjena
prisilna poravnava nima vpliva in se položaj
upnikov po potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni,

– razred B: terjatve dobaviteljev, kredi-
torjev, delavcev, državnih institucij, katerih
terjatve se poplača v višini 20% od ugotov-
ljene terjatve z obrestmi v nominalni višini
7% letno od pričetka postopka prisilne po-
ravnave do poplačila v roku 1 leta po prav-
nomočno potrjeni prisilni poravnavi,

– razred C: terjatev navadnega upnika,
ki konventira svojo terjatev pod odložnim
pogojem v bodoči delež dolžnika.

Seznam upnikov z navedbo ugotovljenih
in zmanjšanih zneskov terjatev je sestavni
del sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 23. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 9. 2003

St 13/2003 S-103231
To sodišče je s sklepom poravnalnega

senata št. St 13/2003 z dne 18. 9. 2003
začelo postopek prisilne poravnave nad dol-
žnikom Opcia Brežice trgovsko podjetje
d.o.o., Mladinska 12, matična številka
5767016, šifra dejavnosti 50.102.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, da sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo ter-
jatev.

Za upravitelja prisilne poravnave se do-
loči Jožef Patty, Finžgarjeva 2, Brežice.

Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Citroen Slovenija d.o.o., Ul. 15. maja

18, Koper,
– K Leasing d.o.o., Mladinska 12, Bre-

žice,
– Avto hiša K d.o.o., Mladinska 12, Bre-

žice,
– Bočak Josip s.p., Vodnikova 1, Breži-

ce,
– Vogrinc Tine, Opcia d.o.o., Mladinska

12, Brežice.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave se nabije na oglasno desko sodišča
dne 18. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 18. 9. 2003

St 7/2003 S-103232
To sodišče je s sklepom št. St 7/2003 z

dne 29. 9. 2003 na podlagi prvega odstav-
ka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključi-
lo stečajni postopek nad dolžnikom MTS
Commerce poslovne storitve in trgovina
Krško d.o.o., Strma pot 17a, Krško, ma-
tična številka 5536847, šifra dejavnosti
74.120.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 29. 9. 2003

St 15/2003 S-103233
To sodišče je s sklepom št. St 15/2003

z dne 29. 9. 2003 na podlagi prvega od-
stavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj za-
ključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Progres, gradbeno podjetje d.o.o. Breži-
ce, Borisa Kraigherja 39, sedaj Valva-
sorjeva 39, matična številka 5586194, ši-
fra dejavnosti 50.100.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 29. 9. 2003

St 34/2003 S-103234
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 34/2003 z dne 26. 9. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Renata
Market - Renata Sotenšek s.p. - v steča-
ju, Žabjek 8, Trbovlje.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz registra podjetnikov pri DURS.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2003

St 82/2003 S-103235
To sodišče je s sklepom z opr. št.

St 82/2003 z dne 25. 9. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Anžel Brankom s fir-
mo Anžel Branko »Anža« s.p., Bistrica
ob Dravi, Ob Mlinščici 8, 2341 Limbuš,
ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti.
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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 52/2003 S-103236
V zadevi postopka prisilne poravnave zo-

per dolžnika Aqualand d.o.o., Streliška
150, Maribor, je poravnalni senat na svoji
seji dne 25. 9. 2003 sprejel naslednji sklep:

Upniški odbor, ki je bil imenovan s skle-
pom z dne 8. 5. 2003, se spremeni iz pet
članov na sedem članov.

Imenujeta se dva nova člana, in sicer:
1. Darrtech d.o.o., Cesta XIV. divizije

64, Maribor,
2. Areal d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5,

Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru

dne 25. 9. 2003

St 50/94 S-103237
To sodišče razpisuje III. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi TVT
Družba za proizvodnjo plastičnih nad-
gradenj in sestavo delov cestnih vozil
d.o.o. - v stečaju, Maribor, dne 5. 12.
2003 ob 11. uri, v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 2003

St 44/96 S-103238
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 44/96 z dne 25. 9. 2003 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Grapromon-
ting Gradbeništvo, proizvodnja, inženi-
ring, trgovina in storitve d.o.o. - v steča-
ju, Lenart, Spodnji Porčič 22, ker so kon-
čana vsa opravila iz stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 2003

St 142/2003 S-103239
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 142/2003 dne 29. 9. 2003 začelo ste-
čajni postopek nad stečajnim dolžnikom Eu-
rocut d.o.o., Proizvodnja in trgovina,
Špindlerjeva 2/b, Slovenska Bistrica.

Odslej firma glasi Eurocut d.o.o., Proiz-
vodnja in trgovina, Špindlerjeva 2/b, Slo-
venska Bistrica – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Gorazd Zemljarič, zaposlen v FISK d.o.o.
Maribor, Gosposvetska 84, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih dokumenti-
rane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgo-
ve takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
6. 2. 2004 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega
sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 29. 9.
2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 9. 2003

St 23/2003 S-103240
To sodišče je dne 30. 9. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 23/2003, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Zidarstvo
fasaderstvo Mrđa Petar, s.p., Cesta IV.
Prekomorske 51, Ajdovščina, matična št.
5005333, šifra dejavnosti 45.210.

Stečajna upraviteljica je Ksenija 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 100 točk (1.900 SIT) in naj-
več do vrednosti 2.000 točk (38.000 SIT).
Takso je potrebno plačati na TRR
01100-1000-339014, sklic na št.
11-42218-7110006-2303. Dokazilo o pla-
čilu takse je potrebno priložiti prijavi terja-
tve.

Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. 1. 2003 ob 8.45, v sobi št. 110/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 30. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 9. 2003

St 8/2003 S-103241
To sodišče je dne 30. 9. 2003 s skle-

pom, oprav. št. St 8/2003 v smislu druge-
ga odstavka 99. člena Zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Gajič & CO,
servis, trgovina, storitve in gostinstvo
d.n.o., Draženci 3 – v stečaju.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 30. 9. 2003

St 17/2003 S-103242
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 17/2003, z dne 29. 9. 2003 začelo li-
kvidacijski postopek nad Zadrugo za pre-
delavo sladkorne pese z.b.o., Opekarni-
ška cesta 4, Ormož, matična številka
5643074, in postopek z istim dnem zaklju-
čilo.

Proti temu sklepu se upniki lahko pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dol-
žnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 9. 2003

St 25/2000 S-103244
To sodišče je dne 29. 9. 2003 s skle-

pom, opr. št. St 25/2000 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni porav-
navi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Ana trgovsko, go-
stinsko in storitveno podjetje d.o.o., Tr-
stenjakova 22, Ptuj – v stečaju.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 9. 2003

St 16/2003 S-103245

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 16/2003, z dne 29. 9. 2003 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Krabo-
nja Jožef s.p. - Mesarija in kava bar
Zinka, Gorišnica 58/a.

Odslej firma glasi: Krabonja Jožef s.p.
- Mesarija in kava bar Zinka, Gorišnica
58/a - v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen
dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, Sloven-
ske Konjice.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu s pisno vlogo v dveh iz-
vodih in dokazi v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka, dolžniki pa naj brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne
10. 12. 2003, ob 10. uri, v sobi št. 26/II
tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 9. 2003.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 9. 2003

St 11/2003 S-103247
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 11/2003, z dne 29. 9. 2003 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Koštro
Dijana s.p., - Sigma, posamezna grad-
bena dela, Natašina pot 7, Ptuj.

Odslej firma glasi: Koštro Dijana s.p. -
Sigma, posamezna gradbena dela, Nata-
šina pot 7, Ptuj - v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ek., Svetozarev-
ska 10/II, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu s pisno vlogo v dveh iz-
vodih in dokazi v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka, dolžniki pa naj brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne
10. 12. 2003, ob 9. uri, v sobi št. 26/II
tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 9. 2003.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 9. 2003

St 150/2001 S-103290

To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 150/2001 dne 29. 9. 2003 nad dol-
žnikom Anomis B, d.o.o. - v stečaju,
Čargova 4, Ljubljana, stečajni postopek
zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2003
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St 56/2003 S-103291
To sodišče je s sklepom St 56/2003

dne 30. 9. 2003 ustavilo postopek prisilne
poravnave in začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Interact d.o.o., Šmartinska
152a, Ljubljana, matična številka
5314321, šifra dejavnosti 74.204.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ma-
rina Marinc Pilej 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,
razen če svojih terjatev niso prijavili v po-
stopku prisilne poravnave. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z us-
treznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transak-
cijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic
na št.: 11 42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 1. 2004 ob 10.30, v sejni sobi v 9.
nadstropju na Slovenski 41 v Ljubljani (biv-
ša Gospodarska zbornica Slovenije).

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2003

St 131/2003 S-103292
1. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 131/2003, dne 29. 9. 2003 začelo ste-
čajni postopek nad stečajnim dolžnikom Pa-
pirnica & cvetličarna »Bambi« Ljubec
Branko s.p., Gornji trg 25, Lovrenc na
Pohorju.

Šifra dejavnosti: 52.473, matična števil-
ka: 1265458.

Odslej firma glasi Papirnica & cvetličar-
na »Bambi« Ljubec Branko s.p. - v stečaju,
Gornji trg 25, Lovrenc na Pohorju.

2. Za stečajnega upravitelja se določi
Dušan Marin, Stantetova ulica 4, Maribor.

3. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.

4. Dolžnike pozivamo, da naj svoje dol-
gove takoj poravnajo v stečajno maso.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 8. 1. 2004, ob 9. uri, v sobi 137/I
tukajšnjega sodišča.

6. Oklic upnikom je nabit na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča dne 29. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 9. 2003

St 22/2003-8 S-103293
1. Z dnem 1. 10. 2003 se začne stečaj-

ni postopek nad dolžnikom Knjigovodski
servis Jožica Horvat s.p., Partizanska uli-
ca 14, Turnišče.

2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53.

3. Upnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh pisnih izvodih in po-
trebno dokumentacijo prijavijo svoje  terja-
tve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. S prijavo terjatve mo-
rajo predložiti tudi dokazilo o plačani taksi,
ki znaša 2% tolarske vrednosti od vsote pri-
javljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstav-
ka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.

Sodno takso morajo plačati pravne ose-
be na račun sodnih taks št.
01100-1000339014, fizične osebe in za-
sebniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100223.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 12. 1. 2004 ob 12. uri v razpravni
dvorani št. 12 tega sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 1. 10. 2003 nabije na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odloč-
ba o začetku stečajnega postopka, istoča-
sno pa se pošlje v objavo Uradnemu listu
Republike Slovenije. Tega dne nastopijo vse
pravne posledice začetka stečajnega po-
stopka nad dolžnikom in prenehajo pravice
pooblaščencev stečajnega dolžnika razpo-
lagati s premoženjem stečajnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 10. 2003

St 28/2003 S-103343
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Voda Juliana d.d., Ljublja-
na, za dne 3. 11. 2003 ob 10.30, v sejni
sobi v 9. nadstropju na Slovenski 41 (bivša
Gospodarska zbornica Slovenije).

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2003

St 69/2000-64 S-103367
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 69/2000 sklep z dne 2. 10.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Extragrad, Gradbena in obrtna dela
d.o.o., Lepa pot 5, Celje (matična št.
5452724; šifra dejavnosti 45.210), se za-
ključi v skladu z določili 169. člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Extragrad, Grad-
bena in obrtna dela d.o.o., Lepa pot 5,
Celje (matična številka 5452724; šifra de-
javnosti 45.210), iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 10. 2003

St 76/2003-8 S-103368
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 76/2003 sklep z dne 2. 10.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Li-
povšek Vladimir s.p., »LIVI«, Kidričeva ul.
21, Celje (matična št. 5183268; šifra de-
javnosti: DB/17542), se začne in takoj za-
ključi v skladu z določili 99/I člena ZPPSL,
saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno ma-
so, ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Lipovšek Vladi-
mir s.p., »LIVI«, Kidričeva ul. 21, Celje (ma-
tična številka 5183268; šifra dejavnosti
DB/17542), iz pristojnega registra samo-
stojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 10. 2003

St 41/2003-7 S-103369
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 41/2003 z dne 30. 9. 2003 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Od A–Ž
Trade, trgovina in posredovanje d.o.o.,
Tavčarjeva 27, Škofja Loka in ga takoj
zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik iz-
brisan iz sodnega registra.

Proti temu sklepu se upniki lahko pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 9. 2003

St 23/2002 S-103370
To sodišče je dne 30. 9. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 23/2002, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Globe
d.o.o., Global consulting, svetovanje, tr-
govina in trgovinske storitve Nova Gori-
ca, Kidričeva 9a, Nova Gorica, matična
št. 5828082, šifra dejavnosti 51.190.

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 42218-7110006-00002302. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 30. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 9. 2003

St 15/2000 S-103371
To sodišče je dne 30. 9. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 15/2000, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Plastiko-
brt, Anton Doljak, s.p., Solkan, Cesta IX.
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Korpusa 54, matična št. 5377085, šifra
dejavnosti 25.230.

Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.

Narok za preizkus terjatev bo 17. 12.
2003 ob 8.30 v sobi 110/I pri naslovnem
sodišču.

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 42218-7110006-00001500. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 30. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 9. 2003

St 11/2002 S-103372
To sodišče je dne 30. 9. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 11/2002, da se začne ste-
čajni postopek zoper dolžnika T.C.COM, Tr-
govina, prevozi, komerciala, d.o.o., Nova
Gorica, Cesta 15. septembra 4 (matična
št. 1199749, šifra dejavnosti 60.240).

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 terjateve 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 42218-7110006-00001102. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 30. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 9. 2003

St 48/2000 S-103373
To sodišče je dne 30. 9. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 48/2000, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Santana
Sezonska okrepčevalnica za točenje pi-
jač, Rutar Dejan, s.p., Solkan, Soška ce-
sta 18, matična št. 5020773000, šifra de-
javnosti 55.302.

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 42218-7110006-00004800. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 30. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 9. 2003

St 7/2001 S-103374
To sodišče je dne 30. 9. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 7/2001, da se začne ste-
čajni postopek zoper dolžnika Bani, Trgo-
vina na debelo, Ludvik Jelen, s.p., Vrtoj-
ba, Mednarodni mejni prehod 4, Šem-
peter pri Gorici, matična št. 1016369, ši-
fra dejavnosti 29240.

Stečajne upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.

Narok za preizkus terjatev bo 17. 12.
2003 ob 8.30, v sobi 110/I pri naslovnem
sodišču.

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 42218-7110006-00000701. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 30. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 9. 2003

St 19/2000 S-103375
To sodišče je dne 30. 9. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 19/2000, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Rrahma-
ni Shemsi, s.p., Idrija, Rudarska 12, ma-
tična št. 5292667, šifra dejavnosti 45.210.

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 42218-7110006-00001900. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 30. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 9. 2003

St 27/2000 S-103376
To sodišče je dne 30. 9. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 27/2000, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Stevanov
Zorančo, s.p., Prvačina 167, matična št.
5439938, šifra dejavnosti 45.210.

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 42218-7110006-00002700. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 30. 9. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 9. 2003

St 26/2003-6 S-103377
To sodišče je na seji senata dne 1. 10.

2003 pod opr. št. St 26/2003 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Medi-
can, trgovina, uvoz-izvoz Novo mesto,
d.o.o., Mali Slatnik 26, Novo mesto, ma-
tična št. 5442753, šifra dejavnosti 93.040
se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Medican, trgovina, uvoz-izvoz Novo mesto,
d.o.o., Mali Slatnik 26, Novo mesto, izbriše
iz sodnega registra.

Premoženje stečajnega dolžnika, in si-
cer premičnine (solarij vertikalni ringo 1200
11 KW, Belex 06 – kozmetični aparat, Di-
namic 02, Lipodren – kozmetični kirurški
aparat, Maydren Personal Card 12 kanalov
– kozmetični aparat, S 88M – kozmetična
tridelna miza), se izročijo Občini Novo me-
sto.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 10. 2003
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St 92/2003 S-103500
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 92/2003 z dne 30. 9. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Polo pro-
met d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 135 –
v stečaju.

Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2003

St 91/99 S-103501
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Europrima d.o.o. Izlake,
Obrezija 19, Izlake – v stečaju, za dne
26. 11. 2003 ob 9. 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 2. 10. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 67/2003 SR-10211
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

ni sodnici-svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Papež Antonije, Ko-
lodvorska cesta 15, Črnomelj, ki jo zastopa
pooblaščenec Jože Vardjan, odvetnik v Čr-
nomlju, proti toženi stranki Franju Lužarju,
Sarajevo, BiH, sedaj neznanega bivališča,
zaradi priznanja lastninske pravice in izsta-
vitve z.k. listine, pcto 100.000 SIT, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 4. 8. 2003 postavlja začasnega zasto-
pnika toženi stranki Lužar Franju, Sarajevo,
BiH, sedaj neznanega bivališča.

Začasni zastopnik je univ. dipl pravnik –
odvetnik Anton Zajc, iz Črnomlja, Ulica 21.
oktobra 19/a.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko Lužar Franja, Sarajevo,
BiH, sedaj neznanega bivališča, vse do ta-
krat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 8. 2003

P 94/2003 SR-10224
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

ni sodnici-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Jožefa Prusa, Krma-
čina 6, Metlika, ki ga zastopa pooblašče-
nec Drago Vlah, odvetnik v Metliki, proti
toženi stranki neznani in neznanokje živeči
dediči po pokojnem Daku Šembreku, iz Je-
zernic št. 8, Sošice, zaradi ugotovitve la-
stninske pravice, na podlagi priposestvova-
nja, pcto 100.000 SIT, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 6. 8.
2003 postavlja začasnega zastopnika tože-
ni stranki neznanim in neznanokje živečim
dedičem po pokojnem Daku Šembreku, iz
Jezernic št. 8, Sošice.

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Dušan Bricelj, iz Črnomlja, Ulica
Pod lipo 4/a.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko vse do takrat, dokler le-ta
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči, da je postavil skr-
bnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 6. 8. 2003

P 102/2003 SR-11984
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

ni sodnici-svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Jožeta Kosteleca, iz
Črnomlja, Grajska cesta 3, ki ga zastopa
pooblaščenec Alojz Poljšak, odvetnik v Čr-
nomlju, proti toženi stranki neznani dediči
neznanega bivališča po pokojni Navratil Ju-
lijani, iz Metlike 24, Metlika, zaradi ugotovi-
tve lastninske pravice in izstavitve z.k. listi-
ne, pcto 100.000 SIT, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 1. 9.
2003 postavlja začasnega zastopnika tože-
ni stranki neznanim dedičem neznanega bi-
vališča po pokojni Navratil Julijani, iz Metli-
ke 24, Metlika.

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Dušan Bricelj, iz Črnomlja, Ulica
Pod lipo 4/a.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko vse do takrat, dokler le-ta
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči, da je postavil skr-
bnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 1. 9. 2003

P 33/2002 SR-11989
V pravdni zadevi opr. št. P 33/2002

Okrajnega sodišča v Grosupljem, tožeče
stranke Generali zavarovalnica d.d., Kržiče-
va 3, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Zlat-
ko Lipej iz Medvod, proti toženi stranki Mar-
janu Puglju, neznanega prebivališča, zaradi
plačila 1,753.116 SIT s pp, se toženi stranki
Marjanu Puglju, neznanega prebivališča, po-
stavi začasna zastopnica, odvetnica Alenka
Žugelj.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 17. 9. 2003

N 7/2003 SR-11985
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po

okrajni sodnici Sonji Železnik v nepravdni
zadevi predlagateljice Emilije Ivane Brentin,
Jelšane 22, ki jo zastopa Valerija Marija Re-
berc, zoper nasprotno udeleženko Pavlo Gr-
gič, neznanega bivališča, po predlogu za
delitev solastnih nepremičnin, na temelju
določila 82. člena ZPP, v zvezi s 37. čle-
nom ZNP sklenilo:

Pavli Grgič, neznanega prebivališča, ki v
predmetnem postopku nima pooblaščenca,
se na predlog predlagateljice postavi zača-
sni zastopnik, notar Aleksander Ternovec,
Cankarjeva 26, Ilirska Bistrica.

O postavitvi začasnega zastopnika ob-
vesti sodišče Center za socialno delo v Ilir-
ski Bistrici.

Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dol-
žnosti zakonitega zastopnika od dne izdaje

predmetnega sklepa pa vse do takrat, do-
kler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
CSD ne sporoči sodišču, da je postavil skr-
bnika.

Vse stroške postavitve začasnega zasto-
pnika nosi predlagateljica.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 9. 2003

P 3343/2002 SR-9195
Okrožno sodišče v Ljubljani je v prav-

dni zadevi tožeče stranke Ustanova za no-
vo pediatrično kliniko v Ljubljani, Vrazov
trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Marjana Kav-
čič, odvetnica v Ljubljani, proti toženi
stranki Rajkovič Zoranu, neznanega biva-
lišča, zaradi plačila, o predlogu za posta-
vitev začasnega zastopnika, dne 7. 7.
2003 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Rajkovič Zoranu, neznanega
bivališča, postavlja začasna zastopnica, od-
vetnica Baškovič Desiree, Trdinova 7/II,
Ljubljana.

Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dol-
žnosti zakonite zastopnice. Začasna zasto-
pnica bo zastopala toženo stranko v pred-
metni pravdni zadevi, dokler tožena stranka
ne bo nastopila pred sodiščem oziroma do-
kler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2003

II P 257/98 SR-10214
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Martini Hren, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Zavarovalnice Triglav d.d., Ljubljana, Mi-
klošičeva 19, PE Domžale, Kamnik, Ljub-
ljanska 86, 1230 Domžale, proti toženi
stranki Kocjan Dušanu, Tabor 9, Ljublja-
na-Center, zaradi plačila 314.426 SIT s pp,
dne 4. 8. 2003 sklenilo:

toženi stranki, Dušanu Kocjanu, nezna-
nega prebivališča v tujini, se v pravdni zade-
vi opr. št. II P 257/98 postavlja začasna
zastopnica, odvetnica Mateja Maček, Ko-
lodvorska ul. 6, Ljubljana, ki bo zastopala
toženo stranko v postopku zaradi plačila
314.426 SIT.

Začasna zastopnica bo zastopala tože-
no stranko od dneva postavitve dalje, do-
kler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2003

II 2000/12884 SR-10216
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Ireni Čretnik v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska c. 134b, Ljubljana, ki ga zasto-
pa odvetnik Branko Lipovec iz Kranja, zo-
per dolžnika Stanislava Ivanuša, Rakovni-
ška ul. 6/a, Ljubljana, zaradi izterjave
30.055 SIT, dne 12. 6. 2003 sklenilo:

dolžniku Stanislavu Ivanuši, roj. 7. 8.
1968, se na podlagi 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP postavi začasna
zastopnica.
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Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nico Mojco Breznik, Trubarjeva 21, iz Ljub-
ljane.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2003

I 1998/15049 SR-10217
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Ireni Čretnik v izvršilni zadevi upni-
ce Adriatic Zavarovalna družba d.d., Ljub-
ljanska cesta 3a, Koper, zoper dolžnico
Primc Mileno, Kamnogoriška 8, Ljubljana,
zaradi izterjave 318.123,65 SIT, dne 12. 6.
2003 sklenilo:

dolžnici Primc Mileni, roj. 3. 1. 1972, se
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP postavi začasna zastopni-
ca.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nico Mojco Breznik, Trubarjeva 21, iz Ljub-
ljane.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
co vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2003

I 2002/01196 SR-10191
V izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d.,

Ljubljana, Ajdovščina 4, proti dolžniku Mar-
ku Nedeljkoviču, Šolska ul. 4, Novo mesto,
tudi Razlagova 27, Murska Sobota, sedaj
neznanega bivališča, zaradi izterjave
198.808,85 SIT s pp, je sodišče s skle-
pom z dne 23. 6. 2003 postavilo začasno
zastopnico – odvetnico Sabino Smolej iz
Novega mesta, na podlagi 82. člena ZPP v
zvezi s 15. členom ZIZ. Začasna zastopnica
bo zastopala dolžnika v tem izvršilnem po-
stopku vse do takrat, dokler dolžnik ali nje-
gov pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo sporočil, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 28. 8. 2003

I 655/2002 SR-10222
Okrajno sodišče v Sevnici je po okraj-

nem sodniku Matjažu Kučiču v izvršilni za-
devi upnika Si.mobil telekomunikacijske sto-
ritve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljublja-
na, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz
Kranja, zoper dolžnika Alberta Sitarja, Ce-
sta 4. julija 48, Krško, zaradi izterjave
77.930 SIT s pp, dne 1. 9. 2003 sklenilo,
da se dolžniku Albertu Sitarju, nazadnje sta-
nujočemu Cesta 4. julija 48, Krško, postavi
začasni zastopnik, odvetnik Zdravko Gro-
boljšek.

Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dol-
žnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred

sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 1. 9. 2003

Oklici dedičem

D 415/96 OD-11993
Marsich Giuseppe iz Trsta, Italija, je dne

31. 8. 1928 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-

diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Cvetka Birsa iz Ankarana, Ivanči-
čeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 9. 2003

D 152/2003 OD-11992
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po dne 2. 3. 1944 umrlem Ažman An-
tonu, roj. 11. 6. 1865, državljanu Republike
Slovenije, nazadnje stanujočem Sp. Lipnica
št. 17.

Ker sodišču niso znani vsi dediči, ki bi
bili upravičeni do dedovanja v 1. dednem
redu, pozivamo vse dediče, da se v enem
letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnje-
mu sodišču kot dediči. Po preteku tega ro-
ka bo sodišče opravilo zapuščinsko obrav-
navo in izdalo sklep o dedovanju na podalgi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 19. 9. 2003

Oklici pogrešanih

N 4/2003 PO-11994
Prudič Matija, roj. 30. 1. 1892, nazad-

nje stanujoč Cerknica 189, je pogrešan.
Skrbništvo bo za pogrešanega opravljal

Center za socialno delo v Cerknici, Parti-
zanska c. 1, Cerknica.

Sodišče poziva pogrešanca, da se ogla-
si in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življe-
nju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica z opozorilom, da bo
po poteku roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 15. 9. 2003

N 1/2003 PO-11997
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na

predlog Martina Zadravca, Gornja Bistrica
119, 9232 Črenšovci, v teku postopek za
razglasitev za mrtvega Štefana Zadravca,
roj. 12. 7. 1908, nazadnje stanujočega Gor-
nja Bistrica 119.

Pogrešanega zastopa skrbnik Anton
Donko, roj. 4. 4. 19941, Gornja Bistrica
146/a.

Pogrešani se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj

to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi, skr-
bniku ali predlagatelju v roku treh mesecev
po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 11. 9. 2003

N 36/2001 PO-10198
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v ne-

pravdni zadevi predlagatelja Peršolja Deja-
na, Kozana 19, Dobrovo, ki ga zastopa odv.
Tanja Marušič iz Nove Gorice, zoper nas-
protno udeleženko Bolle Marijo, zaradi pre-
dloga za razglasitev pogrešane za mrtvo,
izven naroka, dne 1. 9. 2003 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotni udeleženki Bolle Mariji postavi za-
časno zastopnico, odv. Vido Lemut Mali iz
Ajdovščine, Tovarniška cesta 2/a, katera
bo nasprotno udeleženko zastopala v ne-
pravdni zadevi N 36/2001 pred sodiščem,
vse dokler organ, pristojen za socialne za-
deve, sodišču ne sporoči, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 9. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD

Spremembe

MURSKA SOBOTA

Ob-18528
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 1999/01269 z dne 26. 1.
2001, pod št. vložka 1/00622/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična št.: 5401119
Firma: Hajdič-Beton, podjetje za proiz-

vodnjo in trgovino, Murska Sobota d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: M. Kuzmiča 41/A, 9000 Mur-

ska Sobota
Osnovni kapital: 1,571.036 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzame Hajdič
Viktor, M. Kuzmiča 41/A, 9000 Murska So-
bota, vložek 1,571.036 SIT, ne odgovarja,
vstop 26. 6. 1990.

Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, v
nadaljevanju: ZGD) izbrisalo iz sodnega re-
gistra v izreku sklepa navedeno gospodar-
sko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove dru-
žbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe.
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Pravni pouk: zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Rg-18530
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 2000/00026 z dne 26. 1.
2001, pod št. vložka 1/01177/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična št.: 5560292
Firma: Orion-Slavič-Stričevič, trgov-

sko podjetje export-import Radenci
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Porabska ul. št. 8, 9252 Ra-
denci

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzameta Sla-
vič Mira, Porabska 8, 9252 Radenci, vlo-
žek 4.000 SIT, odgovarja s svojim premo-
ženjem, vstop 22. 7. 1992 in Stričević Ne-
ven, Porabska 8, Radenci, vložek 4.000
SIT, odgovarja s svojim premoženjem, vstop
22. 7. 1992.

Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, v
nadaljevanju: ZGD), izbrisalo iz sodnega re-
gistra v izreku sklepa navedeno gospodar-
sko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove dru-
žbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe.

Pravni pouk: zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE

Srg 1145/2003 Rg-11958
To sodišče je zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku in izbrisa iz so-
dnega registra sklenilo objaviti sklep:

družba Timber, gozdarstvo, d.o.o., Ro-
gaška Slatina, XIV. divizije 7, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbeni-
kov Tadina Jožefa, stan. Podturn 14/b, Pod-
plat in Biruš Franja stan. Ivanić Desinić 60,
Desinić, z dne 18. 6. 2003.

Družbenika si razdelita premoženje dru-
žbe in prevzameta obveznost plačila more-
bitnih obveznosti družbe.

Zoper sklep je 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 Celju
dne 17. 9. 2003

KOPER

Rg-10156
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Ledena dežela, prodaja živil-

skih izdelkov d.o.o., Šmarska cesta 5b,
Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/5807/00, preneha po skrajša-
nem postopku, po sklepu ustanovitelja z dne
15. 5. 2003.

Družbenica Ledeni diskont, diskontna tr-
govina, d.o.o., s sedežem v Kopru, Šmarska
cesta 5b, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, 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 ustanoviteljico.

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 1080/2003 Rg-10173
Družba Uniquare, programska opre-

ma d.o.o., s sedežem Bleiweisova 20,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/6905/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame
Uniquare Financial Solutions GMBH,
Lannerweg 9, Krumpendorf, Avstrija.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 9. 2003

Srg 1109/2003 Rg-11960
Družba Stop – Čehić Braco Fery in

sodelavci, podjetje za izobraževanje,
storitve in trgovino, d.n.o., s sedežem Trg
svobode 18, Tržič, vpisana na reg. vl. št.
1/5497/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Čehić Feriha, Za jezom 9, Tržič in Čehić
Elvis, Paradiž 3, Tržič.

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 22. 9. 2003

KRŠKO

Srg 293/2003 Rg-11956
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, je kot registrsko sodišče na
predlog predlagatelja TPV Brežice, Tovarna

prikolic in delov za vozila d.o.o., Cesta bra-
tov Cerjakov 13, Brežice, za vpis preneha-
nja družbe TPV Brežice, Tovarna prikolic in
delov za vozila d.o.o., Cesta bratov Cerja-
kov 13, Brežice, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku in izbrisa iz sodnega re-
gistra objavlja sklep:

družba TPV Brežice, Tovarna prikolic
in delov za vozila d.o.o., Cesta bratov
Cerjakov 13, Brežice, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 31. 8. 2003.

Ustanovitelj TPV, Trženje in proizvodnja
opreme vozil d.d., Kandijska cesta 60, No-
vo mesto, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe TPV Brežice, Tovarna pri-
kolic in delov za vozila d.o.o., Cesta bratov
Cerjakov 13, Brežice, da so urejena vsa
razmerja z delavci in da ustanovitelj prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8,653.000 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja TPV, Trženje in proizvodnja opreme
vozil d.d.

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 Krškem
dne 17. 9. 2003

LJUBLJANA

Srg 00442/2003 Rg-3775
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlaga-
telja za prenehanje po skrajšanem postop-
ku in izbrisa iz sodnega registra družbe Lev-
stik sistemi, d.o.o., Ljubljana, Peričeva 17,
objavlja sklep:

Levstik sistemi, d.o.o., Ljubljana, Pe-
ričeva 17, reg. št. vl. 1/30071/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 7. 1. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Levstik Andrej, Ljubljana,
Celovška 130, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2003

Srg 03989/2003 Rg-9178
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mu-
šič Heleni na predlog družbe Asteria, po-
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slovne storitve d.o.o., Ljubljana, Cesta v Go-
rice 8, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška
družba Gorše in partner o.p., d.n.o. iz Ljub-
ljane, Cigaletova 7, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Asteria d.o.o., Ljubljana,
Cesta v Gorice 8, Ljubljana, objavlja sklep:

družba Asteria, poslovne storitve
d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice 8, reg.
št. vl. 1/14156/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljice z
dne 28. 5. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Buck Metka, Viška c.
49, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Buck Metko.

Zoper sklep ustanoviteljice o preneha-
nju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2003

Srg 5320/2003 Ob-11959
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe Euro marketing
d.o.o. Ljubljana, Slovenčeva 145, ki jo za-
stopa notarka Kumar Nada, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe objavlja sklep:

družba Euro marketing, podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, inženiring
in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Sloven-
čeva 145, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 5. 6. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Tomac Branko in Tomac
Marija, oba stanujoča v Ljubljani, Slovenče-
va 145, z ustanovitvenim kapitalom
5,738.000 SIT, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje in ustanovitveni kapi-
tal v znesku 5,738.000 SIT prenese po do-
govoru z dne 5. 6. 2003 na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2003

Srg 05208/2003 Rg-11962
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlaga-
telja za prenehanje po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Sta-
dor, Organiziranje gozdnih del in trgovina,
d.o.o. Kamnik, Cesta treh talcev 15, objav-
lja sklep:

Stador, Organiziranje gozdnih del in
trgovina, d.o.o. Kamnik, Cesta treh tal-
cev 15, reg. št. vl. 1/08728/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 8. 7. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnik je Podgornik Janez, Kamnik,
Cesta treh talcev 15, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2003

Srg 05020/2003 Rg-11964
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlaga-
telja za prenehanje po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Re-
mic, podjetje za gradbeništvo, trgovino in
storitve, d.o.o. Ljubljana-Črnuče, Ježa 79,
objavlja sklep:

Remic, podjetje za gradbeništvo, tr-
govino in storitve, d.o.o. Ljubljana-Črnu-
če, Ježa 79, reg. št. vl. 1/17467/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 7. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Remic Jožef in Marta,
Ljubljana-Črnuče, Ježa 79, z ustanovitve-
nim kapitalom 2,300.000 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja v sorazmerju z njunima de-
ležema.

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

Srg 05021/2003 Rg-11965
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlaga-
telja za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe Tesar &
Co, lesni izdelki, trgovina in inženiring, d.o.o.,
Lukovica, Prevoje 104, objavlja sklep:

Tesar & Co, lesni izdelki, trgovina in
inženiring, d.o.o., Lukovica, Prevoje 104,
reg. št. vl. 1/09268/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
2. 7. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Strmšek Irena, Lukovi-
ca, Prevoje pri Šentvidu 104, z ustanovitve-

nim kapitalom 1,732.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti 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 smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega ro-
ka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2003

Srg 04582/2003 Rg-11966
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlaga-
telja za prenehanje po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Plus,
podjetje za računovodski, finančni, davčni
in komercialni inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Bežigrad 1, objavlja sklep:

Plus, podjetje za računovodski, finan-
čni, davčni in komercialni inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1, reg. št. vl.
1/02378/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 19. 6.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Tomažič Radoja, Ljublja-
na, Klemenova ulica 10 in Plus d.o.o., Ljub-
ljana, Bežigrad 1, z ustanovitvenim kapita-
lom 2,100.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na Radojo Tomažič.

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

MARIBOR

Srg 1125/2003 Rg-10166
Družba Dekada, storitveno in trgov-

sko podjetje d.o.o., Na Jelovcu 62, Bre-
sternica, reg. št. vl. 1/3647-00, katere
družbeniki so Dasko Rudolf, Stara Gora pri
Šentilju 24, Šentilj v Slovenskih goricah,
Osterc Franc, Na Jelovcu 62, Bresternica
in Dekada, storitveno in trgovsko podjetje
d.o.o., Na Jelovcu 62, Bresternica, po skle-
pu družbenikov družbe z dne 14. 7. 2003
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Dasko Ru-
dolf, Stara Gora pri Šentilju 24, Šentilj v
Slovenskih goricah in Osterc Franc, Na Je-
lovcu 62, Bresternica.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
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Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 8. 2003

NOVA GORICA

Srg 629/2003 Rg-11955
Družba Eko Partner, Proizvodno-trgov-

sko podjetje d.o.o., s sedežem Prvomaj-
ska 39, Nova Gorica, vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
1-01890-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenikov družbe z dne
4. 4. 2003.

Ustanovitelja in družbenika družbe sta
Trop Ivan, stanujoč Ulica Gradnikove briga-
de 31, Nova Gorica in Trop Iztok, stanujoč
Ulica Trinka Zamejskega 8, Solkan, ki pre-
vzemata obveznsot plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada usta-
noviteljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
15 dneh od objave, sicer bo sodišče spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O
ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep
o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 9. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA, Pre-
šernova 6, Ljubljana, štampiljko okrogle
oblike, velikosti 3,5 cm, ob dvojnem robu
je napis EKONOMSKA ŠOLA, v sredini
slovenski grb, pod njim napis LJUBLJA-
NA, pod napisom št. 3. gnz-133821

Priglasitveni list

Bjedov Jasna, Stranska vas 36, Do-
brova, priglasitveni list, opravilna
št. 28-2560/97, izdan dne 15. 9. 1997.
gnh-133764

Kobal Jakob, Tavčarjeva 7, Jesenice,
priglasitveni list, opravilna
št. 14-0765/95, izdan dne 11. 12. 1995.
gns-133578

Matič Miodrag, Celovška cesta 127,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 056380/4633/01-37/1996 in obrtno
dovolenje z isto številko, izdana dne
29. 4. 1996. gnr-133579

Mijoč Alojzija, Šaleška 2/d, Velenje,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 075958/1689/01-69/2000, izdana
dne 13. 9. 2000. gnu-132926

Noč Franci s.p., Kovinska galanterija
in trgovina na debelo, Cesta Toneta Tom-
šiča 38, Jesenice, priglasitveni list, opra-
vilna št. 14-0364/94, izdan dne 16. 9.
1997. gno-133807

Oblak Boris s.p., Pizzeria Rio, Kraljeva
3, Koper – Capodistria, obrtno dovoljenje,
št. 72833 in odločbo o obrtnem dovolje-
nju št. 016589/0475/00-27/1995.
gno-133390

Šoštarko Martin s. p., Vrhpolje pri
Kamniku 275, Kamnik, odločbo o obrt-
nem dovoljenju,
št. 000607/1367/00-25/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gno-133857

Velič Ramzija s.p., “ELDO” čistilni ser-
vis, Ižanska cesta 106, Ljubljana, prigla-
sitveni list, opravilna št. 28-2729/98,
mat. št. 1246593, izdan dne 6. 7. 1998.
gnd-133643

Vrankar Emil, Buč 8/e, Laze v Tuhinju,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 041154/0923/02-25/2001, izdana
dne 9. 10. 2001. gno-133757

Zadnik Viljem s.p., Koštabona 70,
Šmarje, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/1867/95, izdan dne 21. 4.
1997. gnm-133384

Zalokar Boris, Ribnik 21, Trbovlje, pri-
glasitveni list, opravilna št. 56-0070/94.
gny-133397

Žižek Primož, Šegova 4, Novo mesto,
priglasitveni list, opravilna
št. 038-2050/97 – duplikat.
gnm-133234

Potne listine

Bizjak Andi, Polževa 5, Ajdovščina,
potni list, št. P00010237. gne-133321

Bobič Janez, Sela 3, Šmarješke Topli-
ce, potni list, št. P00832713.
gno-133482

Božič Ines, Sejmiška ulica 2/a, Lesko-
vec pri Krškem, potni list, št. P00759882.
gnc-133494

Buh Milena, Škofjeloška cesta 25,
Medvode, potni list, št. P00151812.
gnj-133437

Carli Jožica, O. Župančiča 9, Idrija,
potni list, št. P00913112. gnp-133806

Cergolj Matija, Kamnogoriška cesta
31, Ljubljana, potni list, št. P00531641.
gnq-133230

