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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo

predhodnega razpisa

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

Št. 402-04-82/2003 Ob-104182
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-78; moj-
ca.kriz@gov.si.

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

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
Servis skupnih služb Vlade Republike Slo-
venije, Sektor za javna naročila, Franci Ko-
dela, Mojca Križ.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 10. 2003.

Servis skupnih služb vlade

Ob-104699
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, tel. 01/300-99-59,
faks 01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: AC Karavanke -
Obrežje, odsek Šentvid - Koseze: obseg
razpisanih del: izvedba zunanje kontro-
le kakovosti pri izgradnji AC v Republiki
Sloveniji.

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

ročila, če je določen: razpis za oddajo del
predvidoma v mesecu oktobru 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
ZIL inženiring d.d., Kersnikova 10, 1000
Ljubljana, tel. 01/433-50-40, Ivo Lah, univ.
dipl. inž. arh.

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

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

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji DARS d.d.

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

blaga po odprtem postopku

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

Podaljšanje roka za oddajo ponudb

Št. 637/03 Ob-104374
V javnem razpisu za oddajo naročila po

odprtem postopku za nakup:
1) implantabilnih kardioverterjev in defi-

brilatorjev,
2) elektrod,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 89

z dne 12. 9. 2003, Ob-101703, se rok za
oddajo ponudb podaljšuje v skladu s
25. členom ZJN–1.

Novi rok za oddajo ponudb je 21. no-
vember 2003 do 10.

 
ure, v Komercialni

sektor, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
II. nadstropje/tajništvo Komercialnega sek-
torja in novi rok za odpiranje prispelih po-
nudb je: v petek, 21. novembra 2003
ob 12.

 
uri, v predavalnici št. 4, prvo

nadstropje glavne stavbe Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 7,
Ljubljana.

Klinični center Ljubljana

Št. 6722/03 Ob-104197
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

svetlobne signalizacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. sklop – 6. prenosna cestna signali-
zacija;

detajli so v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC

baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: december
2003 – maj 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o., komer-
cialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.

(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 tolarjev; plačilo mo-
ra biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB št. 02923-0012771839, sklic na šte-
vilko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 11. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avto-
cest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2003 ob 9. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrez-
na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti naj-
manj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. 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.

12. 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.

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: /
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 24. 2. 2004; datum odločitve do
16. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe. Teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javno naročilo je ponovljeno v enem
sklopu.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 83 z dne
22. 8. 2003, Ob-100467.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 10. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.

Št. 6723/03 Ob-104198
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljub-

ljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

pomožnih materialov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. sklop – 4. materiali črne in barvne
metalurgije,

2. sklop – 7. elektro materiali;
detajli posameznih sklopov so v razpisni

dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop ali za oba skupaj.

4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: december
2003 – december 2004.

7. (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.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.

(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 tolarjev; plačilo mo-
ra biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB št. 02923-0012771839, sklic na šte-
vilko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 11. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avto-
cest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2003 ob 10. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
ustrezna finančna garancija za resnost
ponudbe v višini 3% ponudbene cene.
Veljavnost ustrezne finančne garancije mo-

ra biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. 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.

12. 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.

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: veljavnost ponudbe
24. 2. 2004; datum odločitve do 16. 12.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe. Teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javno naročilo je ponovljeno v dveh
sklopih.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 75 z dne
1. 8. 2003, Ob-99232.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 10. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.

Št. 03-376/1-2003 Ob-104274
1. Naročnik: OKP javno podjetje za ko-

munalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.,
Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina.

2. Naslov naročnika: OKP javno podje-
tje za komunalne storitve Rogaška Slatina
d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška
Slatina.

3. (a) Vrsta in količina blaga: smetar-
sko vozilo volumna 15m3 za odvoz od-
padkov iz tipskih posod prostornine 120
– 1100 litrov.

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

4. Kraj dobave: Rogaška Slatina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
do februarja 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: OKP javno
podjetje za komunalne storitve Rogaška
Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250
Rogaška Slatina, kontaktna oseba Zlatko
Kvesič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-

mentacija se lahko prevzame do 21. 11.
2003.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 11. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: OKP javno podjetje za komu-
nalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Zdra-
viliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 11. 2003 ob 12. uri na naslovu
naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v vredno-
sti 5% ocenjene vrednosti nabave vozila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni rok plačila 60 dni od dobave vozila.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati najmanj do 15. 1. 2004. Predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
10. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
vozila 45%, plačilni pogoji 10%, dobavni rok
vozila 10%, reference ponudnika 20%,
usklajenost z obstoječim tehnološkim par-
kom 15%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

OKP javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina d.o.o

Št. 04/2003 Ob-104310
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, tele-
faks 01/589-73-47.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravila
za uporabo v humani medicini v vredno-
sti do 1.205,000.000 SIT (brez DDV).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko ponudi dobavo, skla-
diščenje in obnavljanje zdravil, ki so pred-
met razpisa, v celoti ali po posameznih
delih. Najnižja vrednost ponujenih zdravil
je 200,000.000 SIT (brez DDV).

4. Kraj dobave: skladišča v Republiki
Sloveniji, ki jih zagotovijo ponudniki.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do trideset
dni po začetku veljavnosti kupoprodajne po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, soba
1, 1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00; raz-
pisno dokumentacijo dvignejo zainteresira-
ni ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije iz katere-
ga morajo biti razvidni osnovni podatki o
ponudniku (naziv, naslov, davčna številka,
št. telefona in telefaksa).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključen 20%
DDV), način plačila: z virmanom na račun
Zavoda RS za blagovne rezerve pri UJP št.
01100-6030230073 s pripisom “javni raz-
pis za zdravila“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106/VIII, soba 1, Ljubljana,
pisno v zaprti ovojnici s pripisom “Ponudba
za zdravila – Ne odpiraj!“ – z navedbo šte-
vilke objave javnega razpisa.

V primeru, da ponudnik predloži ponud-
bo, katere vrednost presega
1.000,000.000 SIT (brez DDV), mora po-
nudnik predložiti naročniku ponudbo in ko-
pijo ponudbe v dveh ločenih ovitkih.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 11. 2003 ob 11. uri, v prostorih Zavoda
RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, v
sejni sobi v VII. nadstropju, v Ljubljani.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 5% po-
nujene vrednosti (brez DDV) z veljavnostjo
do 18. 2. 2004.

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

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

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

– da ima število dni neporavnanih ob-
veznosti v preteklih šestih mesecih enako
nič (BON-1, E. Finančna disciplina);

– da so ponudnikovi prihodki v zadnjem
bilančnem obdobju, izkazani pod zap. A.I.4
obrazca BON-1, najmanj enaki kot vrednost
ponudbe;

– da je v zadnjih treh letih povprečno
letno dobavil zdravila v vrednosti, ki je večja
od ponujene vrednosti zdravil;

– da izpolnjuje pogoje iz drugega od-
stavka 18. člena Zakona o blagovnih rezer-
vah in je v dosedanjih razpisih pri naročniku
v celoti izpolnil sprejete obveznosti;

– da razpolaga z zadostnimi delovnimi in
skladiščnimi zmogljivostmi ter da bo zago-

tavljal skladiščenje in obnavljanje ponujenih
zdravil.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 18. 2. 2004; 1. 12.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo za oceno ponudb uporabil merilo
najnižja cena posameznega zdravila.

V primeru, da bosta oziroma bodo po-
nujene enake cene bosta oziroma bodo
izbrane kot najugodnejše ponudbe vse po-
nudbe z enakimi cenami, s tem da se
naročilo odda tem ponudnikom v enakih
deležih. V primeru, da v najugodnejši po-
nudbi ni ponujena dobava celotne količine
posameznega zdravila, bo izbrana najugo-
dnejša ponudba za ponujeno količino, za
razliko pa naslednja oziroma naslednje naj-
ugodnejše ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 97 z dne
15. 11. 2002, Ob-81249.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 10. 2003.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Su 040802-2/2003 Ob-104316
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kranju.
2. Naslov naročnika: Zoisova 2, 4000

Kranj, tel. 04/27-11-200, faks
04/27-11-203.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški in računalniški potrošni material po
specifikaciji, ki je del razpisne dokumen-
tacije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko ponudijo le celotno do-
bavo.