Černeka Maša, Vojke Šmuc 8, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00053762.
gnp-133481

Čok Erik, Plavje 6, Škofije, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 159489, izdala
UE Koper. gnq-133780

Dedić Elvir, Koprska 21, Izola – Isola,
potni list, št. P00171953. gnl-133335

Dermota Žiga, Toplarniška 5, Ljublja-
na, potni list, št. P00603089.
gno-133007

Đorđević Dragan, Hladilniška pot 1,
Ljubljana, potni list, št. P00966959.
gnx-133523

Hiti Igor, Martina Krpana 31, Ljubljana,
potni list, št. P00709840. gny-133872

Hribar Stojan, Prešernova 7, Ljublja-
na, potni list, št. P00056743.
gnr-133329

Hribar Tamara, Prešernova 7, Ljublja-
na, potni list, št. P00056742. gni-133213

Ivančič Simon, Drež. Ravne 29, Koba-
rid, potni list, št. P00004446.
gni-133013

Janša Antonija, Večje Brdo 8, Dobje
pri Planini, potni list, št. P00206025.
gnb-133020

Janša Žan, Brinje, Cesta I/55, Grosu-
plje, potni list, št. P00105489.
gnq-133334

Jurkovšek Katja, Zagrda 70, Celje,
potni list, št. P00508507. gnt-133802

Kazić Aldijana, Cesta v Šmartno 35,
Ljubljana, potni list, št. P00025897.
gni-133238

Kazić Elmedine, Cesta v Šmartno 35,
Ljubljana, potni list, št. P00711589.
gnj-133237

Kazić Šukrija, Cesta v Šmartno 35,
Ljubljana, potni list, št. P00737845.
gnk-133236

Kojić Nedeljko, Litijska cesta 132,
Ljubljana, potni list, št. P00608327.
gnq-133155

Kojić Nedeljko, Litijska cesta 132,
Ljubljana, preklic potnega lista, objavljen
v Ur. l. RS, št. 92/2003. gnd-133568

Kolmanič Borut, Gregorčičeva 15, Do-
brovo v Brdih, potni list, št. P00305054.
gnw-133649

Kosmač Edvard, Lom pod Storžičem
60, Tržič, potni list, št. P00890362.
gni-133592

Krauthaker Darinka Marija, Tbilisijska
82, Ljubljana, potni list, št. P00867027.
gnz-133446

Krevelj Maks, Vranje 16, Sevnica, pot-
ni list, št. P00924390. gnh-133789

Lozej Matija, Slovenčeva 4, Ljubljana,
potni list, št. P00077428. gne-133692

Malarič Darja, Pod obzidjem 6/a, Bre-
žice, potni list, št. P00540901.
gnf-133066

Miketič Terezija, Leskovec 13, Brusni-
ce, potni list, št. P00380399.
gny-133272

Nemec Dejan, Cankova 29/f, Canko-
va, potni list, št. P00503781.
gnm-133484

Pipan Jana, Mala vas 10/a, Ljubljana,
potni list, št. P00526851. gnu-133451

Pogačar Roman, Komenskega 14,
Ljubljana, potni list, št. P00501162.
gnt-133352

Pošebal Simona, Gregorčičeva 11/a,
Ljubljana, potni list, št. P00676445.
gnr-133104

Sirnik Boštjan, IX. korpusa 1, Izola –
Isola, potni list, št. P00639712.
gnf-133691

Stojanovič Svetlana, Kocenova ulica 2,
Celje, potni list, št. P00760441.
gnc-133094

Studen Kirchner Dunja, Za žago 1,
Bled, potni list, št. P00329681.
gnm-133434
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Šehić Huse, Cesta v Gorice 15/b,
Ljubljana, potni list, št. P00244901.
gnv-133350

Štangl Barbara, Ul. Draga Brezarja 1,
Kranj, potni list, št. P00569941.
gnf-133816

Taraniš Golub Ana, Tržna ulica 6, Ljub-
ljana, potni list, št. P00015449.
gns-133253

Tramte Srečko, Vojkova 71, Ljubljana,
potni list, št. P00071565. gnu-133751

Uršič Kristina, Bevkova 3, Ajdovščina,
potni list, št. P00741412. gnf-133866

Vapnar Miroslav, Kozlovičeva ulica 27,
Koper – Capodistria, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 115027, izdala UE Koper.
gnd-133043

Vidmar Danjel, Bojana Vodopivca 10,
Dornberk, potni list, št. P000530819.
gnk-133036

Vifian Nada, Jupiterstr. 3, CH – 3015
Bern – Schweiz, potni list, št.
P00622739. gnb-133520

Volčič Marija, Vilfanova ulica 1, Porto-
rož – Portorose, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 129341, izdala UE Piran.
gns-133778

Volčič Miroslav, Vilfanova ulica 1, Por-
torož – Portorose, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 69883, izdala UE Piran.
gnt-133777

Žan Metka, Smerdujeva 25, Ljubljana,
potni list, št. P00174708. gnz-133871

Žekš Marija, Kotlje 124, Kotlje, potni
list, št. P00213168. gnt-133477

Žerjav Andraž, Rimska cesta 58, Bo-
rovnica, potni list, št. P00697027.
gnx-133198

Osebne izkaznice

Adlešič Majda, Klemenova 96, Ljublja-
na-Polje, osebno izkaznico, št. 757923.
gnv-133000

Arh Gašper, Šentvid pri Stični 118/e,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico,
št. 396953. gnw-133274

Arh Milan, Herbersteinova 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 459671.
gnz-132996

Ašič Ana, Peričeva ulica 31, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 364905.
gnh-132914

Bertoncel Frida, Lobodova ulica 17,
Trzin, osebno izkaznico, št. 247838.
gnk-133486

Bizjak Gerard, Boletova 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1506598.
gnq-133305

Bobič Boris, Delavska 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 716861.
gnh-132989

Bohorč Haris, Prekomorskih brigad 4,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 1519170.
gnt-133652

Bojnec Arapović Stanislava, Ljubljan-
ska 80, Domžale, osebno izkaznico,
št. 1318970. gnz-133046

Boncelj Silvester, Betonova 48, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1129477.
gne-133517

Borovnjak Anton, Skakovci 39, Can-
kova, osebno izkaznico, št. 1021772.
gny-133022

Bovcon Irena Vera, Bratovševa ploščad
22, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1401374. gnm-133859

Božič Igor, Za vasjo 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 596262.
gnj-133587

Božič Marjan, Žurkov dol 21, Sevnica,
osebno izkaznico, št. 1005837.
gnv-133500

Božič Viljem, Kamnik pod Krimom 96,
Preserje, osebno izkaznico, št. 339273.
gnk-133186

Bratuša Aleš, Linhartova 88, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 158187.
gnb-133845

Breznik Andrej, Kajakaška 29, Ljublja-
na Šmartno, osebno izkaznico,
št. 297797. gnz-133596

Brezovec Barbara Stanislava, Linhar-
tova 68, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1127010. gnc-133119

Brezovec Milan, Linhartova 68, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 801876.
gnd-133118

Bržan Rudolf, Boršt 58, Marezige,
osebno izkaznico, št. 714139.
gnn-133783

Buh Milena, Škofjeloška cesta 25,
Medvode, osebno izkaznico, št. 954275.
gni-133438

Burgar Anton, Sp. Brnik 64, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 204478. gnw-133199

Cergolj Matija, Kamnogoriška cesta
31, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1256915. gns-133228

Cindrič Ivan, Matjaževa 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 509612.
gng-133690

Cvetrežnik Špela, Majhnova 25, Bo-
hinjska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 271477. gnl-133635

Čadež Vesna, Starovaška cesta 29, Ži-
ri, osebno izkaznico, št. 596001.
gnw-133224

Čeh Monika, Ulica heroja Šlandra 17,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1383024.
gnl-133810

Černilogar Dragica, Spodnja Kanomlja
42/a, Spodnja Idrija, osebno izkaznico,
št. 629532. gnk-133086

Černuta Ana, Šavna peč 3, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 1147016.
gno-133032

Čuk Marijan, Vučja vas 41, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico,
št. 1594844. gne-133642

Ćerimović Bešo, Tbilisijska 30, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 427716.
gnm-133584

Danilović Zdravko, Jamova 54, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 650752.
gny-133222

Dasko Manja, Klemenčičeva 22, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 60550.
gne-133792

Dedić Elvir, Koprska 21, Izola – Isola,
osebno izkaznico, št. 1081024.
gnk-133336

Dermastija Anton, Litijska cesta 317,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 73748.
gnd-133868

Dragojević Slavica, Tuga Vidmarja 2,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1027730.
gnj-133812

Fabič Petrač Irena, Frenkova 12, An-
karan – Ankarano, osebno izkaznico,
št. 1330480. gnj-133037

Fekonja Katarina, Brengova 39, Cer-
kvenjak, osebno izkaznico, št. 701988.
gnb-133470

Felc Sandi, Na Lazih 50, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 1555933.
gnq-133455

Ferfolja Nadja, Vanganelska 75/d, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 112163. gnt-133052

Ferlež Pavel, Pesnica 50/f, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico,
št. 596896. m-2204

Filipović Nadežda, Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 554721.
gni-133088

Fister Jernej, Podjavorškova 11, Celje,
osebno izkaznico, št. 1376634.
gny-133497

Frankič Darja, Zavetiška 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1146804.
gnu-133576

Fuchs Viljem, Rjava cesta 13, Ljublja-
na-Polje, osebno izkaznico, št. 1692023.
gni-132988

Glušič Martina, Silova 22, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1429353.
gni-133788

Gobec Maja, Okrogarjeva ulica 7, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 935342.
gne-133296

Godina Anica, Vaneča 8, Puconci,
osebno izkaznico, št. 87758.
gnz-133646

Gojkovič Matej, Cankarjeva 30, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1468303.
gng-133490

Golja Aleš, Partizanska ulica 4, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 66706.
gnp-133856

Goljat Matej, Lancovo 86, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 776312.
gnz-133021

Golmajer Vincenc, Glavna cesta 15,
Tržič, osebno izkaznico, št. 227327.
gnq-133505

Gonter Endre, Kopitarjeva 10, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1325760.
gnz-133471

Gračnar Aljaž, Doropolje 20/a, Plani-
na pri Sevnici, osebno izkaznico,
št. 1717834. gnv-133504

Gregl Ana, Gregovce 1, Bizeljsko,
osebno izkaznico, št. 686090.
gno-133057

Gregl Franc, Gregovce 1, Bizeljsko,
osebno izkaznico, št. 686089.
gnp-133056

Gregorič Mojca, Ulica Gradnikove bri-
gade 47, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 492414. gns-133853

Halilovič Dževdet, Preglov trg 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 309166.
gnz-133846

Hladnik Gorazd, Štihova 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1033911.
gnr-133454

Hlastec Rudolf, Tunjice 34/a, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 411832.
gnw-133449
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Hliš Anton, Jurovci 27/b, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 717694.
gng-133015

Hočevar Zvonko, Osenjakova 4, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 192456.
gnz-133721

Hostić Juraj, Cesta 30. avgusta 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1018076.
gnp-133306

Hribar Dejan, Anke Salmič 75, Lesko-
vec pri Krškem, osebno izkaznico,
št. 652472. gno-133407

Hribar Tjaša, Breznica 10, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 1181873.
gny-133322

Hrvatin Boris, Manžan 55/b, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico,
št. 895938. gne-133492

Ipavic Saša, Tavčarjeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 367656.
gnc-133444

Iršič Franc, Stari trg 223, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 1323309.
gnw-133024

Ivanetič Anton, Šentiljska 41, Maribor,
osebno izkaznico, št. 76908.
gnf-133341

Janežič Peter, Mencingerjeva ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 682468.
gnk-133261

Jankovič Zdenka, Steletova 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1466277.
gne-132992

Janškovec Matej, Družinska vas 6,
Šmarješke Toplice, osebno izkaznico,
št. 1402096. gnr-133029

Jeriha Dejan, Pot heroja Trtnika 16/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 5112.
gnf-133841

Jerman Miha, Ravenska 69, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 340371.
gng-133665

Jesenik Marko, Ojstriška vas 30, Ta-
bor, osebno izkaznico, št. 811214.
gnj-133612

Jeza Boris, Knezova ulica 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1353388.
gne-133442

Jović Oliver, Blaževa ulica 13, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 243507.
gno-133657

Kalman Gizella, Motvarjevci 52, Pro-
senjakovci – Partosfalva, osebno izkazni-
co, št. 381289. gnb-133645

Kandare Roman, Zarečje 19, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 97600.
gnh-133039

Kapetanović Ines, Postojnska ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 191544.
gnx-133873

Kastelic Anton, Šentviška ulica 18,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico,
št. 139612. gns-133828

Kerin Marko, Turnerjeva ulica 25, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 241641.
gnl-133410

Kerpan Karmen, Celovška cesta 106,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 427163.
gnr-133054

Kobal Ana, Selo 16/a, Žirovnica, oseb-
no izkaznico, št. 283940. gnd-133468

Kodba Igor, Polje, Cesta XII/2a, Ljub-
ljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 313846. gnq-133755

Kogoj Nemec Zvezdana, Miren 5/b,
Miren, osebno izkaznico, št. 675959.
gny-133472

Kolar Neža, Ob Ljubljanici 14/c, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 415606.
gnq-133005

Kopina Marjan, Tržaška 121, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 740816.
gnd-133593

Kos Mario, Koželjskega ulica 6, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 1160973.
gnu-133626

Koštrun Josip, Trška cesta 74, Podče-
trtek, osebno izkaznico, št. 1003971.
gnb-133270

Kovač Aleksander, Petkova ulica 44,
Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico,
št. 1228030. gnj-133262

Kovač Gregor, Jakopičeva 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1714812.
gnc-132919

Kozjek David, Česnica 1, Ljubljana-Do-
brunje, osebno izkaznico, št. 168373.
gnm-133609

Kralj Iztok, Regentova ulica 14, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1555069.
gng-133040

Kramar Franc, Zabrdje 28, Mirna,
osebno izkaznico, št. 1380938.
gnb-133395

Krašovec Boštjan, Ulica V. prekomor-
ske brigade 9/a, Celje, osebno izkazni-
co, št. 1695913. gnc-133294

Krauthaker Darinka Marija, Tbilisijska
82, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 747105. gnb-133445

Kravos Darinka, Cankarjeva 58, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1555388.
gnd-133793

Krčel Branko, Alpska cesta 19, Bled,
osebno izkaznico, št. 194147.
gnc-133019

Kreže Aleš, Zagrad 12, Radeče, oseb-
no izkaznico, št. 1569166. gns-133803

Krulec Aleš, Nušičeva 12, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 912204. gnx-133798

Krušič Vinko, Šentilj pod Turjakom 37,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 1259171.
gny-133647

Kuhar Bojan, Regentova 16, Maribor,
osebno izkaznico, št. 976150.
gnn-133083

Lačen Andrej, Hrvatini 50, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 549366.
gnx-133473

Lampe Franc, Bukovica 16, Selca,
osebno izkaznico, št. 585252.
gnx-132998

Lampič Majda, Dunajska 137, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 90881.
gnm-133034

Langus Špela, Langusova 25, Radov-
ljica, osebno izkaznico, št. 327019.
gnw-133049

Lanščak Sonja, Mikloša Kuzmiča 44,
Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 469237. gnx-133648

Lavrič Darko, Jurjevica 35, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 269171.
gnv-133850

Lavrih Benedikt, Zrinjskega 9, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 6637.
gnq-133830

Lavtar Lidija, Sebenje 68, Križe, oseb-
no izkaznico, št. 755740. gng-133590

Lebar Karmen, Plešičeva 41, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 154298.
gnv-133875

Lesjak Terezija, Prelska 6, Velenje,
osebno izkaznico, št. 495777.
gnu-133801

Leskovšek Štefan, Trubarjeva 53/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 277921.
gnz-133796

Lipovec Peter, Pod vinogradi 2, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1686800.
gnk-133411

Logar Irena, Rašiška 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1479665.
gnv-133600

Lombergar Domen, Pleteršnikova 18,
Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1557090. gnl-133660

Lovrec Katarina, Stara nova vas 3, Kri-
ževci pri Ljutomeru, osebno izkaznico,
št. 878426. gno-133782

Mahić Jasmin, Pregljeva ulica 61, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1215736.
gno-132957

Mahorič Andrej, Ul. Lizike Jančar 13,
Maribor, osebno izkaznico, št. 291434.
gng-133815

Marinič Marica, Stara nova vas 3, Kri-
ževci pri Ljutomeru, osebno izkaznico,
št. 1590158. gnp-133781

Matijevec Tina, Zvezda 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 481198.
gnw-133874

Mavrič Nada, Chengdujska 28, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 570179.
gnk-133836

Meula Vida, Ilirska 13, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 348808. gnl-133435

Meula Vladimir, Ilirska 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 348810.
gnk-133436

Mihorič Andrej, Linhartova 3, Dob,
osebno izkaznico, št. 1619698.
gnw-133824

Miketič Terezija, Leskovec 13, Brusni-
ce, osebno izkaznico, št. 1168364.
gnx-133273

Mladenovič Mojca, Stara Slovenska
11, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 793002. gne-133271

Mlinar Franc, Pod cvingarjem 24, Do-
lenjske Toplice, osebno izkaznico,
št. 492366. gnp-133031

Močnik Martin, Preška cesta 10, Med-
vode, osebno izkaznico, št. 851891.
gng-133865

Modic Romana, Ul. svobode 109, Pi-
ran – Pirano, osebno izkaznico,
št. 106626. gnv-133775

Mohorič Mateja, Tabor 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1593161.
gnf-133416

Moritz Danijel, Kajuhovo naselje 30,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 215127.
gne-133817

Muhič Mateja, Prešernov trg 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1441182.
gnf-133216

Munda Anica, Ulica 25. maja 5, Dor-
nava, osebno izkaznico, št. 198537.
gnv-133475

Muratović Arifa, Ravne 9, Tržič, oseb-
no izkaznico, št. 601345. gny-133597
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Murn Aleš, Ulica talcev 4/a, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 1182275.
gns-133028

Nadu Katarina, Obrše 32, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 1610556.
gnr-133629

Nazmi Sulimani, Vaskovska 10, Kuma-
novo, Makedonija, osebno izkaznico, št.
AH 017164 – za tujce. gni-133038

Nerat Viktorija, Vodovodna 15, Ceršak,
osebno izkaznico, št. 519657. m-2130

Notersberg Katja, Hrastovec 130, Za-
vrč, osebno izkaznico, št. 840341.
gno-133332

Novak Janez, Mala vas 12, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 683879.
gnr-133854

Obid Marija, Planina 37, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 648470.
gnt-133627

Ošlaj Marko, Ul. Markljevih 11, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 255288.
gnr-133479

Pavić Neža, Vrazova ulica 58, Maribor,
osebno izkaznico, št. 225703.
gnb-133095

Peić Smilja, Koroška cesta 18, Tržič,
osebno izkaznico, št. 390601.
gnx-133023

Pelicon Urška, Šempas 63/b, Šem-
pas, osebno izkaznico, št. 270543.
gnv-133650

Perc Lado, Dovško 54, Senovo, oseb-
no izkaznico, št. 1580043. gnv-133625

Perko Frančiška, Bevke 9, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 40518.
gnn-133333

Petan Andrej, Gorica pri Raztezu 12,
Brestanica, osebno izkaznico,
št. 782027. gnc-133044

Petelin Anton, Kamnik pod Krimom 71,
Preserje, osebno izkaznico, št. 158615.
gnd-133443

Petrič Vesna, Olge Mohorjeve 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 835583.
gnn-133412

Petrović Dojčin, Breg 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 616645.
gnl-133785

Petrović Nada, Breg 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 616528.
gnk-133786

Pintarič Marko, Levstikova 1, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico,
št. 1061633. gnm-133784

Pirman Marija, Petkovškovo nabrežje
19, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1604571. gnn-133458

Planinšek Frančiška, Zavrstnik 52/a,
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico,
št. 1564610. gnn-133033

Podletnik Ašič Lan, Peričeva ulica 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1193476.
gng-132915

Pokorni Jani, Gačnik 3, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 134580.
m-2098