4. Kraj dobave: poslovni prostori Okrož-
nega in Okrajnega sodišča v Kranju, Zoiso-
va 2, Kranj, Okrajnega sodišča na Jeseni-
cah, Titova 37, Jesenice, Okrajnega sodi-
šča v Radovljici, Gorenjska 15, Radovljica
in Okrajnega sodišča v Škofji Loki, Parti-
zanska 1/a, Škofja Loka.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Okrožno so-
dišče Kranj, Urad predsednice, Zoisova 2,
4000 Kranj, sekretarka sodišča: Špela
Jakopič, tel. 04/27-11-200, faks
04/27-11-203.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak delovni dan sodišča od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 2.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o plačilu na račun Okrožnega sodi-
šča v Kranju št. 01100-6370421780, sklic

na št. 48 42170-3399402999-2003 je po-
trebno predložiti ob prevzemu razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 27. 11. 2003,
najkasneje do 12. ure, ne glede na način
oddaje ponudbe.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Okrožno sodišče Kranj, Zo-
isova 2, 4000 Kranj – urad predsednice,
soba 319/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 12. 2003 ob 9. uri, Okrožno so-
dišče v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj,
soba 309/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ocenjene vrednosti ponudbe. Veljav-
nost garancije mora biti najmanj 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
(Uradni list RS, št. 118/02) in razpisno do-
kumentacijo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predviden datum sprejemanja odloči-
tve: 11. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
dobavni rok, plačilni rok. Teža in način upo-
rabe meril sta opisana v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju

Št. 229/03 Ob-104358
1. Naročnik: Občina Miklavž na Drav-

skem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204

Miklavž na Dravskem polju, tel.
02/629-68-20, faks 02/629-68-28, e-ma-
il: obcina.miklavz@miklavz.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
opreme za rekonstruirano OŠ Miklavž na
Dravskem polju (faza 1 A in faza 1B) za:

– 3 pisarne,
– 8 učilnic – delna oprema,
– 17 učilnic – vsa oprema,
– šolska knjižnica,
– 9 kabinetov,
– garderoba 18 oddelkov,
– igralnica,
– avla.
(b) Predvidena oddaja delov ali sklo-

pov, obseg sklopov in sprejemljivost po-
nudb za en sklop, več sklopov ali za vse
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skupaj: ponudbo je mogoče oddati samo
za celoto, ni predvidenih sklopov.

4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Miklavž
na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21,
Miklavž na Dravskem polju.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
predvidenih variantnih ponudb.

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

– za fazo 1 B: januar 2004,
– za fazo 1 A: september 2004.
7. (a) Naslov službe ali oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije:

– razpisna dokumentacija: tajništvo Ob-
činske uprave občine Miklavž na Dravskem
polju,

– dodatna pojasnila:
– Verica Mom, ek., za vprašanja v zve-

zi s popisom potrebne opreme,
– Francka Pegan, dipl. upr. org., za

vsa ostala vprašanja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 15.000 SIT na
transakcijski račun občine številka
01369-0100009566, elektronsko plačilo
ali s plačilnim nalogom.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno
25. 11. 2003, do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Miklavž na Dravskem
polju, Nad Izviri 6, 2204 Miklavž na Drav-
skem polju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 11. 2003 ob 12. uri, na sedežu naročni-
ka Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: razvi-
dni iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika skupine ponudnikov
v okviru ene ponudbe, potem ko je ta iz-
brana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): ponudniki morajo pred-
ložiti pogodbo o skupnem nastopu, iz kate-
re so razvidna njihova medsebojna razmer-
ja in kdo je podpisnik pogodbe.

13. 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:

1. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokiranega računa,

2. da ni dal zavajajoče podatke;
3. da nudi 90-dnevni plačilni rok;
4. da ima zadostno število strokovnega

kadra in kapacitet za izvedbo del;
5. da je sposoben s pogodbo prevzeta

dela izvršiti po fazah in montirati opremo pri
fazi 1B do 30. 1. 2004 in pri fazi 1A do
19. 9. 2004;

6. da bo dela opravil v skladu s pravili
stroke in navodili strokovnega nadzora na-
ročnika;

7. da ima poravnane obveznosti do pod-
izvajalcev in da bo predložil seznam podiz-
vajalcev z navedbo del, ki jih bodo opravljali
podizvajalci;

8. da bo predložil certifikat ustreznosti
za opremo v učilnicah, s katerim je prever-
jen standard SIST ISO 5970;

9. da razpolaga z atesti materialov, iz
katerih je izdelana vsa ponujena oprema
(kotički, garderobe, omare…);

10. da je predložil opis in prospekte za
ponujeno opremo ter razpored pohištva v
pisarnah;

11. da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih
pri delu;

12. da ponudnik izplačuje plače v skla-
du s kolektivno pogodbo dejavnosti;

13. da se ponudnik strinja s sistemom
dobave blaga po fazah, v skladu z razpolo-
žljivimi sredstvi naročnika.

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

Predvideni datum sprejema odločitve o
izbiri najugodnejšega ponudnika je 1. 12.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena – največ 70% točk,
2. reference za dobavo opreme na po-

dročju šolstva – največ 20% točk,
3. garancija na ponujeno opremo – naj-

več 10% točk.
Način uporabe meril je razviden iz razpi-

sne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 20. 10. 2003.
Občina Miklavž na Dravskem polju

Št. 32/3538/2003 Ob-104371
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02, tel.
01/474-27-01.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za meritve in vodenje – sklop A.

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

4. Kraj dobave: RTP Kleče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne pondube ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 30 dni od dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v GJS Upravljanje
prenosnega omrežja, III. nadstropje, Deja-
na Kneževič, dodatne informacije Kostja
Skok, tel. 01/474-27-50.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
TRR št. 02924-0017900956. DDV je zajet
v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 11. 2003 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 20. 11. 2003 ob 10. uri, sejna
soba RCV/IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti, z veljavnostjo 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah in
montažah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti pre-
dložena pogodba o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN izpolnjevati tudi pogoje, navedene v
razpisni dokumentaciji (navodila ponudniku
za izdelavo ponudbe).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 1. 2004, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 30. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), plačilni pogoji (5%),
potrjene reference proizvajalca tovrstne
opreme (20%). Merila so detajlno opisana v
navodilih ponudniku.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor

Št. 32/3539/2003 Ob-104372
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02, tel.
01/474-27-01.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za meritve in vodenje – sklop B.

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

4. Kraj dobave: RTP Kleče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 30 dni od dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
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prevzem dokumentacije v GJS Upravljanje
prenosnega omrežja, III. nadstropje, Deja-
na Kneževič, dodatne informacije Kostja
Skok, tel. 01/474-27-50.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
TRR št. 02924-0017900956. DDV je zajet
v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 11. 2003 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 20. 11. 2003 ob 11. uri, sejna
soba RCV/IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti, z veljavnostjo 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko pla-
čilo po posameznih dobavah in montažah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti pre-
dložena pogodba o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN izpolnjevati tudi pogoje, navedene v
razpisni dokumentaciji (navodila ponudniku
za izdelavo ponudbe).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 1. 2004, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 30. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), plačilni pogoji (5%),
potrjene reference proizvajalca tovrstne
opreme (20%). Merila so detajlno opisana v
navodilih ponudniku.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor

Št. 130/2003 Ob-104387
1. Naročnik: Osnova šola Milojke Štru-

kelj Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Delpinova 7, 5000

Nova Gorica, tel. 05/335-81-00, telefaks
05/335-81-01.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava prehrambenega blaga. Koli-
čine posameznih vrst prehrambenega bla-
ga so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo ali samo za posame-
zen sklop, in sicer:

1. meso in mesni izdelki,
2. perutninsko meso in izdelki,
3. zmrznjene ribe,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. sladoled,
6. jajca,
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki,
8. žita in mlevski izdelki,
9. testenine,
10. sveža in suha zelenjava ter sadje,
11. zmrznjena zelenjava in sadje,
12. konzervirano sadje, zelenjava in

ribe,
13. sadni sokovi in sadni sirupi,
14. ostali prehrambeno blago.
Ponudbe morajo zajemati vse vrste bla-

ga v posameznem sklopu.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Milojke

Štrukelj Nova Gorica, Delpinova 7, 5000
Nova Gorica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na naslovu na-
ročnika, v kuhinji – v pisarni vodje šolske
prehrane, Barbara Paškulin.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka do dneva, določe-
nega za javno odpiranje ponudb med 9. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT z vključenim 19% DDV,
plačilo s plačilnim nalogom na podračun št.
01284-6030672398, s pripisom “za javno
naročilo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo predložene na naslov
naročnika najkasneje do 24. 11. 2003 do
13. ure, ne glede na način prenosa pošiljke.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Milojke Štrukelj
Nova Gorica, Delpinova 7, 5000 Nova Go-
rica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
24. 11. 2003 ob 14. uri na naslovu: Osnov-
na šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, sejna
soba, Delpinova 7, 5000 Nova Gorica.

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

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): pogodba za do-
ločen čas.

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 60 dni od roka, določenega za
predložitev ponudb, odločitev o sprejemu
ponudbe bo sprejeta predvidoma do 30. 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: 17. 10. 2003.

Osnovna šola Milojke Štrukelj
Nova Gorica

Št. 17123-03-403-92/2003 Ob-104449
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je dobava 3 sistemov za
slikovno dokumentacijo prekrškov na
osnovi dopplerskega merilnika hitrosti ti-
pa Multanova 6F ter izvedba servisno-te-
hničnega in uporabniškega šolanja, v
skupni okvirni vrednosti 13,000.000 SIT.

Predmet javnega naročila je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: javno naročilo se ne oddaja po sklopih.
Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega
razpisa v celoti, ter se ne morejo prijaviti za
izvajanje posameznih delov predmetnega
javnega razpisa.

4. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna
93a.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, ki morajo izpolnjevati vse zahteve iz
razpisne dokumentacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najdaljši rok
za dobavo blaga je 3 mesece od sklenitve
pogodbe. Servisno tehnično šolanje mora
biti izvedeno najkasneje v roku 14 dni pred
potekom roka za dobavo blaga, uporabni-
ško šolanje pa najkasneje v roku 7 dni po
prevzemu blaga. Predvideni datum začetka
je 1. 2. 2004, datum zaključka vseh del pa
je 7. 5. 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.
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Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

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

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

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

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28 17116-
2401002-40309203.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 21. 11. 2003,
najkasneje do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
21. 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 kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garan-
cijo.

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.

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 ta skupina izvajalcev predložiti iz-
javo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu. Pravni akt o skupni iz-
vedbi naročila mora natančno opredeliti od-
govornost posameznih izvajalcev za izved-
bo naročila. Ne glede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidar-
no.

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 19. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: izbrana
bo ekonomsko najugodnejša ponudba, ki
ustreza meriloma cena in garancijski rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 10. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 16/29-03 Ob-104451
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095.

3. (a) Vrsta in količina blaga: strokov-
na literatura – dobava tuje periodike.

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica No-
vo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.

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

6. Datum začetka in predviden datum
zaključka trajanja dobave: predvidoma od
1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto, nabavna služba: Irena
Kočevar, tel. 07/39-16-132; dodatne infor-
macije o naročilu: Marija Puhek, univ. dipl.
inž., tel. 07/39-16-135.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dne odpiranja
ponudb. Ponudnik mora dokazilo o plačilu
razpisne dokumentacije poslati po faksu na
naslov naročnika.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negoto-
vinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila 01100-6030278379, sklic na števil-
ko 16/29–03.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: do 21. 11. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
Nabavna služba.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 11. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska
c. 1, 8000 Novo mesto.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: menica v višini 10% vred-
nosti ponudbe brez DDV.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na merodajna določila v pred-
pisih: 6 enakih brezobrestnih mesečnih
obrokov, pri čemer prvi obrok zapade v tri-
desetih dneh po podpisu pogodbe.

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

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

1. da je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež za dejavnost v
katero sodi predmet javnega naročila;

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

3. da v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ponudnik ni bil pravnomočno kaz-
novan za kaznivo dejanje povezano z njego-
vim poslovanjem in mu ni bilo pravnomočno
prepovedano opravljati dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;

4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;

5. da ima čiste prihodke iz prodaje, ena-
ke ali večje od vrednosti razpisanih vrst bla-
ga, ki ga ponuja ter da v zadnjih šestih me-
secih pred izdajo dokazila o boniteti ni imel
blokiranega transakcijskega računa;

6. da zagotavlja dobavo vseh razpisanih
vrst in količin blaga;

7. da zagotavlja dostavo blaga ddp Splo-
šna bolnišnica Novo mesto;

8. da nudi naslednje plačilne pogoje:
6 enakih brezobrestnih mesečnih obrokov,
pri čemer prvi obrok zapade v tridesetih
dneh po podpisu pogodbe;

9. da predloži menico za zavarovanje re-
snosti ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti brez DDV.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4 mesece od odpira-
nja ponudb.

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: 20. 10. 2003.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 17/10-2003 Ob-104469
1. Naročnik: Združenje zdravstvenih za-

vodov Slovenije, Njegoševa 8, 1000 Ljub-
ljana.

2. Naslov naročnika: Združenje zdrav-
stvenih zavodov Slovenije, Njegoševa 8,
1000 Ljubljana, tel. 01/23-21-476,
01/23-21-675, faks 01/23-12-086,
zdrzz@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava električne energije za zdrav-
stvene zavode na odjemna mesta, kot
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

(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: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo in zaključene sklope na
katere ponudnik konkurira:

1. Splošna bolnišnica Celje 6.042 MWh,
2. Psihiatrična bolnišnica Vojnik

374 MWh,
3. Splošna bolnišnica Izola 2.435 MWh,
4. Bolnišnica Sežana 207 MWh,
5. Ortopedska bolnišnica Valdoltra

1.473 MWh,
6. Splošna bolnišnica Jesenice

1.384 MWh,
7. Bolnišnica za ginekologijo in porodniš-

tvo Kranj 260 MWh,
8. Psihiatrična bolnišnica Begunje

402 MWh,
9. Bolnišnica Golnik – KOPA

1.423 MWh,
10. Splošna bolnišnica Brežice

515 MWh,
11. Klinični center Ljubljana

23.762 MWh,
12. Psihiatrična klinika Ljubljana

1.187 MWh,
13. Inštitut RS za rehabilitacijo

1.519 MWh,
14. Splošna bolnišnica Trobvlje

711 MWh,
15. Center za zdravljenje bolezni otrok

Šentvid pri Stični 173 MWh,
16. Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potr-

ča Ptuj 457 MWh,
17. Psihiatrična bolnišnica Ormož

311 MWh,
18. Splošna bolnišnica Murska Sobota

6.011 MWh,
19. Splošna bolnišnica dr. Franca Der-

ganca Šempeter pri Novi Gorici
7.201 MWh,

20. Splošna bolnišnica Novo mesto
3.089 MWh,

21. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
1.656 MWh,

22. Bolnišnica Topolšica 376 MWh,
23. Zdravstveni dom Koper 283 MWh,
24. Zdravstveni dom Izola 144 MWh,
25. Zdravstveni dom Postojna 740 MWh,
26. Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

11 MWh,
27. Zdravstveni dom Sežana 27 MWh,
28. Osnovno zdravstvo Gorenjske 1.146

MWh,
29. Zdravstveni dom Krško 154 MWh,
30. Zdravstveni dom Ljubljana

1.874 MWh,
31. Zdravstveni dom Grosuplje 97 MWh,
32. Zdravstveni dom Medvode 100 MWh,
33. Zdravstveni dom za študente Univer-

ze v Ljubljani 86 MWh,
34. Zdravstveni dom Domžale 224 MW,
35. Zdravstveni dom dr. Julija Polca

Kamnik 257 MWh,
36. Zdravstveni dom Litija 197 MWh,
37. Zdravstveni dom Kočevje 165 MWh,
38. Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma

Ribnica 122 MWh,
39. Zdravstveni dom Zagorje ob Savi

112 MWh,
40. Zdravstveni dom Trbovlje 110 MWh,
41. Zdravstveni dom Hrastnik 71 MWh,
42. Zdravstveni dom Vrhnika 75 MWh,
43. Zdravstveni dom Idrija 240 MWh,
44. Zdravstveni dom Cerknica – Loška

dolina 153 MWh,

45. Železniški zdravstveni dom Ljublja-
na 138 MWh,

46. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor 741 MWh,

47. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
133 MWh,

48. Zdravstveni dom Ptuj 310 MWh,
49. Zdravstveni dom Ormož 110 MWh,
50. Zdravstveni dom Murska Sobota

204 MWh,
51. Zdravstveni dom Gornja Radgona

91 MWh,
52. Zdravstveni dom Lendava 91 MWh,
53. Zdravstveni dom Ljutomer 75 MWh,
54. ZD – osnovno varstvo Nova Gorica

164 MWh,
55. ZD – zobozdravstveno varstvo Nova

Gorica 43 MWh,
56. Zdravstveni dom Ajdovščina

149 MWh,
57. Zdravstveni dom Tolmin 127 MWh,
58. Zdravstveni dom Črnomelj

113 MWh,
59. Zdravstveni dom Trebnje 87 MWh,
60. Zdravstveni dom Velenje 475 MWh,
61. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

83 MWh,
62. Zdravstveni dom Ravne na Koro-

škem 293 MWh,
63. Zdravstveni dom Slovenj Gradec

138 MWh,
64. Zavod za zdravstveno varstvo Celje

159 MWh,
65. Zavod za zdravstveno varstvo Koper

73 MWh,
66. Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

276 MWh,
67. Zavod za zdravstveno varstvo Ljub-

ljana 340 MWh,
68. Zavod za zdravstveno varstvo Mari-

bor 452 MWh,
69. Zavod za zdravstveno varstvo Mur-

ska Sobota 182 MWh,
70. Zavod za zdravstveno varstvo Nova

Gorica 139 MWh,
71. Zavod za zdravstveno varstvo Novo

mesto 181 MWh,
72. Zavod za zdravstveno varstvo Ravne

181 MWh,
73. Inštitut RS za varovanje zdravja

240 MWh,
74. Zavod RS za transfuzijsko medicino

988 MWh.
75. Psihiatrična bolnišnica Idrija

438 MWh.
Skupaj 74.566 MWh.
4. Kraj dobave: posamezni zdravstveni

zavodi po odjemnih mestih.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava elek-
trične energije za leto 2004.