Polajžar Gregor, Gozdna ulica 77, Ho-
če, osebno izkaznico, št. 243296.
gnu-133026

Povše Tanja, Bilečanska 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 233736.
gne-133167

Pristovnik David, Robindvor 45, Dra-
vograd, osebno izkaznico, št. 1005595.
gnr-133279

Protega Timotej, Pugljeva 17, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1664656.
gnp-133060

Prusnik Branko, Sneberška cesta 62,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 264778.
gnf-133766

Puklavec Tjaša, Prešernova 10, Ra-
denci, osebno izkaznico, št. 378511.
gnd-133493

Radanovič Branko, Vrhje 47, Kapele,
osebno izkaznico, št. 249111.
gnd-133047

Rajh Tomaž, Planina pri Sevnici 18,
Planina pri Sevnici, osebno izkaznico,
št. 1090480. gnw-133599

Razboršek Franc, Kraigherjeva 22,
Celje, osebno izkaznico, št. 259596.
gnj-133087

Reberšak Mladen, Milčinskega ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 205923.
gnw-133499

Recek Mojca, Pod gozdom IV/9, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 257244.
gns-133257

Repnik Urška, Šmarca, Obrtniška 4,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 306679.
gnh-133189

Ribnikar Viktor, Goriče 63, Golnik,
osebno izkaznico, št. 164029.
gnj-133337

Rončel Ida, Tomaj 69, Dutovlje, oseb-
no izkaznico, št. 144533. gnk-133511

Rožič Anica, Belokriška 62, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico,
št. 1574813. gnb-133495

Selimanović Azra, Detelova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 351365.
gnv-132975

Sevšek Meta, Hladilniška pot 3/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1122828.
gnc-133469

Simonič Ivan, Vipavski križ 44, Ajdov-
ščina, osebno izkaznico, št. 1040147.
gnk-133636

Siter Marko, Arclin 51, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 1586583.
gnp-133085

Skočir Petra, Na livadi 3, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 98233.
gnr-133754

Skubic Tomaž, Celovška 189, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1176215.
gny-133847

Smolič Bojana, Ne delih 4, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico,
št. 1534766. gnp-133081

Srebot Maja, Brdo 72, Bovec, osebno
izkaznico, št. 1195465. gnk-133011

Stančič Dino, Ivana Turšiča 5, Sežana,
osebno izkaznico, št. 849510.
gnw-133799

Stegel Peter, Levstikova 4, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico,
št. 384070. gnw-133474

Stramšak Tamara, Žiče 88/a, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 959029.
gnf-133791

Strehovec Metod, Šišenska cesta 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 699846.
gnh-133014

Strmčnik Angela, Ruderjevo 7, Črna
na Koroškem, osebno izkaznico,
št. 415034. gnp-133331

Stropnik Tomaž, Skorno pri Šoštanju
40/e, Šoštanj, osebno izkaznico,
št. 315806. gny-133622

Supić Ljubenko, Šercerjeva 11, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 613867.
gnq-133805

Suša Kosta, Vodovodna 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1238107.
gnh-133239

Šacer Marija, Placerovci 15, Gorišni-
ca, osebno izkaznico, št. 742619.
gnr-133779

Šebenik Natalija, Tržaška cesta 266,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1362742.
gnz-133071

Šegula Zofija, Draženci 40, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 532746. gnh-133489

Šemen Simona, Bogojina 141, Bogoji-
na, osebno izkaznico, št. 342783.
gnu-133051

Šerbinek Olga, Zg. Kungota 39, Zgor-
nja Kungota, osebno izkaznico,
št. 000809889. m-2109

Šibilja Vinko, Šentjanž 27, Šentjanž pri
Dravogradu, osebno izkaznico,
št. 1017671. gny-133297

Šimac Josip, Rožičeva 1/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 427396.
gnm-133759

Šinkovec Zofija, Šentrupert 30, Gomil-
sko, osebno izkaznico, št. 1301243.
gnp-133606

Škerbec Samo, Podcerkev 30, Stari
trg pri Ložu, osebno izkaznico,
št. 278716. gnw-133424

Škrjanc Vinko Janez, Ponova vas
22/b, Grosuplje, osebno izkaznico,
št. 770553. gno-133432

Špindler Nataša, Cesta XIV. divizije 63,
Maribor, osebno izkaznico, št. 423611.
gnj-133312

Štefanič Dejan, Stanka Škalerja 21,
Brežice, osebno izkaznico, št. 1631775.
gnz-133096

Štefanja Marica, Cesta na Markovec
14, Koper – Capodistria, osebno izkazni-
co, št. 1544939. gnc-133644

Štern Sonja, Ul. Borisa Vinterja 4, Slo-
venske Konjice, osebno izkaznico,
št. 394294. gnn-133483

Štrukelj Brigita, Opekarska 19, Vrhni-
ka, osebno izkaznico, št. 001392458.
gnf-133091

Štruklec Miroslav Ferdinand, Rojska
cesta 30, Domžale, osebno izkaznico,
št. 605958. gnv-133633

Šuber Boris, Dolga reber 2/c, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico,
št. 247105. gnf-133016

Šubic Saša, Koroška 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 230906.
gnm-133309

Švajger Alojz, Kozje 138, Kozje, oseb-
no izkaznico, št. 741828. gnn-133608

Tomšič Boštjan, Šentjane 57, Porto-
rož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 134808. gnf-133466

Topolovec Andrej, Zabretova ulica 9/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 944842.
gng-133840
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Trdin Franci, Stranska vas 7, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 659288.
gng-133419

Triglav Hrustek Ema, Koseze 21/k, Vo-
dice, osebno izkaznico, št. 292318.
gnh-133464

Triller Rok, Adamičeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1383649.
gnu-133876

Trklja Žarko, Na jami 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1664785.
gnt-133327

Trtnik Jure, Vidergarjeva 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 426101.
gnc-133569

Turk Mitja, Grič, Cesta III/8, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 1494548.
gnl-133460

Tušek Martin, Log 28/a, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 435348.
gnw-133774

Urbanc Matic, Rupa 15, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 1250690. gny-133097

Uršič Kristina, Bevkova 3, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 89378.
gne-133867

Vadnjal Terezija, Gosposvetska 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 960844.
gnw-132999

Vester Damjan, Zasip, Sebenje 62,
Bled, osebno izkaznico, št. 1583109.
gnj-133787

Videnšek Terezija, Vel. Pirešica 4/a,
Žalec, osebno izkaznico, št. 810980.
gnq-133605

Višić Dorica, Tovarniška pot 2/d, Šoš-
tanj, osebno izkaznico, št. 262656.
gnm-133084

Volčjak Franjo, Begunje na Gorenj-
skem 168, Begunje na Gorenjskem,
osebno izkaznico, št. 225751.
gnb-133770

Vovk Jožef, Ples 6, Bistrica ob Sotli,
osebno izkaznico, št. 1482688.
gnt-133277

Vovk Štefan, Kladnikova ulica 8, Sev-
nica, osebno izkaznico, št. 1576473.
gne-133017

Zadravec Jure, Požarnice 122, Brezo-
vica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 1028569. gnk-133661

Zajc Alen, Cesta na Markovec 49, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 248405. gnd-133018

Zajc Leda, Povšetova ulica 14, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 25986.
gnm-133734

Zalar Maja, Laknerjeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 289150.
gng-133090

Zaletelj Marjan, Martina Krpana 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 956409.
gnv-133750

Zelenko Denis, Šentiljska 116, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1564795.
gni-133513

Zorman Robert, Pucova ulica 5, Celje,
osebno izkaznico, št. 293922.
gnn-133058

Zrilić Ingrid, Slavka Gruma 18, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 845679.
gnt-133027

Zver Marko, Ravenska ulica 36,
Odranci, osebno izkaznico, št. 1189132.
gnu-133301

Žgur Franc, Gaj nad Mariborom 16,
Zgornja Kungota, osebno izkaznico,
št. 1656471. gnl-133485

Žnidarčič Jana, Vojkova 16, Deskle,
osebno izkaznico, št. 1131193.
gnz-133025

Vozniška dovoljenja

Adlešič Mario, Žejno 19, Krška vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 13308, izdala UE Brežice.
gnk-133536

Albert Andreja, Janžev vrh 20, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13416, izdala UE Gornja Radgona.
gns-133528

Ambrožič Borut, Gregorčičeva 24, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1241858, reg. št. 12323. gnc-133794

Barl Vlasta, Dogoška cesta 77, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
912079, reg. št. 69914, izdala UE Mari-
bor. gni-133613

Belec Jože, Tomšičeva 9, Piran – Pi-
rano, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. SI 49568, reg. št. 4484, izdala UE
Piran. gny-133722

Bertoncel Frida, Lobodova ulica 17,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001387002, reg. št. 34985, izdala UE
Domžale. gnj-133487

Bizjak Erik, Partizanska 31, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36394, izdala UE Nova Gorica.
gnb-133295

Božič Marjan, Žurkov dol 21, Sevnica,
vozniško dovoljenje, št. S 1875614, reg.
št. 13407. gnu-133501

Brecelj Aljoša, Bevkova ulica 9, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001305896, reg. št. 14492, izdala UE
Ajdovščina. gnb-133045

Buček Alojzija, Lokavec 5, Rimske To-
plice, vozniško dovoljenje, št. S 922321.
gnt-133602

Buček Alojzija, Lokavec 5, Rimske To-
plice, vozniško dovoljenje, št. SB 5814 –
inštruktorsko dovoljenje. gns-133603

Bukovec Mitja, Ulica Slavka Gruma 44,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 28299, izdala UE Novo me-
sto. gnt-133852

Caglič Dejan, Šaleška c. 16, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1114315, reg. št. 26748, izdala UE Vele-
nje. gnw-133074

Cergolj Matija, Kamnogoriška cesta
31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1593153, reg. št. 253666,
izdala UE Ljubljana. gnt-133227

Cerjak Srečko, Trebež 35/a, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 14095, izdala UE Brežice.
gnt-133502

Cerovšek Jožica, Postaja 5, Mirna
Peč, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20244, izdala UE Novo mesto.
gnu-133776

Cokan Damjan, Gosposvetska cesta
24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50 km/h, BGH, št. S 1692022, reg.

št. 116581, izdala UE Maribor.
gnv-133275

Colner Anton, Ljubija 86/a, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 5162, izdala UE Mozirje. gnv-133604

Čač Rok, Gregorčičeva 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278741, reg. št. 115937. gnx-133498

Čad Matjaž, Klemenova ulica 138,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 246665, izdala UE Ljubljana.
gni-133063

Černe Miran, Gortanova 21, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10857, izdala UE Nova Gorica.
gne-133567

Černeka Gregor, Na griču 10, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10122, izdala UE Izola. gnp-133556

Čokl Barbara, Cesta v Zgornji Log 121,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1823511, reg. št. 94941, iz-
dala UE Ljubljana. gnk-133461

Degiampietro Aleška, Visole 73, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1336917, reg. št. 18820, iz-
dala UE Slovenska Bistrica. gnv-133304

Dolanc Rado, Trg revolucije 2/a, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13139, izdala UE Trbovlje. gnc-132944

Dreo Stanko, Kardeljeva cesta 69, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 578097, reg. št. 41806, izdala UE Ma-
ribor. gnh-133514

Dujmović Igor, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1353500, reg. št. 231456, izdala UE
Ljubljana. gnu-133676

Emeršič Matjaž, Fazanska 5, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 26244, reg. št. 7127, izdala
UE Piran. gnr-133729

Faganel Hari, Gradnikova 11, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 39600, izdala UE Nova Gorica.
gnz-133400

Fakin Mihael, Kicar 24/b, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1295711,
izdala UE Ptuj. gnf-132941

Fortunat Zdenko, 30. divizije 2, Porto-
rož – Portorose, preklic vozniškega dovo-
ljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 91/2003. gnj-133291

Foški Sergij, Famlje 12, Vremski Bri-
tof, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 8915, izdala UE Sežana. gnb-132945

Frank Anton, Šmarska 60, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, št. 10119,
izdala UE Koper. gns-133728

Golja Aleš, Partizanska ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1609799, reg. št. 182348, izdala UE
Ljubljana. gnq-133855

Gomboc Danica, Predanovci 24, Pu-
conci, vozniško dovoljenje, št. 23299.
gnu-133726

Goršek Jože, Mašera Spašičeva ulica
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BFGH, št. S 1823520, reg.
št. 261191, izdala UE Ljubljana.
gnd-133393

Gutman Primož, Prešernov trg 13, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 43352, izdala UE
Novo mesto. gnb-133420
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Hanžekovič Aleš, Gozdna 22, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1312153, reg. št. 10716. gnp-133406

Hlastec Rudolf, Tunjice 34/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BEGH,
št. 23130, izdala UE Kamnik.
gnx-133448

Hribar Marinka, Golice 5/d, Laze v Tu-
hinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21153, izdala UE Kamnik.
gnz-132946

Hrovat Stanko, Škapinova 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S001653994, reg. št. 2380.
gno-133607

Hrvatin Andrej, Korte 101, Izola – Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5501, izdala UE Izola. gnw-133574

Imširović Ejub, Vena Pilona 5, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje,
št. 51826, izdala UE Koper. gnw-133724

Jakšič Jernej, Pot k igrišču 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1759684, reg. št. 258691,
izdala UE Ljubljana. gnh-133414

Janežič Peter, Mencingerjeva ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1715309, reg.
št. 1800135, izdala UE Ljubljana.
gnp-133260

Jaušovec Danica, Ljubljanska ulica
88/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 915962, reg. št. 76567, izda-
la UE Maribor. gni-133813

Jaušovec Ludvik, Ljubljanska ulica
88/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 442353, reg. št. 7117, izdala
UE Maribor. gnh-133814

Jelen Barbara, Štrekljeva 72, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
575888. gnm-133009

Jeriha Dejan, Pot heroja Trtnika 16/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 653803, reg. št. 195337, izdala UE
Ljubljana. gnh-133839

Jeza Boris, Knezova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1617744, izdala UE Ljubljana.
gnf-133441

Josipović Branko, Kidričeva ulica 12,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1273606, reg. št. 27225, izdala UE
Domžale. gnt-133427

Kapun Roman, Vrhpolje 35/a, Kozina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8662,
izdala UE Sežana. gnd-132943

Kastelic Jože, Velike Peče 4, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 787341, reg. št. 12820, izdala UE
Grosuplje. gnb-133720

Kašca Erika, Kot 76, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S 1506350, izdala UE Tol-
min. gnf-133566

Kavalič Carlo, Brkinska 13, Izola – Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 5646, izdala UE Izola. gne-132967

Kerin Marko, Turnerjeva ulica 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1138613, reg. št. 215434, izdala UE
Ljubljana. gnm-133409

Kerpan Karmen, Celovška cesta 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 146894, reg. št. 80789, izdala UE
Ljubljana. gns-133053

Kete Natalija, Dolenje 23/a, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
831187, reg. št. 5336, izdala UE Ajdov-
ščina. gni-133488

Knuplež Matej, Jareninski dol 64, Ja-
renina, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 1471533, reg. št. 11914,
izdala UE Pesnica. m-2072

Kocjančič Vinko, Sv. Anton 10, Pobe-
gi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
117216, izdala UE Koper. gnj-133462

Kočevar Marjan, Žamenci 12, Dorna-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1099553, izdala UE Ptuj. gnw-133399

Kokalj Elizabeta, Triglavska 2/a, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
72117, reg. št. 11589. gnc-132969

Kolarič Jure, Nova vas pri Ptuju 76,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1635161, reg. št. 46288, izdala UE
Ptuj. gnr-133404

Komel Simo, Bukovica 10, Volčja Dra-
ga, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 27582, izdala UE Nova Gorica.
gnv-133725

Kordež Jože, Zg. kraj 22, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5658,
izdala UE Ravne na Koroškem.
gnv-132950

Korun Janez, Obrežje 75, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
821767. gnh-133314

Kos Viktor, Trstenik 30, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
564393, reg. št. 1824, izdala UE Treb-
nje. gnu-133426

Košir Jana, Hlavče njive 5, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 15554. gns-132953

Košmerl Marko, Potov vrh 10, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 38892, izdala UE Novo mesto.
gnb-133320

Kovač Gregor, Jakopičeva 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
768348, reg. št. 135267, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-132920

Kovačevič Mirjana, Na polju 15/a, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. BFGH, št. S 496492, reg.
št. 38336. gnn-133008

Krajnc Suzana, Zabukovica 161, Gri-
že, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1032134, izdala UE Žalec. gnk-133311

Krobot Petra, Glavarjeva ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1011108, reg. št. 204777, izdala UE
Ljubljana. gne-132917

Kržan Tina, Selo 30, Žirovnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1750702, izdala UE Jesenice.
gni-133288

Kumar Aleš, Bevkova 49, Deskle, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 39028, iz-
dala UE Nova Gorica. gnt-133402

Kuplen Robert, Ivanjševski vrh 2,
Spodnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 32829, izdala UE Murska So-
bota. gnq-132955

Kušar Aida, Kunaverjeva 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1718571, reg. št. 255543,
izdala UE Ljubljana, izdano na ime Zvekić
Aida. gnn-133233

Kužnik Marko, Andraž 126, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1005259, izdala UE Žalec. gnl-133535

Lačen Andrej, Hrvatini 50, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 28979. gny-133401

Lanščak Sonja, M. Kuzmiča 44, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 12108. gnx-133573

Laušević Slobodanka, Nazorjev trg
1/b, Koper – Capodistria, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. SI 58916, reg.
št. 28839, izdala UE Koper. gny-133822

Lavtar Damjan, Zali Log 12, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25232,
izdala UE Škofja Loka. gni-133638

Lavtar Lidija, Sebenje 68, Križe, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1119503,
reg. št. 9312, izdala UE Tržič.
gnf-133591

Leskovec Damjan, Obrežje 10, Jese-
nice na Dolenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1292947, reg. št. 15003,
izdala UE Brežice. gnt-133077

Levičnik Tadej, Cvetlična pot 6/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1351485, reg. št. 231047, izdala UE
Ljubljana. gnm-133659

Logar Dušan, Gospejna 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
878460, reg. št. 53755. gnr-133804

Ložak Veronika, Kovaška cesta 29/b,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13375. gnn-133533

Lužnik Boštjan, Stari trg 180, Podgor-
je pri Slovenj Gradcu, vozniško dovolje-
nje, kat. ABGH, št. 13529, izdala UE Slo-
venj Gradec. gnr-132954

Mahić Jasmin, Pregljeva ulica 61, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1487913, reg. št. 241383, izdala
UE Ljubljana. gnp-132956

Makovec Tihomir, Škocjan 35/m, Ko-
per – Capodistria, preklic duplikata voz-
niškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
1477227, reg. št. 42140. gnh-133564

Malarič Darja, Pod obzidjem 6/a, Bre-
žice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17380, izdala UE Brežice.
gne-133067

Marguč Sašo, Draža vas 82, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9759. gnx-133598

Mazi Vido, Jezero 40/a, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEFGH, št. S 1793330, reg. št. 8804,
izdala UE Ljubljana. gns-133453

Meršolj Peter, Reboljeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 545434, reg. št. 19845, izdala UE
Ljubljana. gnm-132984

Mešinović Rešid, Gašperšičeva ulica
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BCDEGH, št. 169892, reg.
št. 169892, izdala UE Ljubljana.
gnh-132964

Metelko Ciril, Polje, Cesta XXXVIII
10/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1595165, reg. št. 1974, iz-
dala UE Ljubljana. gnx-133723

Miholič Rafael, Nedelica 137, Turni-
šče, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 6295. gnn-133508
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Mijatović Anto, Šolska 11, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. SI 14018, reg.
št. 5649. gnt-133727

Mikulin Jan, Ul. svobode 9, Izola – Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 8302, izdala UE Izola. gnq-133405

Muletič Vlasta, Nikole Tesle 33, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13569. gnm-133559

Murgelj Maja, Cesta na Bellevue 3, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7341, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gne-133717

Nadu Katarina, Obrše 32, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 001801415, reg. št. 39524,
izdala UE Domžale. gns-133628

Novak Borut, Studenece 51/c, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
737826, izdala UE Žalec. gnl-133285

Novak Branka, Požarnice 31, Brezovi-
ca pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2790, reg. št. 71761, izdala
UE Ljubljana. gnr-133654

Novak Janez, Mala vas 12, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1700138, reg. št. 1366, izdala UE
Grosuplje. gnm-133809

Novak Janja, Mekinje, Neveljska pot
17, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 21820, izdala UE Kamnik.
gnu-133076

Ostan Iztok, Vegova 29/c, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 1465, izdala UE Koper.
gnp-133631

Ošlaj Marko, Ul. Markljevih 11, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1513284, reg. št. 111629, izdala UE Ma-
ribor. gnq-133480

Ozmec Edi, Globoka 36, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1312096, reg. št. 10786. gnk-133286

Pačnik Tomaž, Podgorje 49/a, Pod-
gorje pri Slovenj Gradcu, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 11749, izdala UE Slo-
venj Gradec. gng-132940

Panker Franc, Satahovci 15/b, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 10504. gnm-133338

Paternoster Bojan, Breg pri Litiji 44,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 542671, izdala UE Litija. gnn-133558

Pavič Neža, Vrazova 58, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 00306064.
gnp-133506

Pavko Adolf, Mestni vrh 24, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. S 982515,
reg. št. 8819, izdala UE Ptuj.
gnq-133530

Pavlic Štefanija, Ig 445, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št.
S 1759918, reg. št. 173117, izdala UE
Ljubljana. gni-133713

Pavlovič Stanislav, Goriška cesta 43,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1889972, reg. št. 13350, izdala UE
Velenje. gne-133267

Peček Blaž, Soška ulica 56, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502629, izdala UE Ljubljana.
gnw-133849

Pelicon Urška, Šempas 63/b, Šem-
pas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.

št. 43086, izdala UE Nova Gorica.
gnq-133555

Peršolja Vasja, Šmartno 3, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40525,
izdala UE Nova Gorica. gng-132965

Pertinač Tone, Breg pri Kočevju 44,
Stara Cerkev, vozniško dovoljenje, št. S
324723, izdala UE Kočevje. gny-132922

Peterman Ivana, Podhom 22, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 869290, reg. št. 9168, izdala UE Ra-
dovljica. gnt-133252

Petrovič Nataša, Ulica borcev 37, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 368418, reg. št. 96519, izdala UE Ma-
ribor. gnh-133589

Pišot Mitja, Miren 5/h, Miren, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 46474, izdala UE Nova Gorica.
gno-132961

Planinšek Frančiška, Zavrstnik 52/a,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 109059, izdala UE Litija.
gnl-133035

Podpečan Nevenka, C. Simona Blatni-
ka 1, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 459073, reg. št. 22896, iz-
dala UE Velenje. gnf-133616

Pohorec Petra, Polička vas 23/a, Šen-
tilj v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. H, št. S 614724, reg. št. 6238, izda-
la UE Pesnica. m-2095

Pokorni Jani, Gačnik 3, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 1124350, izdala UE Pe-
snica. m-2096/a

Potočnik Mirjana, Jelšane 59, Jelša-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
561425, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnd-133518

Povše Danijel, Ul. bratov Jančar 29,
Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 43878. gnx-133073

Praček Borut, Černelavci, Slovenska
17, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 21804. gne-132942

Pribožič Barbara, Ruška cesta 14, Bis-
trica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1282793, reg. št. 6968, izda-
la UE Ruše. m-2099

Pristovnik David, Robindvor 45, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, št. 6097.
gnq-133280

Prusnik Branko, Sneberška cesta 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1367745, reg. št. 136353,
izdala UE Ljubljana. gng-133765

Pugar Vesna, Podgorje 7, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 40981. gng-133065

Purg Darinka, Preše 27, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
984273, reg. št. 28193, izdala UE Ptuj.
gnz-133546

Ralca Mojca, Laze 25, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 14481, izdala UE Vrhnika.
gnb-132995

Rat Milena, Prvomajska 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCDEGH, št. S 1849173, reg. št. 57736,
izdala UE Maribor. gnq-133080

Ravbar Marija Božena, Bratovševa plo-
ščad 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje,

kat. BGH, št. S 1135711, reg. št. 61055,
izdala UE LjubljanA. gny-133447

Ribič Zehida, Velika Račna 13, Grosu-
plje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
980995, reg. št. 15136, izdala UE Gro-
suplje. gnr-133229

Rici Bojan, Vaška pot 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1525835, reg. št. 181723, izdala UE
Ljubljana. gnt-133377

Rihtar Petra, Tolsti vrh 1, Loče pri Po-
ljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14312. gnz-133496

Rodica Bojan, Škocjan 15, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6896. gnd-132968

Romih Vinko, Zdole 37, Kozje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14141,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnc-133344

Rupnik Edvard, Kersnikova ulica 28,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1048391, reg. št. 24848.
gnf-133516

Simonič Ivan, Vipavski križ 44, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 830263, reg. št. 6575, izdala UE Aj-
dovščina. gnj-133637

Skočir Petra, Na livadi 3, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13520, iz-
dala UE Vrhnika. gns-133753

Smeh Vanja, Zadobrovška cesta 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1096094, reg. št. 158520, izdala
UE Ljubljana. gnt-133202

Stadina Zdenko, Gažon 2/a, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEF, št. S
1168467, reg. št. 22571. gns-133403

Stavbar Jernej, Ranče 1, Fram, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 001331111,
reg. št. 117018, izdala UE Maribor.
gnv-133300

Stegnar Matevž, Parižlje 84, Braslov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1447064, izdala UE Žalec. gns-133503

Stevanovič Milutin, Šorlijeva 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
475103, reg. št. 21072. gnt-132952

Stušek Katja, Bugunjska cesta 11/b,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1359269, reg. št. 27078, izdala UE Ra-
dovljica. gnv-133800

Suša Kosta, Vodovodna 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1595671, reg. št. 48694, izdala UE Ljub-
ljana. gng-133240

Šebenik Natalija, Tržaška cesta 266,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 189376, reg. št. 149384, izdala UE
Ljubljana. gnb-133070

Šekić Jasmin, Tržaška cesta 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1419125, reg. št. 236983, izdala UE
Ljubljana. gno-133182

Šeruga Tomaž, Majarjeva ulica 15, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1511333, reg.
št. 115271. gng-133790

Šetar Suzana, Borova vas 23, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGjH, št. S
1534288, reg. št. 120925. gnl-133010

Šiška Marjanca, Jurka vas 1, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 25966, izdala UE Novo mesto.
gns-133553
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Škerbec Samo, Podcerkev 30, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 865261, reg. št. 7930, izda-
la UE Cerknica. gnc-133423

Škrgatić Bano Sineva, Prijateljeva uli-
ca 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1589763, reg. št. 252756,
izdala UE Ljubljana. gnw-133324

Škrjanc Vinko Janez, Ponova vas
22/b, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1514213, reg. št. 23440, iz-
dala UE Grosuplje. gnp-133431

Špeh Danilo, Sv. Peter 106, Sečovlje
– Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1669515, reg.
št. 5185. gng-133544

Špital Simon, Šalek 21, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 677751,
reg. št. 20519, izdala UE Velenje.
gne-133042

Štepec Eva, Dragomelj 42, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1393066, reg. št. 31772, izdala UE Dom-
žale. gng-133265

Tomažič Aleš, Bartlova ulica 13, Šmar-
tno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 859473, izdala UE Litija.
gnu-133201

Tomec Vlasta, Laporje 61/a, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
789828, reg. št. 18351, izdala UE Slo-
venska Bistrica. gny-132947

Topolovec Andrej, Zabretova ulica 9/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1525984, reg. št. 209966, izdala
UE Ljubljana. gni-133838

Trajkovič Vilma, Kogojeva 25, Porto-
rož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. SI 54301, reg. št. 5648, izda-
la UE Piran. gnx-132948

Trdin Franci, Stranska vas 7, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. A do 350ccm
BGH, št. S 1564610, reg. št. 211213, iz-
dala UE Ljubljana. gnh-133418

Trklja Žarko, Na jami 5, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 40861,
reg. št. 10169, izdala UE Ljubljana.
gnu-133326

Trontelj Janja, Ulica talcev 6, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1238568, reg. št. 20636, izdala UE
Grosuplje. gnt-133752

Trtnik Jure, Vidergarjeva 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250194, reg. št. 223852, izdala UE
Ljubljana. gnb-133570

Turk Mitja, Grič, Cesta III/8, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. 9685, izdala UE Ribnica.
gnm-133459

Vogrin Vidka, Ciglence 14, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127075, reg. št. 98563, izdala UE Mari-
bor. gng-133615

Volčjak Franjo, Begunje na Gorenj-
skem 168, Begunje na Gorenjskem, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1713098, reg. št. 1488, izdala UE Ra-
dovljica. gnz-133771

Volk Miha, Smokuč 48, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1313796. gnw-132949

Zajc Leda, Povšetova ulica 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1491789, izdala UE Ljubljana. gnn-133733

Zalar Maja, Laknerjeva ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
116241, reg. št. 218769, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-133235

Zbašnik Franc, Kajuhovo naselje 24/a,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 2362, izdala UE Kočevje.
gnj-133512

Zemljak Franc, Javorniška pot 3, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 2107, izdala UE Postojna.
gnw-133549

Zupanc Doroteja, Radizel, Mariborska
40, Orehova vas, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h, BGH, št. S 1767663,
reg. št. 30618, izdala UE Maribor.
gng-133315

Žerjal Mirjam, Ul. padlih borcev 18,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 15562, izdala UE Nova Go-
rica. gnf-132966

Žnidar Anton, Novakova ulica 10, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 32364, reg. št. 929, izdala UE Dom-
žale. gng-132990

Zavarovalne police

BISTRA, Kemična čistilnica in pralnica
d.o.o., Spodnji trg 12, Škofja Loka, zava-
rovalno polico, št. AO 544921, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnz-133325

Bobnar Zdenka, Francarija 8, Pred-
dvor, zavarovalno polico, št. 943636, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gns-133303

Bukovac Igor, Plavje 59, Škofije, zava-
rovalno polico, št. 961409. gnh-133389

CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b,
Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 0925090, izdala zavarovalnica Tilia.
gnv-133050

Ciglar Ivanka, Ul. pohorskega bataljo-
na 65, Maribor, zavarovalno polico, št.
AO 00101526166, izdala zavarovalnica
Slovenica. m-2188

Čapelnik Tomaž, Čečovlje 30, Ravne
na Koroškem, zavarovalno polico,
št. 00101392993, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnl-133560

Črnič Aleš, Šomat 47, Sladki Vrh, za-
varovalno polico, št. 636038, izdala za-
varovalnica Slovenica. m-2157

Habjan Angela, Spodnje Blato 19/c,
Grosuplje, zavarovalno polico,
št. 629880, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnu-133826

Hautman Darko, Rošpoh 107, Kamni-
ca, zavarovalno polico, št. AO
00101573417, izdala zavarovalnica Slo-
venica. m-2086

Hrastar Meri, Dol. Dobrava 11, Treb-
nje, zavarovalno polico, št. AO 962915.
gni-133538

Iskra Dorjan, Rozmanova ulica 18, Ilir-
ska Bistrica, zavarovalno polico, št. AO
1141396, izdala zavarovalnica Adriatic
d.d. gnq-133380

Jovanović Vunjak Branko, Trdinova ce-
sta 14, Šmarje-SAP, zavarovalno polico,
št. 574296, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca d.d. gnr-133254

Lešnik Marjan, Zg. Korena 44, Zgor-
nja Korena, zavarovalno polico, št. AO
544174, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-2087

Lončarič Ivan, Delavsko naselje 23,
Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno
polico, št. 660355, izdala zavarovalnica
Slovenica. m-2160

Malič Goran, Selo pri Zagorju 1, Za-
gorje ob Savi, zavarovalno polico,
št. 203791, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnr-133258

Mevkić Emira, Ul. bratov Greifov 10,
Maribor, zavarovalno polico, št. 413497,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-2142

Novak Branka, Požarnice 31, Brezovi-
ca pri Ljubljani, zavarovalno polico,
št. 574703, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnp-133656

Petkičić Dragan, Ljubljanska cesta 3,
Domžale, zavarovalno polico,
št. 00101620987, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnc-133844

Pines Tanja, Generala Levičnika 20,
Koper – Capodistria, zavarovalno polico,
št. AO 1081569. gnw-133749

Podbrežnik Miroslav Jože, Ptujska go-
ra 37, Ptujska Gora, zavarovalno polico,
št. 573652, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnb-133545

Potokar Stanko, Lokve 41, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 635810, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnx-133398

Rahten Ivan, Levstikova cesta 2, Vele-
nje, zavarovalno polico, št. 525586, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnq-132980

Rešetič Marjan, Prečna 66, Novo me-
sto, zavarovalno polico, št. 11025067, iz-
dala zavarovalnica Grawe d.d. Maribor.
gni-133738

Smerdelj Vijolica, Pod Zavrtnice 15,
Pivka, zavarovalno polico, št. AO
1087996, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnv-133575

Strmšek Antonija, Kardeljeva 57, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 561338, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. m-2144

Tajner Marko, Partizanska pot 9, Čr-
nomelj, zavarovalno polico,
št. 40301002812, izdala zavarovalnica
Slovenica. gni-133313

Tomažič Egon, E. Driolia 4, Izola – Iso-
la, zavarovalno polico, št. 1221810.
gnn-132983

Tursunović Sadika, Koželjeva ulica
8/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
874486, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gng-133215

Vučetič Danica, Dvorakova 12, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. AO 376371,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-2091

Spričevala

Ajdnik Slavica, Sp. Laže 14, Loče pri
Poljčanah, spričevalo 4. in 5. letnika ter
zaključno spričevalo Srednje živilske šole
v Mariboru, izdano leta 2000 in 2001.
m-2190

Aliti Senka, Nad izviri 78, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 1. in 2. letni-
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ka Živilske šole Maribor, izdano leta 1992
in 1993. m-2111

Arh Gašper, Gasilska pot 4, Leskovec
pri Krškem, spričevalo o poklicni maturi
Poklicne in tehniške gradbene in lesar-
ske šole, izdano leta 2002. gnj-132937

Arh Janez, Črnavska pot 1, Preddvor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev – avto-
ličar, izdano leta 1988 in 1989.
gny-133347

Arnold Nina, Zdravkova 14, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šo-
le Maribor, izdano leta 1997. m-2131

Bajt Tine, Deteljica 3, Tržič, spričevalo
1. in 2. letnika Centra za permanentno
izobraževanje Cene Štupar, poklic živilski
delavec v pekarstvu, izdano leta 1996 in
1997. gnz-133421

Barić Josip, Zalug 1, Hum na Sutli,
Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbenega šolskega centra Maribor,
Srednja gradbena šola, poklic zidar, izda-
no leta 1976. gng-133515

Bednaršek Stanka, Trška gora 20, Kr-
ško, diplomo VŠSD v Ljubljani, izdana le-
ta 1981, na ime Pleterski Stanka.
gnd-133343

Berlak Špela, Šaleška 2/b, Velenje,
spričevalo 3. letnika Srednje strokovne
zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano
leta 2002. gnc-133519

Birmanac Andrea, Prušnikova ulica 16,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika I. gim-
nazije Maribor, izdano leta 2000 in 2001.
m-2209

Birsa Bojan, Gortanova ulica 40, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1974. gno-133457

Bitežnik Liljana, Srebrničeva 26, Des-
kle, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomske šole v Novi Gorici – eko-
nomsko komercialni tehnik, izdano leta
1992. gnx-133548

Bizjak Andraž, Šmartno 60, Šmartno
pri Slov.Gradcu, potrdilo o uspehu ŠC
Slovenj Gradec, ekonomska šola, izdano
v šolskem letu 2002/03. gnx-132927

Bizjak Mira, Zg. Bitnje 250, Žabnica,
spričevalo 4. letnika STOGŠ, izdano leta
1996/97. gnh-133364

Bizjak Mira, Zg. Bitnje 250, Žabnica,
spričevalo o zaključnem izpitu STOGŠ
Kranj, izdano leta 1996/97. gnm-133363

Bizjak Tatjana, Črešnjevec 25, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo 4. letnika Gimna-
zije Miloša Zidanška Maribor, izdano leta
1984. m-2173

Bizjan Mateja, Majde Vrhovnikove uli-
ca 2, Ljubljana, obvestilo o uspehu 3. let-
nika Srednje kemijske šole, kemijski te-
hnik, izdano leta 2002. gnk-133811

Blažič Luka, Jerebova ulica 20, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika ter ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Novo me-
sto, izdano leta 1996/97, 1997/98.
gni-132938

Blejc Gordana, Livada 7, Kamnik, spri-
čevalo 2. letnika Srednješolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
1982. gnx-133623

Bratić Tomislav, Sivkina ulica 14, Vr-
hnika, indeks, št. 82143244, izdala Eko-

nomska poslovna fakulteta v Mariboru.
gnn-133308

Bratković Natalija, Ulica heroja Brači-
ča 14, Maribor, spričevalo 3. letnika Sred-
nje ekonomske šole Maribor, izdano leta
2001. m-2179

Braz Mojca, Trinkova ulica 60/a, Ljub-
ljana, diplomo Gimnazije Poljane, izdana
leta 1989, na ime Glavnik Mojca.
gnr-133583

Brecelj Aleš, Ul. Gradnikove brigade
59, Nova Gorica, letno spričevalo 4. let-
nika gimnazije Veno Pilon Ajdovščina, iz-
dano leta 1983. gnd-133743

Breskvar Janez, Steletova ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika SGGEŠ v
Ljubljani, izdano leta 1997. gnf-133491

Brezigar Filipič Rok, Resljeva cesta
23, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Sred-
nje šole za elektrotehniko in računalniš-
tvo v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnl-133610

Breznik Janko, Špindlerjeva 30, Slo-
venska Bistrica, indeks, izdala Srednja
gradbena šola Maribor leto izdaje 1977.
m-2096

Brumat Miroslav, Cesta Dolomitskega
odreda 33, Brezovica pri Ljubljani, diplo-
mo Fakultete za naravoslovje in tehnolo-
gijo, izdana 2. 8. 1969, št. 1223.
gne-133425

Bučar Nada, Spodnje Dule 7/a, Kr-
ško, maturitetno spričevalo Srednje kme-
tijske šole Grm Novo mesto, izdano leta
1983, izdano na ime Gorenc Nada.
gnd-133843

Butja Matic, Orehovica 10, Izlake, in-
deks, št. 71120453, izdala Pravna fakul-
teta v Mariboru. m-2166

Cafuta Kristijan, Draženci 89, Ptuj, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Ptuj, izda-
no leta 1995/96. gns-132928

Cerkvenik Eva, Mladinska 22, Izola –
Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje zdravstvene šole v Piranu, izdano leta
1993. gng-133715

Cijan Barbara, Ul. IX septembra 213/a,
Šempeter pri Gorici, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje družboslovne ekonom-
ske šole Nova Gorica, izdano leta 1991.
gnr-133554

Cvetek Jure, Terčeva ulica 39, Mari-
bor, indeks, št. 21018171, izdala FDV.
gnl-133760

Cvetko Aleš, Sveti Florijan 141, Roga-
ška Slatina, zaključbo spričevalo Srednje
šole Boris Kidrič Celje, št. 1/367, izdano
leta 1991. gny-132997

Čakš Zvonko, Košnica 62/c, Celje,
spričevalo o končani OŠ Primoža Trubar-
ja Laško, izdano leta 2002. gng-133819

Čegovnik Jernej, Šmartno 146/a,
Šmartno pri Slov.Gradcu, spričevalo 3.
letnika Srednje gostinske šole Slovenj
Gradec, izdano leta 1993. gnd-133093

Čelik Katja, Binderjeva 1, Ruše, in-
deks, št. 81495287, izdala EPF Maribor.
m-2116

Čerče Vesna, Lovska ulica 43, Mari-
bor, spričevalo 3. in 4. letnika in maturi-
tetno spričevalo Gimnazije Maribor, izda-
no leta 1999 in 2000. m-2078

Černe Marija, Tomažičeva ulica 44,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
za odrasle, izdala Delavska univerza Bo-

ris Kidrič Ljubljana, izdano leta 1976 in
1977. gnt-133452

Černe Senad, Polje, Cesta VIII/2, Ljub-
ljana-Polje, spričevalo 1. letnika Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem, izdano leta
2000. gnn-133808