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: Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije, Njegoševa 8, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba je Darja Vižintin-Zupan-
čič, tel. 01/23-21-476, 01/23-21-675,
faks 01/23-12-086.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR
02014-0253693764.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 11. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Združenje zdravstvenih zavo-
dov Slovenije, Njegoševa 8, 1000 Ljublja-
na, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 11. 2003 ob 11.30, v sejni sobi
Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,
Njegoševa 8, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe skladno
z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financirajo posamezni zdrav-
stveni zavodi iz lastnih sredstev. Način pla-
čevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati najmanj 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb; sprejem odločitve predvidoma 1. 12.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 97 z dne
10. 10. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije

Ob-104517
1. Naročnik: Osnovna šola Mozirje.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 23,

3330 Mozirje, tel. 03/839-27-30, telefaks
03/839-27-40.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vred-
nosti 39,600.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: ribe, 3. sklop: mleko in mlečni
izdelki, 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in
slaščice, 5. sklop: žita in mlevski izdelki,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice,
7. sklop: konzervirani izdelki, 8. sklop: za-
mrznjena živila, 9. sklop: sadni sokovi, siru-
pi in ostale pijače, 10. sklop: ostala živila.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Mozirje,
Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, Podružnič-
na šola Šmihel, Šmihel nad Mozirjem 38,
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3330 Mozirje, Podružnična šola Lepa Nji-
va, Lepa Njiva 87, 3330 Mozirje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno 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 ali Alen-
ki Grabeljšek. Dodatne informacije o jav-
nem razpisu ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, faks 01/421-90-45 ali
elektronska pošta: altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 9. in
13. uro, do vključno 25. novembra 2003,
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 7.800 SIT (DDV je vštet v ce-
no). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
030-2003, po modelu 00, Altus consul-
ting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
je potrebno predložiti ob prevzemu razpi-
sne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 25. 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 25. no-
vembra 2003, ob 15. uri, na naslovu Šol-
ska ulica 23, 3330 Mozirje.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbe 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 30. decembra 2003, predvideni datum

odločitve o sprejemu ponudbe je 10. de-
cember 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. oktober 2003.

Osnovna šola Mozirje

Ob-104518
1. Naročnik: Osnovna šola Mozirje.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 23,

3330 Mozirje, tel. 03/839-27-30, telefaks
03/839-27-40.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukce-
sivna dobava kurilnega olja - ekstra lah-
ko EL, v skupni orientacijski vrednosti
13,970.000 SIT.

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

4. Kraj dobave: Osnovna šola Mozirje,
Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, Podružnič-
na šola Šmihel, Šmihel nad Mozirjem 38,
3330 Mozirje, Podružnična šola Lepa Nji-
va, Lepa Njiva 87, 3330 Mozirje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno 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 ali Alen-
ki Grabeljšek. Dodatne informacije o jav-
nem razpisu ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, faks 01/421-90-45 ali
elektronska pošta: altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delov-
ni dan, od pondeljka do petka, med 9. in
13. uro, do vključno 25. novembra 2003,
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
0301-2003, po modelu 00, Altus consul-
ting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 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 25. 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 25. no-

vembra 2003, ob 14.30, Šolska ulica 23,
3330 Mozirje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: zavaro-
vanja za resnost ponudbe niso zahtevana.

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 pogodbe 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 30. decembra 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 10. de-
cember 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: stalen
popust ob vsaki dobavi, plačilni rok, rok
dobave, strokovna priporočila/reference,
dodatne ugodnosti. Vrednost posamezne-
ga merila in način uporabe meril je določe-
no 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: 20. oktober 2003.

Osnovna šola Mozirje

Ob-104523
1. Naročnik: Osnovna šola Toneta Ču-

farja, Osnovna šola Bežigrad, Osnovna šola
Savsko naselje.

2. Naslov naročnika: OŠ Toneta Ču-
farja, Čufarjeva 11, 1000 Ljubljana, tel.
01/231-31-35, OŠ Bežigrad, Črtomirova
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/437-14-88, OŠ
Savsko naselje, Matjaževa ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/300-01-71.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vred-
nosti 116,450.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: ribe, 3. sklop: mleko in mlečni
izdelki, 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in
slaščice, 5. sklop: žita in mlevski izdelki,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice,
7. sklop: konzervirani izdelki, 8. sklop: za-
mrznjena živila, 9. sklop: sadni sokovi, siru-
pi in ostale pijače, 10. sklop: ostala živila.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Toneta
Čufarja, Čufarjeva 11, 1000 Ljubljana,
Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova 12,
1000 Ljubljana, Osnovna šola Savsko na-
selje, Matjaževa ulica 4, 1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. janu-
arja 2004 do 31. decembra 2006.
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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 ali Alen-
ki Grabeljšek. Dodatne informacije o jav-
nem razpisu ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, faks 01/421-90-45 ali
elektronska pošta: altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 9. in
13. uro, do vključno 27. novembra 2003,
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 9.800 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni ra-
čun 02083-0053787157, sklic na št.
025-2003, po modelu 00, Altus consul-
ting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
je potrebno predložiti ob prevzemu razpi-
sne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 27. 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 27. no-
vembra 2003, ob 15. uri, na naslovu Osnov-
na šola Bežigrad, Črtomirova 12, 1000
Ljubljana.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbe 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 30. decembra 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 10. de-
cember 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, strokovna pripo-
ročila, lastna proizvodnja, odzivni čas. Vre-
dnost posameznega merila in način upo-

rabe meril je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. oktober 2003.

Osnovna šola Toneta Čufarja,
Osnovna šola Bežigrad,

Osnovna šola Savsko naselje

Ob-104525
1. Naročnik: Osnovna šola 8 talcev Lo-

gatec, Osnovna šola Tabor Logatec.
2. Naslov naročnika: OŠ 8 talcev Loga-

tec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec, tel.
01/754-13-09, telefaks 01/754-12-37, OŠ
Tabor Logatec, Tržaška cesta 150, 1370
Logatec, tel. 01/754-12-42, telefaks
01/754-12-42.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vred-
nosti 123,240.000 SIT.

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

1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: ribe,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki,
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in sla-

ščice,
5. sklop: žita in mlevski izdelki,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice,
7. sklop: konzervirani izdelki,
8. sklop: zamrznjena živila,
9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale

pijače,
10. sklop: ostala živila.
4. Kraj dobave: Osnovna šola 8 talcev

Logatec, Notranjska cesta 3, 1370 Loga-
tec, Osnovna šola Tabor Logatec, Tržaška
cesta 1560, 1370 Logatec, Podružnična
šola Hotedršica, Hotedršica 120, 1372 Ho-
tedršica.

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 2006.

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 ali Alen-
ki Grabeljšek. Dodatne informacije o jav-
nem razpisu ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, faks 01/421-90-45 ali
elektronska pošta: altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 9. in
13. uro, do vključno 28. novembra 2003,
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 8.800 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni ra-
čun 02083-0053787157, sklic na št.
027-2003, po modelu 00, Altus consul-

ting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
je potrebno predložiti ob prevzemu razpi-
sne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 28. 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 28. no-
vembra 2003, ob 14. uri, na naslovu Osnov-
na šola 8 talcev Logatec, Notranjska cesta
3, 1370 Logatec.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, strokovna pripo-
ročila, lastna proizvodnja, odzivni čas. Vre-
dnost posameznega merila in način upora-
be meril je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. oktober 2003.

Osnovna šola 8 talcev Logatec,
Osnovna šola Tabor Logatec

Ob-104519
1. Naročnik: Osnovna šola Spodnja

Idrija.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 9,

5281 Spodnja Idrija, tel. 05/377-60-17, te-
lefaks 05/372-81-98.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vred-
nosti 35,850.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 1. sklop: meso in mesni izdelki,
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2. sklop: ribe, 3. sklop: mleko in mlečni
izdelki, 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in
slaščice, 5. sklop: žita in mlevski izdelki,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice,
7. sklop: konzervirani izdelki, 8. sklop: za-
mrznjena živila, 9. sklop: sadni sokovi, siru-
pi in ostale pijače, 10. sklop: ostala živila.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Spodnja
Idrija, Šolska ulica 9, 5281 Spodnja Idrija.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno 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 ali Alen-
ki Grabeljšek. Dodatne informacije o jav-
nem razpisu ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, faks 01/421-90-45 ali
elektronska pošta: altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 9. in
13. uro, do vključno 24. novembra 2003,
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 7.800 SIT (DDV je vštet v ce-
no). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
028-2003, po modelu 00, Altus consul-
ting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
je potrebno predložiti ob prevzemu razpi-
sne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 24. 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 24. no-
vembra 2003, ob 14. uri, na naslovu Osnov-
na šola Spodnja Idrija, Šolska ulica 9, 5281
Spodnja Idrija.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbe 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 30. decembra 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 9. de-
cember 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, strokovna pripo-
ročila, lastna proizvodnja, odzivni čas. Vre-
dnost posameznega merila in način upora-
be meril je določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. oktober 2003.

Osnovna šola Spodnja Idrija

Št. 039-11/2003 Ob-104616
1. Naročnik: Republika Slovenija, Uprav-

na enota Celje.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje, telefaks 03/426-53-04,
elektronski naslov: UE.Celje@gov.si, tel.
03/426-53-98.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
pisarniškega materiala po sklopih.

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

I. sklop: registratorji, papir, mape in
zvezki,

II. sklop: tonerji, trakovi za printerje,
fakse in računske stroje,

III. sklop: kuverte in obrazci,
IV. sklop: ostali material po specifikaciji.
4. Kraj dobave: Upravna enota Celje,

Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni da-

tum zaključka ali trajanje dobave: zače-
tek dobave: 1. 1. 2004, zaključek 31. 12.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: dodatne in-
formacije v zvezi z razpisom lahko dobite
na tel. 03/426-53-98, pri vodji postopka
javnih naročil mag. Jožici Tamše. V zvezi s
samo specifikacijo pisarniškega materiala
pa pri vodji službe za finančno računo-
vodske posle, Mojci Vrečer, tel.
03/426-54-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo se lahko prevzame do 19. 11. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentaci-
jo ni plačila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: prijavo je
možno predložiti do 19. 11. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Upravna enota Celje, Trg Celj-
skih knezov 9, 3000 Celje.

Prijave morajo biti oddane v zapečateni
pisemski ovojnici in označene z napisom

“Ne odpiraj – Ponudba za blago – pisarni-
ški material“. Na hrbtni strani mora biti na-
veden točen naslov pošiljatelja.

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

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo izvršil 100% plačilo v roku naj-
manj 30 dni po opravljeni dobavi blaga v
skladišče naročnika.

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

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

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali da je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne porav-
nave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
da je prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe,

– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem, oziroma prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila,

– dokazilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, prispevkov in drugih ob-
veznih dajatev ali poslovnih obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež,

– potrdilo in revidirana bilanca stanja o
finančni in poslovni sposobnosti,

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok za predložitev po-
nudbe se šteje od dneva, ko je naročnik
poslal zahtevo za objavo javnega naročila v
Uradni list RS. Naročnik bo poslal zahtevo
za objavo javnega naročila v Uradni list RS
dne 20. 10. 2003, z dnem objave 24. 10.
2003. Ponudnik lahko umakne ponudbo do
poteka roka, po poteku roka ponudnik ne
sme več umakniti ali spremeniti ponudbe.

Predviden datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 26. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

Naročnik po sklenitvi pogodbe ne bo
priznaval naknadnega povišanja cen. Ne-
pravilno, netočno ali nepopolno izpolnjeni
vzorec ponudbe pisarniškega materiala bo
naročnik upošteval pri ocenjevanju ponudb
za izbiro ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

a) Ocenjena vrednost naročila:
9,300.000 SIT.

b) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajala posamično:

I. sklop – 2,500.000 SIT,
II. sklop – 2,900.000 SIT,
III. sklop – 2,600.000 SIT,
IV. sklop – 1,300.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 10. 2003

Upravna enota Celje

Ob-104625
1. Naročnik: VVZ Ilke Devetak Bignami

Tolmin.
2. Naslov naročnika: Prekomorskih bri-

gad 1, 5220 Tolmin, tel. 05/388-10-14,
telefaks 05/388-10-14.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vred-
nosti 37,900.000 SIT.

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

1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: ribe,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki,
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in sla-

ščice,
5. sklop: žita in mlevski izdelki,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice,
7. sklop: konzervirani izdelki,
8. sklop: zamrznjena živila,
9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale

pijače,
10. sklop: ostala živila.
4. Kraj dobave: VVZ Ilke Devetak Bigna-

mi Tolmin, Prekomorskih brigad 1, 5220
Tolmin.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko
zahtevajo na naslovu: Altus consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, pri
Katji Oman ali Alenki Grabeljšek. Dodatne
informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: Altus consul-
ting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
faks 01/421-90-45 ali elektronska pošta:
altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 9. in
13. uro, do vključno 20. novembra 2003,
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 7.800 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
021-2003, po modelu 00, Altus consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, je po-
trebno predložiti ob prevzemu razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 20. 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 20. no-

vembra 2003, ob 15. uri, na naslovu VVZ
Ilke Devetak Bignami Tolmin, Prekomorskih
brigad 1, 5220 Tolmin.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbe 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 30. decembra 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 8. de-
cember 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, strokovna pripo-
ročila, lastna proizvodnja, odzivni čas. Vre-
dnost posameznega merila in način upora-
be meril je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. oktober 2003.

VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin

Ob-104627
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Celje.
2. Naslov naročnika: Ipavčeva ul. 18,

3000 Celje, tel. 03/425-12-00, telefaks
03/425-11-15.

3. (a) Vrsta in količina blaga: aparat za
hemokulture.

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

4. Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Celje, Oddelek za mikrobiologijo
(stavba ZD Celje), Gregorčičeva 5, 3000
Celje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum doba-
ve: 30 dni po izbiri dobavitelja.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZZV Celje, Od-
delek poslovne koordinacije, Ipavčeva ul.
18, Irena Ivačič Štraus, tel. 03/425-12-01,
irena.ivacic@zzv-ci.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumenta-
cije 5.000 SIT (z DDV) na transakcijski račun
št. 01100-6030925951 pri Upravi za javne
prihodke ali pri blagajni na sedežu zavoda.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 11. 2003 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 11. 2003 ob 8. uri v prostorih
ZZV Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene vred-
nosti, veljavna do 30. 12. 2003.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: odločitve o sprejemu
ponudbe. Ponudba mora veljati najmanj do
30. 12. 2003. Predvideni datum odločitve
26. 11. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji ter tehnične lastnosti (po raz-
pisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije: Alenka Štorman, tel.
03/425-12-10, Alenka.Storman@zzvce.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 10. 2003.

Zavod za zdravstveno varstvo Celje

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

Zavrnitev ponudb

Ob-104392
V skladu z določbo prvega odstavka

77. člena ZJN-1 obveščamo, da je naroč-
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nik v odprtem postopku oddaje naročila za
“rekonstrukcijo klimatizacije v dveh preda-
valnicah“, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 56 z dne 13. 6. 2003, zavrnil vse po-
nudbe ponudnikov kot neprimerne.

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo

Popravek

Št. 913-1/2003/39 Ob-104303
V javnem razpisu za rekonstrukcijo po-

slovnih prostorov, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 97 z dne 10. 10. 2003,
Ob-103282, se popravijo naslednje točke:

7. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: za stroške kopiranja
in vezave načrtov se zaračuna 20.000
SIT. Načrte se zaradi formatov lahko do-
bi le v pisni obliki po izkazanem plačilu
stroškov na poslovni račun Praetor
d.o.o.: 02010-0089911885, s skliceva-
njem na št. 913-1-2003-39. Kopijo pla-
čilnega naloga se ob osebnem prevze-
mu pokaže v vložišču ali pa pošlje po
pošti na naslov vložišča ali po telefaksu
01/434-93-91.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: zaradi sprememb v
projektni dokumentaciji se rok predloži-
tve ponudbe premakne na 10. 11. 2003
do 10. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: se premakne na 10. 11. 2003 ob
10.30, lokacija odpiranja ostane
nespremenjena.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja skupna cena ponudbe, v primeru
enakih cen pa še krajši izvedbeni rok.

Druge informacije o naročilu: spremem-
bo razpisne dokumentacije lahko po-
nudniki dvignejo v vložišču, del razpi-
sne dokumentacije, ki je objavljen na
internetu pa je že ustrezno spremenjen.

Agencija za telekomunikacije,
radiofuzijo in pošto

Republike Slovenije

Ob-104354
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-

nja komunalnega opremljanja I.A faze
ZN “Nad Dolinsko“ v Kopru.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 5. 1. 2004
do 5. 7. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne oziroma za-
hteva v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper; za dodatne in-
formacije pa Tatjana Lečič, Samostojna in-
vesticijska služba, Verdijeva 6, Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure, do vključno 28. 11. 2003.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 30.000 tolarjev
na podračun proračuna občine št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za izgradnjo ko-
munalnega opremljanja I.A faze ZN “Nad
Dolinsko“ v Kopru, K3512-6/2003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 11. 2003 do
vključno 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Koper, Verdije-
va 10, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 11. 2003 ob 11. uri v spodnji
sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
15,000.000 tolarjev.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o javnih financah je rok plači-
la računa ali situacije 60 dni od prejema.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: za ugotovitev finančne in po-
slovne sposobnosti bo naročnik zahteval mne-
nje in izkaz specializirane institucije (boniteta).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be je 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
predvideni datum odločitve naročnika je
28. 2. 2004.

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: 17. 10. 2003.

Mestna občina Koper

Št. 552 Ob-104375
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za kulturo.
2. Naslov naročnika: Republika Slove-

nija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10,
1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del pri adaptaciji prostorov stare me-
stne elektrarne za potrebe RS Mini-
strstva za kulturo. Adaptacija prostorov
zajema ca. 720 m2.