Černoga Gregor, Svetna ulica 19, Do-
bova, spričevalo o zaključnem izpitu ,
št.. 217, izdano leta 1993. gnd-133293

Čobal Davorin, Jadranska cesta 46, An-
karan – Ankarano, spričevalo o zaključnem
izpitu Šole za miličnike, št. I-259/2, izdano
25. 6. 1976. gnr-133079

Čučuk Jan, Osojna pot 3, Ljubljana, spri-
čevalo 2. letnika Srednje lesarske šole v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnu-133030

Dai Kristina, Ul. heroja Staneta 18, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu I. gimna-
zije Maribor, izdano leta 1993. m-2103

Debevec Matija, Žaucerjeva ulica 13,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 2000. gnx-133773

Deljić Žanet, Jarnikova ulica 6, Maribor,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1995 in 1998.
m-2159

Derenčin Polona, Maistrova 12, Litija,
preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 96/2003. gnl-133439

Djukić Darko, Gospodinjska ulica 19,
Ljubljana, Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdan leta 1997. gng-133269

Djurović Vanja, Polanska c. 89, Oreho-
va vas, indeks, št. 81547124, izdala EPF v
Mariboru. m-2073/a

Dobovišek Anita, Cesta maršala Tita 41,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole Bled, gostinski te-
hnik, izdano leta 1997. gnj-133362

Dobrić Božo, Ob spomeniku 16, Koper
– Capodistria, spričevalo Ekonomske šole,
izdano leta 2002/03. gnl-132939

Dokl Teja, Nusdorferjeva ulica 5, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 do 3. letnika srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1991,
1992 in 1993. gnl-133835

Dolenec Erika, Partizanska cesta 46,
Škofja Loka, obvestilo o uspehu 2. letnika
Srednjega poklicnega izobraževanja, po-
djetniško poslovanje, poklic poslovni tajnih,
izdala Ekonomska šola Kranj v šolskem letu
2001/02. gnm-132934

Dolinšek Saša, Bevkova 5, Ajdovščina,
spričevalo o zaključnem izpitu TŠC Branko
Brelih, št. I/EL-1254. gnp-133731

Domitrica Aleksandar, Rašiška 11, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnq-133580

Dragić Duško, Beblerjev trg 11, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnv-133525

Đorđević Dejan, Gorenjskega odreda 6,
Kranj, spričevalo 4. letnika SEVAŠ Kranj –
poslovni tehnik. gnf-133541

Đorđević Dejan, Gorenjskega odreda 6,
Kranj, spričevalo poklicne mature SEVAŠ
Kranj. gne-133542

Emeršič Maja, Sadjarska cesta 13, Le-
nart v Slov.goricah, spričevalo 2. letnika
SŠGT Radenci, gostinska dela – natakar,
izdano leta 2000. gnx-133373

Eržen Gregor, Koširjeva cesta 2, Ško-
fja Loka, spričevalo 2. letnika Srednje go-
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stinske in turistične šole Ljubljana.
gnt-133152

Fergola Vladimir, Jastrebci 14, Kog,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole Ptuj, izdano leta 1999. m-2094

Ferlinc Primož, Markovičeva 6, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene šole Maribor, izdano leta
1997. m-2107

Filipčič Radovan, Lipiška cesta 2, Se-
žana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Postojna, izdano leta 1977. gni-133563

Filipovič Jelena, Pod Cvingerjem 1,
Dolenjske Toplice, indeks, št. 04015263.
gny-133547

Finc Miran, Pri malnih 27, Kobarid,
maturitetno spričevalo TŠC Branko Brelih
v Novi Gorici – Tehnična strojna šola, iz-
dano leta 1984. gnf-133316

Foltyn Judita, Log, Cesta Dolomitske-
ga odreda 11, Brezovica pri Ljubljani, di-
plomo Srednje ekonomske šole v Ljublja-
ni, izdana leta 1990, na ime Filipič Judita.
gng-133619

Fric Tanja, Dobovec 20/a, Rogatec,
indeks, št. 81566413, izdala EPF Mari-
bor. m-2080

Frim Alenka, Sončna ulica 10, Loče
pri Poljčanah, indeks, št. 23520055, iz-
dala Fakulteta za strojništvo Maribor.
m-2191

Germadnik Matic, Sp. Javorje 10, Čr-
na na Koroškem, spričevalo 1. letnika SŠ
Muta – poslovni tajnik. gns-133278

Globočnik Rok, Ob Ljubljanici 112,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 4. letnika
Ekonomske šole v Ljubljani. gne-133092

Globokar Damjan, Gradiček 8, Krka,
spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-
valo 3. letnika Srednje trgovske šole Ivan-
čna Gorica, izdano leta 1997.
gnb-133345

Gocevski Dejan, Viška cesta 69/b,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
2000 in 2001. gnf-133641

Gocevski Dejan, Viška cesta 69/b,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vič,
izdano leta 1998. gng-133640

Gorenšak Rudi, Ruška cesta 5, Selni-
ca ob Dravi, maturitetno spričevalo Gim-
nazije Ruše, izdano leta 1998. m-2165

Gorenšek Rudi, Ruška cesta 5, Selni-
ca ob Dravi, spričevalo 4. letnika Gimna-
zije in srednje kemijske šole Ruše, izda-
no leta 1998. m-2146

Gorenšek Sandi, Ruška cesta 5, Sel-
nica ob Dravi, spričevalo 4. letnika Sred-
nje zdravstvene šole v Mariboru. m-2145

Gorinšek Gregor, Zlogona gora 31,
Oplotnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Lesarske šole Limbuš, izdano leta 2001.
m-2152

Gorjanc Barbara, Boletina 17, Ponikva,
indeks, št. 81559947, izdala EPF Mari-
bor. m-2140

Grandovec Tomaž, Rdeči Kal 14, Šen-
tvid pri Stični, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje šole Novo mesto – tehnična in
zdravstvena usmeritev. gnw-133428

Grašič Primož, Cankarjeva ulica 14/a,
Kranj, diplomo SŠPRNMU Kranj, izdana
leta 1987. gnh-133214

Grošelj Tatjana, Zadružna 40, Mengeš,
spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-

valo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Kranju, izdano leta 1982, izdano na ime
Sodja Tatjana. gnh-133089

Grujčić Goran, Rogoška cesta 69, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 2001. m-2154

Grujčić Goran, Dogoška cesta 69, Ma-
ribor, spričevalo o poklicni maturi SERŠ
Maribor, izdano leta 2003. m-2143

Gubanc Irena, Ulica Emila Adamiča 16,
Dobrova, maturitetno spričevalo Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo v Ljublja-
ni, izdano leta 1998. gnf-132916

Hanl Vesna, Zemljičeva 20/a, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje tr-
govske šole v Mariboru, smer upravni te-
hnik, izdano leta 1993, 1994 in 1995.
m-2208

Hedži Alen, Ul. svobode 13, Piran –
Pirano, indeks, št. 09950300, izdala Fa-
kulteta za pomorstvo in promet v Ljublja-
ni. gns-133653

Hercog Karmen, Zg. Portič 123,
Sv.trojica v Slov.goricah, indeks,
št. 41046968, izdala FDV v Kranju.
m-2077

Hirci Robert, Latkova vas 138, Pre-
bold, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Celje, smer natakar, izdano leta 1991.
m-2129

Hočevar Marija Maja, Velike Lese 6/a,
Krka, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano
leta 2001 in 2002. gnt-133256

Horvat Janez, Nemčavci 10, Murska
Sobota, letno spričevalo 3. letnika Gim-
nazije splošne smeri, izdal Srednješolski
center tehniško pedagoške usmeritve
Murska Sobota, gimnazija splošne smeri,
izdano leta 1982. gnx-133048

Horvat Marinka, Svetinci 23, Destrnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Ljudske
univerze na Ptuju – poklic natakar.
m-2162

Horvat Žan, Gorišnica 23/a, Gorišni-
ca, indeks, št. 12150160040, izdala Vi-
šja prometna šola Maribor. m-2113

Hren Matej, Križe 10, Novo mesto,
spričevalo o končani OŠ Center Novo me-
sto, izdano leta 1998. gnd-133143

Ilovar Tina, Višnjevarjeva 29, Ljublja-
na-Polje, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje zdravstvene šole in gimnazija
Ljubljana, izdano leta 1995. gnu-133476

Iskra Juričič Ines, Jakčeva ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2001. gnj-133062

Ivankovič Miha, Ul. Frankolovskih žr-
tev 11/a, Celje, spričevalo 3. letnika
SŠGT Celje, gostinski tehnik, izdano leta
2000/01. m-2189

Jagarinec Janez, Pobrežje 9, Videm
pri Ptuju, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem, iz-
dano leta 1997, 1980 in 1981. m-2202

Jančič Klemen, Kovaška cesta 5, Zre-
če, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Celje, poklicne tehniške strojne šole,
smer strojni tehnik, izdano leta 2002.
m-2117

Januzović Damir, Cesta komandanta
Staneta 30, Medvode, spričevalo 2. letni-
ka Srednje gradbene šole v Ljubljani.
gnw-133349

Javnik Gregor, Lackova 41/a, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
prometne šole Maribor, izdano leta 2000.
m-2199

Jeraj Saša, Rimska cesta 22, Laško,
diplomo Centra srednjih šol Velenje –
elektrotehnik, elektronik, št. I/159.
gnt-133552

Jere Aleš, Krivec 1, Ljubljana, spriče-
valo o končani OŠ Tone Okrogar v Zagor-
ju ob Savi, izdano leta 1988. gnj-132991

Jerkovič Matej, Štrekljeva 76, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje go-
stinske šole, smer natakar, izdano leta
2001. m-2197

Jerman Zvonko, Žepovci 22, Apače,
maturitetno spričevalo SKSMŠ Maribor, iz-
dano leta 1992. m-2132

Jug Adrijan, Prešernova 11, Nova Go-
rica, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika Srednje ekonomske šole v Novi
Gorici, izdano leta 1977. gns-133328

Jus Mojca, Framska 4, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole Maribor, izdano leta 1998.
m-2177

Juvanc Jure, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Danile
Kumar v Ljubljani, izdano leta 1997/98.
gnn-133833

Kalanj Darko, Seidlova cesta 34/32,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje šole za gostinstvo in turizem
Novo mesto, št. 146, izdano 28. 8. 1997.
gnz-133371

Kaučič Damijan, Turjanski vrh 3, Ra-
denci, indeks, št. 71139585, izdala Prav-
na fakulteta v Mariboru. m-2090

Kern Matej, Koroška cesta 2, Tržič,
letno spričevalo 2. letnika Srednje eko-
nomske in upravno-administrativne šole
Kranj, izdano leta 1998/99. gnk-133361

Kham Iztok, Tržaška cesta 22, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika, obvestilo o ma-
turi in maturitetno spričevalo ter duplika
spričevala 3. letnika Srednje zdravstvene
šole in gimnazije v Ljubljani, izdano leta
1995 in 1996. gnd-133768

Kitel Branko, Selnica ob Muri 105,
Ceršak, diplomo SKSMŠ Maribor – stru-
gar. m-2104

Kmet Marjana, Stari trg 5, Trebnje,
spričevalo Srednje šole Josip Jurčič Ivan-
čna Gorica, poklic prodajalec, izdano leta
1995/96, izdano na ime Pikelj Marjana.
gnq-133730

Kobal Marjanca, Zelenica 34, Loga-
tec, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomsko komercialne šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1991, izdano na ime Go-
stiša Marjanca. gne-133467

Kokol Tadej, Migojnice 26, Griže, in-
deks, št. 93512577, izdal FERI Maribor.
m-2082

Koler Katja, Sp. Ščavnica 4, Gornja
Radgona, letno spričevalo 1. letnika Sred-
nje kmetijske šole Maribor, izdano leta
2003. m-2102

Komotar Ciril, Lukovica pri Domža-
lah 16, Lukovica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnh-133614

Kompara Barbara, Kašeljska cesta 2,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
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Ljubljana-Šiška, izdano leta 1996/97.
gnh-133714

Korenjak Maja, Prisojna 18, Hoče,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šo-
le Maribor, izdano leta 1995. m-2083

Korošec Dejan, Cesta Josipa Ribičiča
8, Rakek, diplomo Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdana leta 2002.
gnm-132959

Kos Dominika, Pameče 205/b, Šen-
tjanž pri Dravogradu, diplomo Srednje šo-
le tehnično, naravoslovne in pedagoške
usmeritve Slovenj Gradec, izdana leta
1998. gnu-133551

Kosec Bahovec Uroš, Linhartova ce-
sta 15, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Srednje agroživilska šola v Ljubljani, izda-
no leta 2000/01. gnm-133184

Kosev Kostadin, Trg revolucije 9, Ma-
ribor, indeks, št. 41210239, izdala Medi-
cinska fakulteta. gnp-133006

Kosi Simona, Sp. Sečovo 76/a, Roga-
ška Slatina, maturitetno spričevalo in spri-
čevalo 3. letnika Srednje kmetijske živil-
ske šole Šentjur, izdano leta 1992 in
1993. gnx-133323

Kostić Miodrag, Antoličičeva 20, Mari-
bor, indeks Srednje šole za gostinstvo in
turizem, izdan leta 1998 v Mariboru.
m-2115

Kotar Martina, Gubčeva cesta 10, Treb-
nje, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske
šole, izdano leta 1993/94. gnh-133068

Kovač Nataša, V mlinu 57, Šempeter
pri Gorici, indeks, št. 18950941, izdala
FF v Ljubljani. gne-133417

Kovačič Mario, Jerebova 14, Novo me-
sto, spričevalo o poklicni maturi Srednje
gostinske šole Novo mesto, izdano 17. 3.
2003. gnc-133369

Koželj Jana, Moste 54, Komenda, di-
plomo Srednje ekonomske šole v Ljublja-
ni, izdana leta 1988, na ime Hafner Jana.
gnt-133577

Koželj Mojca, Fram 143, Fram, spriče-
valo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šo-
le, izdano leta 2000 in 2001. m-2100

Kralj Jernej, Puša 32, Lovrenc na Po-
horju, zaključno spričevalo Industrijse šo-
le Tabor Maribor, izdano leta 1971.
m-2081

Kralj Matjaž, Gradnikova ulica 26, Ka-
nal, spričevalo o zaključnem izpitu št. II/E
2168, izdal Tehniški srednješolski center
Branko Brelih v Novi Gorici, izdano leta
1989. gno-133357

Kralj Vika, Izlake 1, Izlake, letno spri-
čevalo 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Centra srednjih šol Domžale,
izdano leta 1978, izdano na ime Pfaifer
Vika por. Kralj. gnl-133585

Kramaršič Nina, Pod lipami 22, Celje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. let-
nika Srednje tehnične šole v Celju, izda-
no leta 1982. gni-133263

Krašovec Helena, Sp. Rečica 158, La-
ško, indeks, št. 81545591, izdala Eko-
nomsko poslovna fakulteta. m-2207

Krstić Marko, Stara gora pri Šentilju 5,
Šentilj v Slov.goricah, indeks,
št. 93512027, izdal FERI. m-2147

Krupič Enisa, Preska 18, Tržič, spri-
čevalo 1. in 2. razreda OŠ Bistrica pri
Tržiču, izdano leta 2000 in 2001.
gno-132982

Kučinič Drago, Konča vas 16, Stara
Cerkev, spričevalo o končani OŠ Zbora
odposlancev Kočevje, št. 250/135, izda-
no 15. 6. 1980. gnb-133620

Kugler Katja, Matija Blejca 10, Kam-
nik, spričevalo 4. letnika Gimnazije, izdal
ŠC Rudolf Maister. gng-133740

Kukovičič Miloš, Kidričeva ulica 11, Kr-
ško, spričevalo 3. in 4. letnika Tehniške
šole Celje, izdano leta 1983 in 1984.
gnk-133561

Kure Matejka, Ločka cesta 21, Črno-
melj, diplomo Srednje kemijske šole Ljub-
ljana, št. I-K/339, izdana 26. 6. 1985 na
ime Kure Mateja. gnq-133059

Kurtuma Verica, Gradnikove brigade
51, Nova Gorica, spričevalo o zaključnem
izpitu ŠC Tolmin, št. 185/13-91, izdano
leta 1991. gnx-133298

Lakič Biljana, Jenkova 11, Velenje, in-
deks, št. 81444728, izdala EPF Maribor.
gnj-133737

Leban Darja, Griči 5/d, Šempeter pri
Gorici, diplomo Srednje družboslovne
ekonomske šole Nova Gorica, izdana na
ime Rejec Darja. gnn-133283

Leskovar Vlado, Videž 30, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne avtomehanične šole v Mariboru,
izdano leta 1977. m-2070

Lešnik Zdenka, Lipje 45, Velenje, spri-
čevalo 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Šole za medicinske sestre ba-
bice, št. 370, izdano leta 1976, izdano
na ime Merzdovnik Zdenka. gny-133372

Lipič Natalija, Nahtigalova ulica 26,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje ši-
viljske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnq-133330

Lokan Vanja, Prebold 48, Prebold,
spričevalo od 1 do 3. letnika Pedagoške
gimnazije Celje, izdano leta 1980.
m-2133

Lorber Petra, Ptujska 39, Pragersko,
obvestilo o opravljen poklicni maturi Sred-
nje tekstilne šole Maribor, izdano leta
2002. m-2163

Lukač Martina, Krog, Trubarjeva 60,
Murska Sobota, indeks in študentsko iz-
kaznico št. 71102567. m-2112

Lunder Laura, Rudarsko naselje 27,
Kočevje, indeks Srednje šole Kočevje, iz-
dan leta 1985. gni-132963

Lupše Svetlana, Dobležiče 26/a, Le-
sično, indeks, št. 18021343, izdala FF v
Ljubljnai. gnk-133061

Maček Marjan, Žabnica 46, Notranje
Gorice, spričevalo 4. in 5. letnika Sred-
nje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta
2001 in 2002. gnk-132986

Magdič Katarina, Rakičan, Cankarjeva
21, Murska Sobota, letno spričevalo 2.
letnika Gimnazije Murska Sobota, št. G-1,
1150, izdano leta 1998/99. gnw-133374

Malek Miha, Poljska cesta 40/a, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ Breg, izdano le-
ta 1998. gnm-133284

Marič Marcel, Dolerjeva 12, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje elektro in
računalniške šole v Velenju, izdano leta
1996. gnp-133181

Marolt Jelka, Martina Krpana ulica 30,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in spri-
čevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1995, 1996. gne-133317

Matko Mateja, Svetinci 5/a, Destrnik,
spričevalo o končani OŠ Destrnik, izdano
leta 1998. m-2141

Medved Robert, Prušnikova ulica 9,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja šola te-
hničnih strok Litostroj. gnh-133864

Melinc Sergej, Rašiška 6, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Valentina Vodni-
ka v Ljubljani in potrdilo o izpolnjeni
osnovnošolski obveznosti, izdano leta
1988. gnz-133225

Merčnik Anton, Drvanja 20, Benedikt,
spričevalo o končani OŠ Benedikt,
št. 862/95, izdano leta 1995. m-2093

Mihec Davor, Kubed 21, Gračišče,
spričevalo 2. letnika SKPŠ Koper – avto-
mehanik, izdano leta 1993. gng-133540

Miketek Tomaž, Česnikova 16, Ljublja-
na, spričevalo 5. letnika Srednje šole te-
hničnih strok Šiška, izdano leta 1999.
gnd-133818

Miklič Jure, Zagradec pri Grosupljem
15, Grosuplje, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje lesarske šole v Ljubljani,
izdano leta 2001. gnv-133250

Mikša Rok, Gačnik 13, Pesnica pri Ma-
riboru, potrdilo o uspehu SERŠ Maribor,
izdana v šolskem letu 2000/2001.
m-2194

Mirt Zmago, Ravnica 97, Grgar, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole v Novi Gorici. gnb-133299

Mivšek Zdenka, Mizni dol 6, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonom-
ske srednje šole v Ljubljani, izdano leta
1978, izdano na ime Sivec Zdenka.
gng-133140

Mladenović Danijela, Valvasorjeva 26,
Maribor, indeks in študentsko izkaznico,
št. 93425222. m-2134

Mlakar Olga, Žibernik 33, Rogaška
Slatina, spričevalo o končani OŠ Roga-
ška Slatina, izdano 15. 6. 1983.
gne-133617

Mohorič Mateja, Tabor 2, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Trebnje, izdano
leta 1998/99. gnt-133827

Moravec Dolores, Grilčeva 26, Idrija,
spričevalo o zaključnem izpitu Landis –
Izobraževanje in poslovno svetovanje
Ljubljana, izdano leta 1998. gnv-133075

Muratović Damir, Šalek 89, Velenje,
spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole
Maribor, živilski tehnik, izdano leta
1995/96. gnu-133601

Nahtigal Nina, Gornji Rudnik III/18,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2003. gno-133632

Naveršnik Urška, Dolga brda 19, Pre-
valje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole, ekonomski tehnik, izdano leta
1998. gnp-132931

Naveršnik Urška, Dolga brda 19, Pre-
valje, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne trgovske šole, prodajalec, izdano
leta 1996. gno-132932

Nimac Simona, Arnolda Tovornika 10,
Maribor, indeks, št. 71133914, izdala
Pravna fakulteta Maribor. m-2174

Ninić Mirjana, Zikova 1, Kamnik, spri-
čevalo 4. letnika Šolskega centra Rudolf
Maister. gnn-133358

Ninić Mirjana, Zikova 1, Kamnik, spri-
čevalo 3. letnika Šolskega centra Rudolf
Maister. gnm-133359
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Novak Saša, Gabrščkova ulica 26,
Ljubljana, diplomo Srednje ekonomske
šole Boris Kidrič v Ljubljani, št. I.1019-B,
izdana 26. 6. 1989 na ime Škerl Saša.
gnu-133376

Novak Suzana, Fulneška 6, Ljutomer,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika SSTŠ, Sred-
nje tekstilne šole v Murski Soboti, izdano
leta 1996, 1997 in 1998. gng-133744

Novinc Klavdija, Gregorčičeva 12/a,
Nova Gorica, spričevalo o končani OŠ
Fran Erjavec Nova Gorica, izdano leta
1985. gni-133742

Oberč Marjeta, Hrib 17, Šmarješke To-
plice, spričevalo o končani OŠ Stopiče,
izdano leta 1983. gne-133367

Oblak Boštjan, Prešernova ulica 6, Lo-
gatec, spričevalo 2. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnr-133429

Ofič Barbara, Vurmat 15, Ožbalt, spri-
čevalo 1. in 3. letnika Srednje frizerske
šole Maribor, izdano leta 1998 in 2000.
m-2185

Okorn Ines, Žalna 30/a, Grosuplje,
spričevalo 4. in 5. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole Domžale,
izdano leta 2000 in 2001. gng-133319

Orešič Zdenka, Ljubljanska 88, Rače,
indeks, št. 81250899, izdala EPF Mari-
bor. m-2205

Ornik Karmen, Ob železnici 15, Rače,
spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1997. m-2156

Pahor Marjan, Skrilje 71/a, Dobravlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za ži-
vonorejsko veterinarske tehnike v Ljublja-
ni, izdano leta 1981. gnh-132993

Panić Radenko, Vipavska cesta 2, Aj-
dovščina, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1 do 3. letnika Poklicne
gradbene šole – tesar, izdano leta 1980,
1981 in 1982. gni-133392

Pavrič Klemen, Mladinska 2, Spodnja
Idrija, spričevalo 4. letnika SEŠ Nova Go-
rica, smer podjetniško poslovanje, poslov-
ni tajnik (tehnik), izdano leta 2001/02.
gnn-133758

Peče Luka, Celovška cesta 72, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo v Ljub-
ljani, izdano leta 1999. gnn-133858

Pečnik Andrej, Pameče 51, Slovenj
Gradec, spričevalo št. DP 5/166/95, iz-
dano 26. 6. 1995 v Ravnah na Koroškem.
gnm-133534

Peklar Tina, Mladinska ulica 8, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo I. gimnazije Maribor, izdano le-
ta 2001. m-2206

Perko Simona, Gornji Križ 12, Žužem-
berk, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ivančni Gorici, izdano leta
1999. gni-133863

Perša Simon, Sv. Jurij 130, Rogašov-
ci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Rakičan, št. 2013.
gnr-133529

Peternel Vesna, Frankovo naselje 157,
Škofja Loka, spričevalo Srednje biotehnič-
ne šole Kranj – smer cvetličar, izdano leta
2000 in 2002. gnh-133539

Pevec Miha, Škofija 2, Pristava pri Me-
stinju, indeks, št. 93535219, izdala Fa-
kulteta za strojništvo. m-2167

Pilih Petra, Ulica bratov Učakar 124,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gnb-133795

Plešec Anže, Sora 17, Medvode, spri-
čevalo 2. letnika Srednje agroživilske šo-
le, izdano leta 2001/02. gno-133307

Podlipnik Franc, Pševska 31, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo Srednje ekonomske šole Kranj.
gng-133365

Podlipnik Igor, Brilejeva ulica 20, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje stroj-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnb-133670

Podobnik Nina, Sinja gorica 33, Vrhni-
ka, indeks, št. 28010626, izdala Fakulte-
ta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gnc-133394

Ponikvar Karmen, Farčnikova kolonija
33, Zagorje ob Savi, spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Trbovlje, izdano leta
1999 in 2000. gni-133588

Popolatnik Nina, Prvomajska 3, Slo-
venska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole Maribor,
izdano leta 1999/2000. m-2124

Poštrak Marko, Zg. Korena 63, Zgor-
nja Korena, spričevalo o zaključnem izpi-
tu in spričevalo 4. letnika Srednje grad-
bene šole v Mariboru, izdano leta 1997.
m-2169

Požar Edvard, Povir 45, Sežana, di-
plomo št. OST/182, izdala Srednja kovi-
narska in prometna šola Koper v šolskem
letu 1989/90. gnw-132974

Pregelj Igor, Vitovlje 38/a, Šempas,
maturitetno spričevalo SEDŠ ekonomske
šole Nova Gorica, izdano leta 1982.
gnd-133368

Premrl Savo, Stomaž 6/a, Dobravlje,
diplomo Tehniško srednješolskega centra
Branko Brelih Nova Gorica, izdana leta
1987, št. II/KS 3198. gnj-132962

Prevolšek Marta, Ul. 5. prekomorske
19, Ptuj, spričevalo 4. letnika Prve gim-
nazije Maribor, izdano leta 1991. m-2153

Prijatelj Kristina, Orlek 11, Sežana,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2003. gne-133842

Pučko Zvonka, Stanetinci 18, Cerkve-
njak, spričevalo poklicne mature Srednje
trgovske šole Maribor. m-2175

Pustoslemšek Mihaela, Fram 168,
Fram, letno spričevalo 1. letnika Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev,
kozmetik, izdano leta 1989/90.
gnr-132929

Rajh Peter, Andraž nad Polzelo 74/a,
Polzela, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Velenje, Poklicna in tehnična elek-
tro in računalniška šola, izdano leta 1998.
gnn-132933

Ramšak Aleksander, Kersnikova 32/a,
Celje, spričevalo 2. letnika SŠGT Celje,
izdano leta 2003. m-2101

Ribič Matej, Lorgerjeva 15, Maribor,
indeks, št. 93535244, izdala Fakulteta za
strojništvo v Mariboru. m-2164

Ribnikar Tanja, Finžgarjeva ulica 1/a,
Mengeš, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske in gradbene šole v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnt-133877

Ristić Lidija, 14. divizije 54, Rogaška
Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje medicinske šole Celje.
gnz-133621

Robar Alen, Gorkega 57, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje ekonomske
šole Maribor. m-2181

Rome Ana, Povšetova ulica 74, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2003. gnl-133860

Rosič Radomir, Brodarjev trg 6, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za strojništvo v Ljubljani, izdano
leta 1990. gnb-133220

Rudl Andrej, Plintovec 6/c, Zgornja
Kungota, spričevalo za poklicnega vozni-
ka Kmetijske srednje šole Maribor, izda-
no leta 1973. m-2076

Sajko Samuel, Aljaževa ulica 20, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje kov. metal. šole Maribor, izdano leta
1998 – duplikat. m-2192

Sajovic Jernej, Tugomerjeva 66, Ljub-
ljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 2001
in 2002. gnl-133210

Salkič Sanela, Homec, V. ulica 3/a,
Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje šole Domžale – usnjeni galanterist,
izdano leta 1992 in 1993. gng-133565

Sedlašek Suzana, Volkmerjeva cesta
11, Ptuj, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ptuj, Srednješolski center Ptuj, izdano
2. 6. 1995. gnk-133736

Sedlašek Suzana, Volkmerjeva cesta
11, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ptuj, Srednješolski center Ptuj,
izdano 30. 6. 1995. gnl-133735

Sinkovič Simona, Stara cesta 55, Vr-
hnika, spričevalo 3. letnika Srednje trgov-
ske šole, izdano leta 2003. gnq-133255

Skalar Domen, Glavni trg 24, Kranj,
spričevalo 3. letnika Tehniške gimnazije,
izdano leta 2001. gnd-133543

Slatič Mojca, Meškova 8, Ptuj, spriče-
valo 1. in 2. letnika Gimnazije Maribor,
izdano leta 1997 in 1998. gnu-133276

Slavec Mateja, Trnje 3/b, Pivka, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev, izdano leta 1997,
izdano na ime Lipanje Mateja.
gnx-133348

Slemenjak Dimitrij, Ožbalt 62, Ožbalt,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta
1994. m-2073

Slemenšek Nina, Staneta Rozmana 6,
Murska Sobota, indeks, št. 11030212, iz-
dala Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gnw-133524

Srebočan Miha, Gorica 55/a, Celje,
spričevalo 3. letnika SZŠ Celje, izdano
leta 2001/02. gnk-132936

Stegne Iva, Kostanjevec 55, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo 4. letnika I. gim-
nazije Maribor, izdano leta 2003. m-2136

Stojković Andreja, Valjavčeva ulica 10,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje biotehniške šole Kranj, izdano le-
ta 1996. gno-133282

Strajnar Brigita, Vrhovčeva 3, Brezovi-
ca pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne frizerske šole , št. 85/83,
izdano leta 1983, izdano na ime Žakelj
Brigita. gnh-133064
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Strašek Klavdija, Na lipico 1, Šentjur,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra v
Celju – poklicna in tehniška strojna šola ,
št. osebnega lista III-S/1631, izdano leta
1997. gnx-132923

Stres Jan, Čečovlje 40/a, Ravne na
Koroškem, spričevalo 2. in 3. letnika Gim-
nazije Ravne na koroškem, izdano leta
2001 in 2002. gnv-133550

Šardi Maja, Slomškova 68, Murska So-
bota, indeks, št. 61158416, izdala Peda-
goška fakulteta v Mariboru. m-2079

Šauperl Cecilija, Gočova 15, Sv.troji-
ca v Slov.goricah, spričevalo 3. in 4. let-
nika Srednje ekonomske šole Maribor, iz-
dano leta 1982/83 in 1983/84. m-2122

Šauperl Cecilija, Gočova 15, Sv.troji-
ca v Slov.goricah, spričevalo 3. in 4. let-
nika Srednje upravno-administrativne šo-
le, izdano leta 1983 in 1984 v Mariboru.
m-2187

Šekoranja Zala, Kumrovška cesta 6,
Bizeljsko, spričevalo 3. in 4. letnika Gim-
nazije Brežice, izdano leta 1997 un 1998.
gnu-132951

Šimac Dolores, Krčevina pri Vurbergu
13, Ptuj, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje kmetijske šole v Mariboru, izda-
no leta 1992, 1993, 1994 in 1995.
gnp-133356

Škorjanc Boštjan, Slame 7, Podčetr-
tek, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje poklicne in tehniške šole Celje, izda-
no leta 2000/01. gnv-133375

Škorjanec Manuela, Betnavska 106,
Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje ži-
vilske šole Maribor, smer slaščičar kondi-
tor, izdano leta 1995/96. m-2203

Šlemer Dejan, Gradiška 690, Zgornja
Kungota, indeks, št. 93498002, izdala
Fakulteta za strojništvo. m-2092

Šoba Matej, Ul. Veljka Vlahoviča 49,
Maribor, maturitetno spričevalo II gimna-
zije Maribor, izdano leta 1995. m-2138

Špolar Marko, Kersnikova cesta 1,
Grosuplje, maturitetno spričevalo Gimna-
zije Bežigrad v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnq-133834

Špur Marjeta, Sarajevska 5/a, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ Slava Kla-
vora Maribor, izdano leta 1973/74.
m-2196

Štravs Suzana, Zavrh nad Dobrno 14,
Dobrna, indeks, št. 29005871, izdala Fa-
kulteta za gradbeništvo Maribor. m-2200

Štruc Urška, Celjska cesta 86, Slo-
venj Gradec, maturitetno spričevalo Gim-
nazije Ravne na Koroškem, izdano leta
1999. gnv-132925

Šturman Nataša, Zg. Škofije 102/b,
Škofije, spričevalo Škofije. gnz-133746

Šuštar Anže, Ihanska cesta 42, Dom-
žale, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
šole tehničnih strok Šiška, izdano leta
2001 in 2003. gnz-132921

Tišler Miloš, Štularjeva ulica 7, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Trnovo, izda-
no leta 1966. gnv-133450

Tivadar Mirjana, Vipavci 190, Beltinci,
spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole
Maribor, smer slaščičar, konditor, izdano
leta 1995. m-2193

Tomažič Marko, Nova lipa 2, Vinica,
spričevalo 2. in 3. letnika Poklicne in te-
hniške elektro šole ter tehniške gimnazi-

je, izdano leta 2001 in 2002.
gnh-133739

Trbižan Aljoša, Šared 39/a, Izola – Iso-
la, spričevalo Srednje kovinarske šole v
Kopru. gnt-133527

Trstenjak Melita, Cesta na Hajdino 3,
Kidričevo, spričevalo 3. letnika ŠC PET.
gnp-133531

Tubica Goran, Ulica Moše Pijade 10,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika
SKSMŠ Maribor, izdano leta 2000 in
2001. m-2178

Urankar Petra, Kovinarska 6, Kamnik,
spričevalo 2. letniika Poklicne in strokov-
ne šole v Domžalah – smer trgovec, izda-
no leta 2003. gnj-133012

Utroša Matej, Cesta Ivana Cankarja 27,
Jesenice, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje živilske šole Maribor, izdano leta 1993
in 1994. m-2110

Valenta Tadej, Prazna ulica 8, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tiska in
papirja v Ljubljani, izdano leta 2002.
m-2089

Vaupot Marjeta, Ronkova 34, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ravne, izdano leta 1996.
gno-133732

Večernik Martina, Vojašniška ulica 6/a,
Maribor, indeks, št. 180/98 – N. ŠO, iz-
dala Srednja gostinska šola v Mariboru.
m-2085

Vesič Vesna, Kurilniška 17, Jesenice,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole. gny-133747

Viderščak Dragica, Kozje 99, Kozje,
zaključno spričevalo Steklarske šole Ro-
gaška Slatina. gny-133797

Vnuk Aleš, Zg. Velka 41/a, Zgornja
Velka, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1995/96.
m-2120

Vnuk Davor, Ilovci 18, Miklavž na Drav-
skem polju, spričevalo 3. in 4. letnika II.
gimnazije Maribor, izdano leta 1998 in
1999. gny-133572

Vodopivec Jožica, Bukovci 105, Mar-
kovci, indeks, št. 51028997, izdala Fa-
kulteta za kmetijstvo Maribor. m-2106

Vohar Maja, Krog, Ul. ob Ložiču 14,
Murska Sobota, spričevalo 2. letnika Eko-
nomske šole Murska Sobota, izdano leta
1997. gnf-133716

Vollmajer Tomaž, Rovska cesta 26, Ra-
domlje, spričevalo OŠ Radomlje.
gnf-133366

Vrščaj Edvard, Gabrje, Kandija 2, Bru-
snice, diplomo , št. I/61-131 Srednje šo-
le tehnične usmeritve. gnl-133310

Vujinić Petra, Dupleška cesta 73/b,
Maribor, spričevalo 4. letnika in spričeva-
lo o zaključnem izpitu IV. gimnazije Ruše,
izdano leta 1998. m-2198

Wolhar Katja, Ročinj 4/d, Ročinj, di-
plomo Šolskega centra Vojvodina v Tolmi-
nu, izdano leta 1987. gnn-133683

Zabovnik Damjan, Škale 144, Velenje,
indeks, št. 22M00204, izdala Fakulteta
za šport. gng-133340

Zadravec Matjaž, Ulica Milana Platov-
ška 4, Maribor, spričevalo o zaključnem
izpitu SKSMŠ v Mariboru – strojni tehnik,
izdano leta 1993. m-2148

Zajec Maja, Ledarska ulica 17, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-

nje upravno administrativne šole v Ljublja-
ni, izdano leta 2001. gno-133682

Zakrajšek Gregor, Viška cesta 55,
Ljubljana, indeks, št. 12090065503, iz-
dala Višja strokovna šola v Celju.
gnj-133837

Zakrajšek Janez, Gozdna pot 3, Ljub-
ljana-Dobrunje, obvestilo o uspehu 4. let-
nika Srednje gradbene šole v Ljubljani.
gng-133440

Zalar Lavra, Cinžat 40, Fala, spričeva-
lo 2. letnika Gimnazije in srednje kemij-
ske šole Ruše. m-2182

Založnik Zdravko, Tržaška 214, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Te-
hniške šole za strojništvo v Ljubljani,
št. 204, izdano leta 1977. gnn-132958

Založnik Zdravko, Tržaška 214, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne avtomehaniške šole Ljubljana,
št. 51, izdano leta 1975. gnl-132960

Zelenik Marsel, Strmška ulica 3, Mi-
klavž na Dravskem polju, diplomo Sred-
nje družboslovne šole Maribor, izdana le-
ta 1990. m-2151

Zelinšček Jan, Batuje 56/a, Črniče,
maturitetno spričevalo Srednje šole Vena
Pilona v Ajdovščini, št. 495, izdano 12. 7.
2002. gnq-133180

Zemljič Stanislav, Ritmerk 1, Podgor-
ci, zaključno spričevalo Gradbenega šol-
skega centra Borisa Kraigherja Maribor,
izdano leta 1979. m-2184

Zenković Adrijana, Zgornji Log 31, Liti-
ja, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske
šole, izdano leta 1999. gnp-133681

Zibmaher Marjetka, Pot Vitka Pavliča
6, Hrastnik, letno spričevalo 3. letnika
Srednje šole Zagorje, program gospodinj-
ske storitve, izdano leta 1993/94.
gnx-133748

Zrim Franc, Dolič 5, Kuzma, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje gradbene
šole v Ljubljani, št. 1355/1961, izdano le-
ta 1961. gnj-133862

Zupančič Igor, Prevoje 132, Lukovica,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje šo-
le ze elektrotehniko v Ljubljani, izdano le-
ta 1998. gnc-132994

Zver Mojca, Na Grivi 32, Brezovica pri
Ljubljani, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole in gimnazije v Ljubljani,
izdano leta 1995. gno-133082

Žibert Mitja, Sidol 9, Laze v Tuhinju,
spričevalo 4. in 5. letnika Srednje šole
tehniških strok Šiška. gnx-133823

Žigante Teja, Vanganelska 49/d, Ko-
per – Capodistria, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske šole Koper – poslov-
ni tajnik. gng-133290

Živko Nataša, Ul. heroja Jevtiča 2, Ma-
ribor, spričevalo 4. letnika in zaključno
spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano leta
1998 in 1999. m-2180

Živkovič Karmen, Kočice 13/a, Žeta-
le, spričevalo 2. letnika Živilske šole Ma-
ribor, izdano leta 1998. m-2105

Žižek Bojan, Žižki 13, Črenšovci, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Ljutomer, iz-
dano leta 1998. gnd-133268

Žižek Bojan, Žižki 13, Črenšovci, ob-
vestilo o uspehu na maturi Gimnazije Fran-
ca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 1998.
gnl-132935
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Žnidaršič Andrej, Tublje pri Hrpeljah
24, Kozina, spričevalo 3. letnika Poklicne
kovinarske šole Koper. gnz-133521