(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
vključujejo izdelavo projektov: izdelava
projektov ni vključena v naročilo.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Slomškova 18.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja del ali čas izvedbe: predvideni
datum začetka del je januar 2004, dokon-
čanje pa marec 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Imos, pro-
jektiranje, inženiring, tehnično svetovanje
in gradnje d.d., Ljubljana, Dunajska 56,
Ljubljana, kontaktna oseba: Anton Vidic,
tel. 01/47-33-320, faks 01/47-33-301,
01/47-33-305.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od dneva te objave med 9. in 11. uro, po
predhodni telefonski najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne do-
kumentacije znaša z DDV 20.000 SIT in
se nakaže na transakcijski račun št.
05100-8011007067 pri A banki d.d., z ob-
veznim pripisom “za razpisno dokumenta-
cijo Vadbišče v stari mestni elektrarni“.

Pri dvigu razpisne dokumentacije se mo-
ra prevzemnik razpisne dokumentacije iz-
kazati z dokumentom iz katerega je razvi-
dno plačilo razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: 25. 11. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000
Ljubljana.

Na hrbtni strani mora biti naslov pošilja-
telja.

9. Datum čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 25. 11. 2003 ob 11. uri na naslovu:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
Maistrova ul. 10, Ljubljana, I. nadstropje –
sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe velja do
28. 2. 2004 v višini 5,000.000 SIT.

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): sklenitev pogod-
be za izvedbo naročila, kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.

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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 2. 2004.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 23. 12. 2003.

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 vključno
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20. 11. 2003. Vprašanja se posredujejo sa-
mo pisno na faks 01/47-33-305, pod šifro
“Vadbišče v stari mestni elektrarni“. Odgo-
vore na vprašanja bo naročnik posredoval
pisno vsem ponudnikom, ki so prejeli razpi-
sno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 10. 2003.

Ministrstvo za kulturo

Št. 40307-1/2003 Ob-104460
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Občina Bled, Ce-

sta Svobode 13, 4260 Bled, tel.
04/575-01-00, faks 04/574-12-43; e-ma-
il: občina@bled.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
sekundarne kanalizacije naselij Ribno,
Bodešče, Koritno. Dela se bodo izvajala
po fazah in odsekih v letu 2003, 2004 in
2005. Investitor ima pravico sam določati
zaporedje faz.

4. Kraj izvedbe: naselja Ribno, Bode-
šče in Koritno.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek I. faze
december 2003, čas izvedbe največ v 90
koledarskih dneh.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bled, tel.
04/575-01-00; faks 04/574-12-43; e-ma-
il: občina@bled.si, kontaktna oseba Anton
Kovačič, tel. 04/575-01-31.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
dalje vsak delovni dan med 8. in 12. uro po
predhodnem plačilu in najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumetna-
cije je 15.000 SIT; na podračun Občine
Bled 01203-0100007903, sklic na št. 00
71419945 odprt pri UJP Kranj.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Bled, Cesta svobode
13, 4260 Bled, tajništvo, Občina Bled, Ce-
sta Svobode 13, 4260 Bled, z navedbo:
Ne odpiraj! Ponudba za gradnjo sekundar-
ne kanalizacije naselij Ribno, Bodešče, Ko-
ritno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. november 2003 ob 12. uri v pro-
storih Občine Bled – sejna soba pritličje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti javnega naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na
podlagi uradno potrjenih obračunskih situa-
cij v roku 60 dni.

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

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

1. sklep o registraciji pri pristojnem or-
ganu,

2. potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe,

3. da ponudniku ni bila v zadnjih 5 letih
izdana pravnomočna odločba za kaznivo de-
janje ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je prepovedana
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,

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

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti,

6. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben; da dostavi BON 1 in BON 2 ali
BON 3, ki jih potrdi institucija, pri kateri ima
ponudnik odprt transakcijski račun in doku-
menti niso starejši od 30 dni,

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

8. da ponudnik ni dal zavajajoče podat-
ke,

9. da nudi 60 ali več-dnevni plačilni rok,
10. da za resnost ponudbe nudi nasled-

nje vrste finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% ponud-

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

bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predlo-
žil, če jo bo naročnik ob sklenitvi posla za-
hteval,

– da bo ponudnik dobil garancijo za od-
pravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če
jo bo naročnik po uspešno opravljenem pre-
vzemu zahteval,

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

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do
30. 12. 2003; predvideni datum odločitve
je 1. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70 točk, reference s priloženim potrdilom
30 točk (podrobnejša obdelava razvidna v
razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: WTE Projektna družba Bled, Ljub-
ljanska cesta 7, 4260 Bled, tel.
04/574-51-49, faks 04/574-51-47; e-ma-
il: info@wte.si, med 8. in 16. uro, kontak-
tna oseba Marko Pezdirnik. Občina Bled
si pridružuje pravico, da ne izbere nobe-
nega od ponudnikov.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 10. 2003.

Občina Bled

Ob-104479
1. Naročnik: Javno podjetje “Okolje“ Pi-

ran, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Fornače 33,
6330 Piran, tel. 05/617-50-30, faks
05/617-50-15.

3. (a) Opis in obseg gradnje: nadome-
stna gradnja večstanovanjske hiše Ko-
smačeva 23, Portorož.

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

4. Kraj izvedbe del: Lucija-Portorož, na
parceli št. 5253/1 k.o. Portorož.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 210
dni po sklenitvi pogodbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 11. 2003 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 11. 2003 ob 13. uri, JP “Okolje“
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, v
sejni sobi.

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

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

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

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

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 76. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/02),

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

– da je finančno sposoben, in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega TRR v
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preteklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od
datuma sestavitve dokazila,

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

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

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 60 dni od dneva odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za konstrukcijo in
hidroizolacijo ni krajši od 10 let.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: uporab-
ljena bo naslednja metodologija:

1. ponudbena vrednost,
2. roki za izvedbo,
3. garancija izvedenih del,
4. reference.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 20. 10. 2003.
Javno podjetje “Okolje“ Piran, d.o.o.

Št. 63/03-2 Ob-104520
1. Naročnik: Občina Lendava - Lendva

Község.
2. Naslov naročnika: Trg Ljudske pravi-

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: dokon-
čanje gradnje kulturnega doma v Len-
davi, ki obsega naslednje sklope:
A/gradbena dela, B/obrtniška dela,
D/strojne instalacije in F/scensko raz-
svetljavo.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena v naročilo, razen za sklop
F/scenska razsvetljava.

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

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

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
7. 11. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 5.000 SIT za posamezen
sklop (DDV je vključen v ceno). Potrdilo o
vplačilu na podračun enotnega zakladni-
škega računa pri Banki Slovenije, št.
01259-0100012919 predložiti ob prevze-
mu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene, oziroma prispe-
le najkasneje do 24. 11. 2003 do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Občina Lendava - Lendva Község,
Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava,
24. 11. 2003 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: a) ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% pogodbene vrednosti z rokom veljavno-
sti do vključno datuma veljavnosti ponudbe,
b) izjavo banke, da bo ponudnik dobil ga-
rancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
z rokom veljavnosti pogodbe in jo bo pred-
ložil v 7 dneh po sklenitvi pogodbe, c) izja-
vo banke, da bo ponudnik dobil garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil
ob primopredaji izvršenih del. Veljavnost ga-
rancije mora biti še en mesec po izteku
garancijskega roka.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva odpiranja ponudb, predviden
datum odločitve o izbiri 5. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: a) po-
nudbena cena - 90 točk, b) ponujena ga-
rancijska doba - 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: 7. 11. 2003 ob 12. uri se organizira
ogled objekta. Projektna dokumentacija bo
na vpogled v dneh od 6. 11. 2003 do 7. 11.
2003, od 8. do 12. ure, v prostorih Občine
Lendava - Lendva Község, Trg Ljudske pra-
vice 5, 9220 Lendava.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 10. 2003.

Občina Lendava - Lendva Község

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

Ob-104183
1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Tržaška c. 1, 1360

Vrhnika, tel. 01/755-54-10, faks
01/755-31-03, e-pošta: komunalne.obci-
na@vrhnika.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: A/1 redno vzdr-
ževanje kategoriziranih občinskih cest
v Občini Vrhnika za obdobje od 1. 12.
2003 do 30. 11. 2006.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: da, 1. sklop: redno vzdrževanje višin-
ski cest (ocenjena vrednost na leto
90,000.000 SIT), 2. sklop: redno vzdrže-
vanje nižinski cest (ocenjena vrednost na
leto 140,000.000 SIT), 3. sklop: redno
vzdrževanje parkov in zelenic (ocenjena
vrednost na leto 10,000.000 SIT), ponud-
be se oddajajo za vsak sklop posebej.

5. Kraj izvedbe: Občina Vrhnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 12. 2003, do-
končanje 31. 10. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Vrhni-
ka, Oddelek za urejanje prostora in komu-
nalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, Pri-
mož Jovan.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 11.30 in sredo od 13. do 16.30.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR Občine
Vrhnika št. 0134-0100001093-05-76406-
710306-2003. Dokumentacija se lahko
prevzame na podlagi dokazila o izvršenem
plačilu.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Vrhnika, Tržaška 1,
1360 Vrhnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 11. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Vrhnika.