Žunter Amalija, Nizka 17, Rečica ob
Savinji, spričevalo 3. in 4. letnika Upravo
administrativne šole, št osebnega lista
281, izdano leta 1985 in 1986.
gns-133078

Ostali preklici

Aber Klemen, Troblje 47/a, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico,
št. 21018639, izdala FDV v Ljubljani.
gnh-133264

Alačkoski Vlatko, Šempas 33, Šem-
pas, delovno knjižico. gno-133557

Anastasievski Rade, Alekso Demniev-
ski 55, Titov Veles, Makedonija, delovno
knjižico. gnn-133433

Antolin Dušan, Ižakovci 90, Beltinci,
certifikat za prevoz nevarnega blaga
št. 014441, izdan 25. 5. 2001 pri MNZ.
m-2128

Bandur Boris, Marjeta 39, Marjeta na
Dravskem polju, vozno karto, št. 86378.
m-2170

Batistič Matija, Dramlje 2, Dramlje, de-
lovno knjižico, reg. št. 14170, ser. št.
A473273, izdana 4. 10. 2000.
gnm-133509

Bauman Ivica, Zg. Velka 9, Zgornja
Velka, študentsko izkaznico,
št. 71131020. m-2124

Beganović Kenan, Blekova vas 5, Lo-
gatec, študentsko izkaznico,
št. 11030304, izdala Visoka šola za
zdravstvo v Ljubljani. gnj-133662

Belšak Bojan, Orešje 123, Ptuj, štu-
dentsko izkaznico, št. 93512069.
m-2176

Bergant Jure, Šmatno 41, Ljubljana
Šmartno, študentsko izkaznico,
št. 63010007, izdala Fakulteta za raču-
nalništvo in informatiko v Ljubljani.
gnp-133831

Berisha Sali, Ruška 87, Maribor, de-
lovna knjižica št. 6359, izdana leta 1995
v Mariboru. m-2121

Bizaj Katja, Podsabotin 39, Kojsko,
študentsko izkaznico, št. 19349113, izda-
la Ekonomska fakulteta. gnl-133360

Bratuša Kristijan, Ruska ulica 37, Ma-
ribor, študentsko izkaznico,
št. 93490246. m-2186

Bregar Vesna, Brezje pri Grosupljem
25, Grosuplje, študentsko izkaznico,
št. 19361191, izdala Ekonomska fakulte-
ta. gnl-133385

Bučar Samo, Maroltova 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64000657, iz-
dala Fakulteta za elektrotehniko v Ljublja-
ni. gnk-133861

Cerar Mirjam, Kolodvorska ulica 16/a,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19807115, izdala Ekonomska fakulte-
ta v Ljubljani. gnv-133200

Cerar Petra, Tominškova 38, Ljublja-
na-Črnuče, dijaško izkaznico, izdala Gim-
nazija Ljubljana – Šiška. gnq-133655

Cunder Neža, Plesiše 12, Logatec, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gnz-133146

Cveček Karmen, Polana 16, Hoče,
vozno karto, št. 88232. m-2161

Cvetek Jure, Terčeva ulica 39, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 21018171,
izdala FDV. gnk-133761

Črešnar Andrej, Črešnova 9/a, Zreče,
delovno knjižico, št. 16692, izdala UE
Slovenske Konjice. gnq-132930

Doležal Maja, Bežigrad 13, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz-133396

ENF TRANSPORT prevozništvo d.o.o.,
Dolnja Paka 6, Črnomelj, dovolilnice za
uporabo v mednarodnem prometu za dr-
žavo Ukrajino, št. 1569839 in Rusijo
št. 311285. gnb-133820

EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Ga-
ber, CEMT dovolilnico št. 0136, velja v
Republiki Italiji. gni-133163

EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Ga-
ber, kopijo licence
št. 0000301/00549/224, izdana 25. 10.
2002 za tovorno vozilo z reg. oznako NM
EURO 49, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije. gng-133165

EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Ga-
ber, kopijo licence,
št. 0000301/00549/224, za vozilo reg.
št. NM A4 – 171, izdana 25. 10. 2002, s
strani GZS. gnj-133762

Florjanc Ajda, Ulica Pohorskega bata-
ljona 57, Ljubljana, dijaško izkaznico, iz-
dala Srednja zdravstvena šola v Ljubljani.
gnx-133002

Fric Andrej, Dekani 7, Dekani, delov-
no knjižico. gni-133413

Gajšek Urška, Prekorje 39/a, Škofja
vas, študentsko izkaznico, št. 41960009,
izdala Medicinska fakulteta. gng-133465

Gašper Matej, Kersnikova 17, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 61179697, izda-
la Pedagoška fakulteta. m-2195

Gomboc Sebastjan, Železniška cesta
2, Domžale, vozno karto, št. 330834, iz-
dal KAM BUS. gno-133232

Grace Martina, Zg. Slemen 26, Bre-
sternica, vozno karto, št. 88880, izdal
Certus Maribor. m-2171

Grm Pavel, Križevec 66, Stranice, de-
lovno knjižico, izdano leta 1962 v Sloven-
skih Konjicah. gnx-133098

Hernja Tadeja, Borštnikova ulica 46,
Maribor, študentsko izkaznico,
št. 41960007, izdala Medicinska fakulte-
ta. gni-133463

Hitti Tjaša, Trg francoske revolucije 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-133718

Holc Anja, Janežovski vrh 24, Destr-
nik, avtobusno izkaznico, št. 73704, iz-
dal Certus Maribor na relaciji Destrnik –
Ptuj. m-2137

Hribar Dejan, Anke Salmič 75, Lesko-
vec pri Krškem, študentsko izkaznico,
št. 18020589, izdala Filozofska fakulte-
ta. gnn-133408

Hribar Petra, Kamni vrh 2/a, Gabrov-
ka, študentsko izkaznico, št. 01001657,
izdala Pedagoška fakulteta. gno-133382

Hvalec Tamara, Zg. Duplek 35/d,
Spodnji Duplek, vozno karto, št. 89004.
m-2155

Ivekovič Aljaž, Vihre 20, Mirna Peč,
študentsko izkaznico, št. 29005500, iz-

dala Naravoslovnotehniška fakulteta.
gnb-133595

IZLETNIK CELJE d.d., Aškerčeva 20,
Celje, licenco, št. 0000420/00223/237
za vozilo Avtobus MARBUS B4 080TS,
reg. št. CE KO – 723, izdana dne 3. 12.
2002 pri GZS. gnl-133510

Janžekovič Janez, Strejaci 7, Dorna-
va, delovno knjižico, izdala UE Ptuj.
gnb-132970

Jerič Ivan s. p., Tlake 20/a, Rogatec,
certifikat, št. 1688 za tovorno prikolico
reg. št. D8 – 64CE. gnq-133105

Jerman Jernej, Polje 11, Žiri, študent-
sko izkaznico, št. 20201785, izdala Prav-
na fakulteta. gnj-132987

Jeseničnik Katarina, Podgorje 64/b,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, študentsko
izkaznico, št. 21018554, izdala FDV v
Ljubljani. gnk-133686

Jurše Katarina, Belsko 41, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 0573, izdala Ve-
terinarska fakulteta v Ljubljani.
gnt-133302

Karba Jernej, Mariborska 4, Gornja
Radgona, vozno karto, št. 84060, izdal
Certus Maribor. m-2127

Karba Jernej, Mariborska 4, Gornja
Radgona, vozno karto, št. 1430, izdal Me-
stni promet Murska Sobota. m-2172

Kelc Marko, Med vrtovi 14, Miklavž na
Dravskem polju, študentsko izkaznico,
št. 93519167. m-2108

Klobasa Maja, Cvetlična ulica 5, Ra-
denci, študentsko izkaznico,
št. 41970099, izdala Medicinska fakulte-
ta. gny-133522

Kmetec Danijel, Borova vas 4, Mari-
bor, študentsko izkaznico,
št. 93533781. 2084

Koctak Aljoša, Na tratah 13, Ptuj, de-
lovno knjižico. gnz-132971

Korenak Marjeta, Lokovina 26, Dobr-
na, delovno knjižico. gny-133072

Košak Anja, Zupančičeva 7, Domžale,
vozno karto, št. 380051, izdal KAM-BUS.
gnv-133825

Košuta Nejc, Vitovlje 63/a, Šempas,
vozno karto, št. 155. gnb-133370

Kovač Tjaša, Apače 39, Apače, vozno
karto, št. 83811. m-2119

Kovač Tjaša, Apače 39, Apače, vozno
karto, št. 83719. m-2118

Kraševec Jasmina, Mlinska ulica 46,
Hoče, vozno karto, št. 88365. m-2168

Krušič Marija, Velika čolnarska 6, Ljub-
ljana, vozno karto, št. 742 – 100% po-
pust, izdal LPP. gny-133422

Kuplen Robert, Melinci 181, Beltinci,
delovno knjižico, zap. št. 14/1985, ser.
št. 06454, izdana 30. 1. 1985 v Lendavi.
gnw-133624

Labinjan Damjan, Krkavče 6, Šmarje,
študentsko izkaznico, št. 64010103, iz-
dala fakulteta za elektrotehniko.
gnh-133664

Labuz Petra, Birčna vas 8/a, Novo me-
sto, delovno knjižico, ser. št. A 0431120,
reg. št. 42837, izdana 7. 5. 1999 pri UE
Novo mesto. gnl-132985

Langus Ana, Prečna 5, Bohinjska Bis-
trica, delovno knjižico. gnp-133381

Latinovič Urban, Bresnica 34/a, Po-
lenšak, študentsko izkaznico,
št. 61176647. m-2158



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 97 / 10. 10. 2003 / Stran 5923

Lavtar Damjan, Zali Log 12, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 64980249, iz-
dala Fakulteta za elektrotehniko in raču-
nalništvo. gnh-133639

Lebar Peter, Grič 5/a, Ljubljana, pre-
klic študentske izkaznice, objavljen v Ur.
l. RS, št. 92/2003. gne-133217

LEDO D.O.O. Slovenija, Brnčičeva 29,
Ljubljana, licenco št. G 2001359
(0100169/02533/249) za kamion z reg.
oznako LJ A2-26Y. gnv-133100

LEK d.d. Ljubljana, Verovškova 57,
Ljubljana, dovolilnico 203/01 – češka
univerzalna št. 172642. gne-133346

Lemut Marko, Mekinje, Cankarjeva ce-
sta 55/a, Kamnik, delovno knjižico.
gnk-133386

Lendvaj Dejan, Borova vas 13, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 21015327.
m-2088

Lesjak Vanja, Šmihel 5, Mozirje, de-
lovno knjižico, reg. št. 14216, ser.
št. 0387625, izdala UE Mozirje.
gnh-133339

Lesnik Larisa, Vojkovo nabrežje 26,
Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gnx-132973

Lipovac Marija, Grič 36, Velike Lašče,
delovno knjižico. gng-133415

LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d., Tol-
stojeva 63, Ljubljana, licence,
št. 10059/111 za vozila Mercedes 711D
re. št. LJ T5 – 20E in Tam 100T8B reg.
št. LJ T5 – 21E, izdane 24. 3. 2000.
gnq-133630

Lobnik Viktor, Šikole 26, Pragersko,
orožni list, št. 244, izdala UE Ptuj dne
27. 3. 2002. gnf-133745

Maček Peter, Zg. Selnica 43, Selnica
ob Dravi, delovno knjižico, reg. št. 80/00.
m-2149

Makovec Kovač Štefka, Grajski trg 35,
Žužemberk, delovno knjižico, izdano leta
1976 v Ljubljani. gni-133388

Makovec Tihomir, Škocjan 35/m, Ko-
per – Capodistria, potrdilo o usposoblje-
nosti za voditelja čolna,
št. 02713+4330/00, VČ – 3135, izdan
14. 12. 2000. gnj-133562

Mandelc Damjan, Rečica ob Paki 8/a,
Šmartno ob Paki, študentsko izkaznico,
št. 18023140, izdala FF v Ljubljani.
gnk-133611

Marič Petra, Noršinci 9/a, Martjanci,
študentsko izkaznico, št. 93475441.
m-2114

Marinkovič Boris, Prisojna ulica 10,
Radenci, delovno knjižico. gnp-132981

Markelj Matej, Šentjurij na Dolenjskem
2, Mirna Peč, študentsko izkaznico,
št. 63980084, izdala Fakulteta za raču-
nalništvo in informatiko. gnu-133001

Marolt Jelka, Martina Krpana ulica 30,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 18960539, izdala FF v Ljubljani.
gnd-133318

Matičetova Sonča, Obala 134, Porto-
rož – Portorose, študentsko izkaznico,
št. 71990328, izdala Biotehniška fakulte-
ta. gnm-133634

Matijašec Bojan, Studenec 48, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnr-133829

Matjašič Lina, Ig 374, Ig, dijaško izkaz-
nico, izdala Gimnazija Ledina.
gny-133772

Mavrič Jožef, Krasno 13/a, Dobrovo v
Brdih, izkaznico vojnega veterana,
št. 8152, izdana 12. 6. 2003.
gnr-133379

Mele Jernej, Prvomajska 28/b, Celje,
licenco jadralnega pilota, št. 0828/2963,
izdano 26. 11. 1998. gno-133507

Melkić Damir, Ljubljanska 8, Dob, de-
lovno knjižico. gnc-133769

Merčnik Anton, Drvanja 20, Benedikt,
delovno knjižico, št. 14882. m-2071

Mervič Dušan, Vitovlje 94/a, Šempas,
delovno knjižico, izdana 24. 7. 1964 v No-
vi Gorici. gnr-132979

Miletič Janja, Lokavec 57, Ajdovščina,
potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu,
izdala UE Nova Gorica. gne-133342

Mrak Klara, Zminec 27, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 15439, izdala
FDV. gne-133292

Mujezinović Anes, Savska cesta 16,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19382874, izdala Ekonomska fakulte-
ta v Ljubljani. gne-133767

Nagode Aleksander, Kamnik pod Kri-
mom 80, Preserje, delovno knjižico.
gno-133832

Nahtigal Ciril, Podljubelj 299, Tržič,
potrdilo o opravljenem izpitu za viličarja,
št. 822/91. gnp-133281

Narobe Anže, Fajfarjeva ulica 9, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico,
št. 21016839, izdala FDV. gnp-133581

Nusdorfer Aleksander Sašo, Studeno
42, Postojna, delovno knjižico.
gnt-132977

O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, italijansko bilateralno dovolil-
nico, št. 001934. gns-133353

O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, italijansko bilateralno dovolil-
nico, št. 001952. gnr-133354

O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, italijansko bilateralno dovolil-
nico, št. 001973. gnq-133355

Oblak Jakob, Potok 5/a, Straža, štu-
dentsko izkaznico, št. 64010143, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gnc-133594

Orel Nastja, Klanska ulica 19, Medvo-
de, študentsko izkaznico, št. 20201248,
izdala Pravna fakulteta. gns-133478

Pahor Aljoša, Opekarska 13, Koper –
Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 64010149, izdala Fakulteta za elektro-
tehniko v Ljubljani. gnb-133870

Papež Dejan, Brilejeva 14, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41210122, izda-
la Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnp-133456

Pelak Damir, Nanoška 5, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnc-133719

Pezdirc Veronika, Rova, Rovska cesta
19, Radomlje, vozno karto, št. 390025.
gnu-132976

Plesničar Erika, Trnovo 1/k, Trnovo pri
Gorici, delovno knjižico, ser. št. 0291611,
izdana 9. 12. 1994 na UE Idrija.
gns-132978

Purg Mateja, Vareja 1, Videm pri Ptuju,
študentsko izkaznico, št. 61137994.
m-2123

Radin Matevž, Levstikova 10, Izola –
Isola, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola Pietro Coppo Izola.
gnu-133526

Razler Lidija, Obred 10, Benedikt, voz-
no karto, št. 86393, izdal Certus Mari-
bor. m-2183

Renko Andrej, Ulica bratov Učakar
128, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 63970138, izdala fakulteta za računal-
ništvo in informatiko v Ljubljani.
gnj-133391

Ribaš Helena, Skakovci 12, Cankova,
delovno knjižico, reg. št. 48433, ser.
št. 312193, izdala UE Murska Sobota.
gnj-133537

Rojc Ljubo, Zalošče 21, Dornberk,
preklic diplome, objavljen v Ur. l. RS,
št. 96/2003. gnf-133741

Rudl Mario, Zg. Hoče 21, Hoče, avto-
busno vozovnico, št. 88867, izdal Certus
Maribor, na relaciji Hoče – Polje – Mari-
bor. m-2135

Saksida Teja, Igriška 4, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 43200044, izdala
Akademija za glasbo v Ljubljani.
gnq-133055

Sedej Aleš, Ulica Draga Brezarja 13,
Kranj, študentsko izkaznico,
št. 26104341, Izdala FGG v Ljubljani.
gnc-133869

Skubic Jana, Celovška 189, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste.
gnx-133848

Slavinec Nataša, Glavarjeva ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-133069

Slemenjak Danijela, Čopova 2, Žalec,
delovno knjižico. gnd-133618

Smaka Tanja, Terčeva 22, Maribor, de-
lovno knjižico, št. 14393. m-2075

Smolič Miro, Slovenska 8, Maribor, de-
lovno knjižico, št. 21025, izdala UE Mari-
bor. m-2150

Smrkolj Ciril, Šentožbolt 1, Domžale,
delovno knjižico, reg. št. 7016.
gnp-133756

Stojanović Sanja, Polanškova ulica 33,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj-133287

Strlič Teja, Staneta Žagar 24, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 01000229, iz-
dala Pedagoška fakulteta. gno-133582

Šparlek Igor, Šentlambert 15, Zagorje
ob Savi, delovno knjižico, reg.
št. 198/2001. gnd-132918

Špenko Darko s. p. Mizarstvo, Na Do-
le 26, Vodice, licenco, št. 7475 za vozilo
LJ F4 – 68Z. gnw-132924

Štukovnik Nataša, Koroška 79, Mari-
bor, delovno knjižico, št. 20364. m-2139

Tibaut Boris, Gančani 24/a, Beltinci,
delovno knjižico, reg. št. 65232, št. A
0439060, izdana 3. 9. 1999. gny-132972

Tirovič Tarik, Dokležovje, Železniška
24, Beltinci, delovno knjižico.
gnj-133387

Tomažin Jože, Straža 14/b, Raka, štu-
dentsko izkaznico, št. 11010284, izdala
Visoka šola za zdravstvo. gnf-133041

Topolovec Petra, Jablovec 51, Podle-
hnik, vozno karto, št. 73991, relacija Ro-
dni vrh-Ptuj, izdal Certus. m-2126

Trafela Darja, Podlehnik 73/a, Podle-
hnik, delovno knjižico. gno-133532

TRANSPORT MATJAŠ, Branko Matjaš
s.p., Bič 11, Veliki Gaber, nemško EURO
2 dovolilnico (276/67) št.
D089827/019327 in hrvaško dovolilnico
– tretje države (191/11), št.
D103241/0009844. gnk-133161
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Tripič Marko, Na zelenici 9, Celje, cer-
tifikat, št. 013264 za prevoz nevarnega
blaga v cestnem transportu. m-2074

Trtnik Jure, Vidergarjeva 10, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 26103774,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in geo-
dezijo. gnz-133571

Utješanović Marko, Primičeva ulica 44,
Škofljica, delovno knjižico. gnu-133851

Varnaz Elvisa, Lojzeta Hrovata 9, Kranj,
delovno knjižico, izdano leta 2002.
gnn-133383

Vezovnik Urška, Tominčeva 2, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 21018717, izdala FDV v Ljubljani.
gns-133003

Vizjak Boris, Obrtniška 6, Slovenska
Bistrica, študentsko izkaznico,
št. 93519332, izdala Fakulteta za stroj-
ništvo Maribor. m-2201

Vizjak David, Ljubljanska 86/b, Celje,
študentsko izkaznico, št. 41932008, iz-
dala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gni-133763

Zaplotnik Jaka, Bašelj 106, Preddvor,
izkaznico reševalca iz vode – bazenska
kopališča, št. 933. gnn-133658

Zor Andra, Štrekljeva 9, Ljubljana, po-
trdilo o opravljenem vozniškem izpitu, kat.
B pod reg. št. 0272171. gnh-133289
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