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% od ocenjene vrednosti za celo
obdobje razpisa z veljavnostjo 60 dni od
datuma odpiranja ponudb.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dela
se financiranjo iz lastnih sredstev prora-
čuna Občine Vrhnika. Pridržujemo si tudi
pravico zmanjšati obseg del glede na raz-
položljiva sredstva, oziroma odstopiti od
izvedbe.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec
oziroma skupno nastopanje z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 25. 11. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena 75
točk, kader 10 točk, mehanizacija 10 točk
in reference 5 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje Ob-
čina Vrhnika, Oddelek za urejanje prostora
in komunalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vr-
hnika, Primož Jovan, tel. 01/755-54-10.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2003.

Občina Vrhnika

Št. 16/2003 Ob-104235
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in in-

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

15, 1518 Ljubljana, telefaks 01/23-20-374.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: številka kategorije:
5, predmet: telekomunikacijske storitve;
vzdrževanje telefonskih central, termi-
nalov in telefonskih aparatov v poslovni
stavbi v Ljubljani in vseh območnih eno-
tah ter izpostavah ZPIZ v Sloveniji.

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

5. Kraj izvedbe: na naslednjih lokacijah
ZPIZ Slovenije:

– Kolodvorska ul. 15, Ljubljana,
– OE Ljubljana, Invalidska komisija, Lin-

hartova cesta 51, Ljubljana,
– OE Maribor, Sodna ulica 15, Maribor,
– OE Murska Sobota, Kocljeva ulica

12D, Murska Sobota,
– OE Jesenice, Cesta Maršala Tita 73,

Jesenice,

– OE Koper, Pristaniška ulica 12, Ko-
per,

– OE Nova Gorica, Kidričeva ulica 13,
Nova Gorica,

– OE Novo mesto, Novi trg 9, Novo me-
sto,

– OE Celje, Gregorčičeva ulica 5a, Ce-
lje,

– OE Kranj, Stara cesta 11, Kranj,
– OE Ravne na Koroškem, Gačnikova

pot 4, Ravne na Koroškem,
– Izpostava Velenje, Prešernova 7, Ve-

lenje,
– Izpostava Trbovlje, Sallaumines 2, Tr-

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

končanja ali čas izvedbe: začetek – takoj
po podpisu pogodbe, zaključek – po izteku
2 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 pri odseku za javna na-
ročila, do pet dni pred iztekom roka za od-
dajo ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 12. in 13. uro, do vključno 14. 11.
2003.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: cena razpisne
dokumentacije je 1.200 SIT (DDV je že
vključen v ceni). Potrdilo o vplačilu na
transakcijski račun naročnika številka:
01100-6030264023, predloži prevzemnik
razpisne dokumentacije ob prevzemu ozi-
roma s pisno zahtevo, s tem, da takrat
naročniku tudi posreduje podatke o pol-
nem in točnem nazivu firme in naslovu ter
davčno številko.

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

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 11. 2003 ob 12. uri, ZPIZ Slove-
nije, 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 400.000 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 uradnega prejema mesečnega 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, ki je predmet razpisa (po-
nudnik storitve vzdrževanja mora biti, s stra-
ni proizvajalca opreme oziroma njegovega
generalnega zastopnika v Sloveniji, poobla-
ščeni izvajalec servisnih dejavnosti na opre-
mi, ki je predmet tega naročila);

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ali, da ni prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali prisilne odločbe;

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

4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve, določene z zako-
nom, ki ga izda pristojni davčni urad;

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

6. da je finančno in poslovno sposoben;
7. da ima izpolnjeno in podpisano izjavo

o referencah, vključno z dokazili;
8. da ni dal zavajajočih podatkov glede

zahtev razpisne dokumentacije in da vse
fotokopije ustrezajo originalu;

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

10. da ima izjavo banke, da bo dobil ban-
čno garancijo za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti;

11. da sprejema vse pogoje razpisne do-
kumentacije;

12. da predloži veljavni cenik del in ser-
visnih storitev.

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: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do dneva sklenitve po-
godbe z izbranim ponudnikom oziroma naj-
več 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
predviden datum odločitve je 21. 11. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 100%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 10. 2003.

ZPIZ Slovenije

Št. 182 Ob-104275
1. Naročnik: Kulturni dom Franca Berni-

ka Domžale.
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2. Naslov naročnika: Ljubljanska 61,
1230 Domžale, tel. 01/722-50-50, faks
01/722-50-55.

3. Vrsta in opis storitve po prilogi 1A
oziroma 1B Zakona o javnih naročilih:
izdelava edicije Slamnik, 15. točka pri-
loge 1A.

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

5. Kraj izvedbe: Domžale.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Kulturni
dom Franca Bernika Domžale, Ljubljanska
61, Domžale; Milan Marinič, tel.
01/722-50-50.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 11. 2003,
vsak delovni dan od 10. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 2.500 SIT z vključe-
nim DDV na podračun pri UJP št.
01223-6030357227. Pred dvigom razpi-
sne dokumentacije mora ponudnik predlo-
žiti potrdilo o vplačilu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 11. 2003 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kulturni dom Franca Bernika
Domžale, Ljubljanska 61, 1230 Domžale.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 12. 2003 ob 9. uri v tajništvu Kul-
turnega doma Franca Bernika Domžale,
Ljubljanska 61, Domžale.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: račun
izstavljen po vsakokratni izdelavi edicije ča-
sopisa; rok plačila 30 dni od prejema raču-
na.

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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja od-
govornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od roka za
predložitev ponudb; predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 11. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:

– cena 80%,
– reference 10%,
– izdelavni rok 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 17. 10. 2003.
Kulturni dom Franca Bernika

Domžale

Št. 184/2003 Ob-104279
1. Naročnik: Zdravstveni dom Izola.
2. Naslov naročnika: Ulica oktobrske re-

volucije 11, 6310 Izola, tel. 05/66-35-050,
faks 05/66-35-051.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje ana-
liz medicinske mikrobiologije. Naročnik
oddaja biološki material v analizo vsak de-
lovni dan v letu. Prevoz biološkega materia-
la lahko izvaja ponudnik ali naročnik.

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.
Sklopi niso predvideni.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pogodbo se z
izbranim ponudnikom sklene za obdobje
treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Izola, pri tajnici direktorja, tel.
05/66-35-050.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro. Pred dvigom razpisne
dokumentacije mora ponudnik predložiti po-
trdilo o vplačilu za razpisno dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 6.000 SIT (v znesek
je vključen DDV) na račun št.
01240-6030920740 pri UJP Koper, vir-
mansko, s pripisom: za razpisno dokumen-
tacijo - analize medicinske mikrobiologije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudba mora pri-
speti do naročnika najkasneje do vključno
28. 11. 2003 do 12. ure, ne glede na to, ali
je bila oddana osebno ali po pošti.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Izola, Ulica
oktobrske revolucije 11, 6310 Izola. Ponud-
bo je potrebno predložiti v zaprti ovojnici s
pripisom “Ne odpiraj, javno naročilo – ana-
lize medicinske mikrobiologije”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 12. 2003 ob 11. uri v prostorih
uprave zdravstvenega doma v Izoli, Ulica
oktobrske revolucije 11.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo dvakrat mesečno po opravljenem delu,
30 dni od datuma izstavitve računa.

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

ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

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

– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet jav-
nega razpisa;

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

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

– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi;

– da ponudnik nudi plačilni rok dvakrat
mesečno po opravljenem delu, 30 dni od
datuma izstavitve računa. Izvajalec pošilja
račune dvakrat mesečno v zbirniku, in sicer
od 1. do 15. in od 16. do konca meseca;

– da ponudnik vsaki delovni dan v letu
prevzema biološki material za analize na se-
dežu naročnika, kolikor zagotavlja lastni pre-
voz biološkega materiala.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2004. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 3. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
in sicer cena (vrednost) za vse predvidene
analize (po vrsti in količini) skupaj v obdobju
enega leta in stroški prevoza ponudnika v
obdobju enega leta. Če ponudnik nima mož-
nosti za dnevni prevoz biološkega materiala
od sedeža naročnika, naročnik k vrednosti
(ceni) v ponudbi prišteje lastne stroške pre-
voza biološkega materiala do izvajalca v vi-
šini kilometrine za vse delovne dni v obdob-
ju enega leta. Kot najugodnejši bo izbran
ponudnik, katerega ponudba bo, z upošte-
vanjem stroškov prevoza biološkega mate-
riala, cenovno najugodnejša.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Zdravstveni dom Izola

Su 040802-1/2003 Ob-104315
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kranju.
2. Naslov naročnika: Zoisova 2,

4000 Kranj, tel. 04/27-11-200, faks
04/27-11-203.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1 A oziroma 1 B
Zakona o javnih naročilih: fizično varova-
nje z receptorskimi deli sodnih objek-
tov in sicer za Okrožno sodišče v Kranju
in Okrajna sodišča v Kranju, na Jeseni-
cah, v Radovljici in Škofji Loki, sklic pri-
loga I B – številka kategorije 23 – preisko-
valne in varovalne storitve, razen storitev va-
rovanja z oklepnimi avtomobili.

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

5. Kraj izvedbe: Okrožno in Okrajno so-
dišče v Kranju, Zoisova 2, Kranj, Okrajno
sodišče na Jesenicah, Titova 37, Jesenice,
Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska c.
15, Radovljica in Okrajno sodišče v Škofji
Loki, Partizanska 1/a, Škofja Loka.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Okrož-
no sodišče Kranj, Urad predsednice,
Zoisova 2, 4000 Kranj, sekretarka sodi-
šča: Špela Jakopič, tel. 04/27-11-200,
faks 04/27-11-203.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak delovni dan sodišča od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 2.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o plačilu na račun Okrožnega sodi-
šča v Kranju št. 01100-6370421780, sklic
na št. 48 42170-3399402999-2003 je po-
trebno predložiti ob prevzemu razpisne do-
kumentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 27. 11. 2003,
najkasneje do 12. ure, ne glede na način
oddaje ponudbe.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Okrožno sodišče Kranj, Zoiso-
va 2, 4000 Kranj – urad predsednice, soba
319/III.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 12. 2003 ob 9. uri, Okrožno sodi-
šče v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj, soba
309/III.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 118/02) in razpisno doku-
mentacijo.

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

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: da, za dejavnost fizičnega varovanja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o zasebnem varovanju in ob-
veznem organiziranju službe varovanja in
drugi predpisi, ki urejajo področje fizičnega
varovanja.

(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
mora biti 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predviden datum sprejemanja odloči-
tve: 11. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference in prisotnost ISO certifikata.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju

Št. 2003/33 Ob-104353
1. Naročnik:
I. Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,

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

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

2. Naslov naročnika: HSE d.o.o., Ce-
sta v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projekta
za izvedbo (PZI) in projekta izvedenih
del (PID) za gradbena dela akumulacij-
skega bazena lota A3 hidroelektrarne
Boštanj.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik mora predvideti sukcesivno
izdelavo tehnične dokumentacije skladno s
terminskim planom.

5. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: skladno s ter-
minskim planom priloženim k razpisni doku-
mentaciji.

8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije:
HSE-IIP d.o.o., Trg svobode 9, p.p 63,
8290 Sevnica, mag. Vojko Sotošek, tel.
07/81-63-800.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transak-

cijski račun HSE d.o.o. Ljubljana, št.
04302-0000317271 pri NKBM.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 11. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: HSE-IIP d.o.o., Trg svobode 9,
p.p. 63, 8290 Sevnica.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 11. 2003 do 12.15, v prostorih
HSE-IIP d.o.o., Trg svobode 9, p.p. 63,
8290 Sevnica.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno s 1. točko tega obrazca.

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

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: navedene v ponudbeni
dokumentaciji:

a) da v primeru, če skupna ponudbena
vrednost presega 50 mio SIT, izkaže pravo-
časno poravnavanje svojih obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in koope-
rantov, kar dokaže s predložitvijo poročila
pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudb na podlagi tega javnega raz-
pisa, poravnal vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, kooperantov in po-
dizvajalcev,

b) da ima za predmetno javno naročilo
proste kapacitete,

c) da predloži bančno garancijo za re-
snost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,

d) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,

e) da nudi vsaj 60-dnevni rok plačila,
f) da podpiše zahtevane izjave iz razpi-

sne dokumentacije,
g) da predloži pogodbo o skupnem na-

stopanju, kadar zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja, ter za podizvajalce in partnerje pred-
ložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,

h) da je v zadnjih 3 letih vsaj enkrat izde-
lal projektno dokumentacijo infrastrukturnih
objektov, ki so v razpisni dokumentaciji na-
vedeni, da se štejejo za primerljive za ta
razpis,

i) da ima ponudnik zavarovano svojo od-
govornost v skladu s 33. členom ZGO-1.

15 (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi določ-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
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odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna vsaj 50 dni od dneva predložitve po-
nudbe.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– ugodnejši plačilni pogoji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 17. 10. 2003.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Št. 11/03 Ob-104357
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevozne stori-
tve, po prilogi 1B, št. 20 - podporne in
pomožne prevozne storitve.

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

5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: 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 dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Prevzem
razpisne dokumentacije: osebno pri skupi-
ni za javna naročila (zgradba oskrbe in vzdr-
ževanja) ali po pošti ob predhodni predloži-
tvi potrdila o vplačilu, faks 02/331-15-33.
Dodatne informacije: Marija Žlender, univ.
dipl. ek., tel. 02/321-25-56.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 11. 2003,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko,
na podračun EZR št. 01100-6030278185,
s pripisom za razpisno dokumentacijo: pre-
vozne storitve.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 25. 11. 2003,
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2003 ob 8.30, v pisarni naba-
ve nemedicinskega materiala in storitev, Bo-
ris Petre, univ. dipl. ek., zgradba “Uprave“.

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

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

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:

1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;

2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek li-
kvidacije ali prisilne poravnave ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starej-
še od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;

3. izjavo ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da mu v
zadnjih petih letih pred objavo tega naroči-
la ni bila izdana pravnomočna sodna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem, ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s kate-
ro mu je prepovedano opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet tega javnega naročila;

4. potrdili, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga
izdajata

4.1 pristojni davčni urad in
4.2 carinska uprava;
Potrdili ne smeta biti starejše od 30 dni

na dan določen za predložitev ponudbe;
5. da je predložil BON-2 ali potrdilo ban-

ke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb;

Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
ponudnik:

– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva se-
stavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2,
enako 0, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;

6. da zagotavlja 100 % razpisane vrste
storitve;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od da-
tuma prejema računa;

8. da ima vsaj 5 avtobusov s 45 sedeži;
9. da bo storitve opravljal vse dni v letu

pod enakimi pogoji.
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 do 26. 5.
2004; odločitev o sprejemu do 1. 12.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost predračuna.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
13,920.000 SIT z DDV.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 597/03 Ob-104360
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika Celjska cesta 37,

Vojnik, tel. 03/78-00-100, 78-00-106, faks
03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-vojnik.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1 A oziroma 1 B
Zakona o javnih naročilih: izdelava pro-
jektov in izvedba del za preureditev glav-
ne kotlovnice na možnost izrabe plin-
skega priključka:

– posnetek dejanskega stanja,
– projekt priključitve plina od plinske pi-

pe, ki je že vgrajena na zunanji steni kotlov-
nice do dveh gorilnikov,

– projekt priključitve glavne kuhinje na
zemeljski plin; priključno mesto je na zuna-
nji strani objekta; nadomesti se sedanji nad-
zemni rezervoar,

– izvedba del priključitve plina od plin-
ske pipe do dveh gorilnikov,

– izvedba del priključitve glavne kuhinje
na zemeljski plin,

– organizacija tehničnega pregleda in
pridobitev uporabnega dovoljenja.

Priloga 1 A- storitve: št. kategorije 12.
Naročilo lahko v celoti izvede tudi prav-

na oseba, ki je registrirana za inženiring sto-
ritve. Ponudnik lahko izdelavo projektov ali
izvedbo del odda tudi podizvajalcu.

Kolikor ponudnik ne bo hkrati izdelova-
lec projektov mora navesti pooblaščeno or-
ganizacijo, ki bo projekt izdelala. Vsa doku-
mentacija in kasneje izvedena dela morajo
ustrezati veljavni zakonodaji, tehničnim stan-
dardom in upoštevati najracionalnejšo mož-
nost izvedbe.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

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

končanja ali čas izvedbe: 30 dni od podpi-
sa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska ce-
sta 37, Vojnik, kontaktna oseba Magda No-
vak; dodatne informacije Albin Apotekar, inž.

Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni dvo-dnevni najavi in predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 03/78-00-200.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
10. 11. 2003, vsak delovni dan med 8. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, negotovinsko
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plačilo, na podračun št. 01100-6030279349
pri UJP Žalec, s pripisom “preureditev glavne
kotlovnice“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 11. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Psihiatrična bolni-
šnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 11. 2003 ob 10. uri, sejna soba
uprave na naslovu: Javni zavod Psihi-
atrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37,
Vojnik.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe; če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 300.000
SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dnevni plačilni rok od datuma prejema
računa.

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

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

3. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepo-
vedano opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila,

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi,

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

6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja,

7. da je predložil potrdilo bank/e o pla-
čilni sposobnosti na transakcijskih/em ra-
čunih/u,

8. da je predložil potrdilo bank/e o sol-
ventnosti – stanju neporavnanih obveznosti
na transakcijskih/em računih/u v zadnjih
šestih mesecih,

8.1. da v preteklih šestih mesecih do
vključno izdaje potrdil/a poslovnih/e
bank/e in izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca, ni imel blokiranih/ega transakcij-
skih/a računov/a,

9. da ni dal zavajajoče podatke,
10. da sprejema pogoje razpisne doku-

mentacije,
11. da zagotavlja vse razpisane storitve,
12. da nudi 60 dnevni plačilni rok,
13. da je izdelal ponudbo po sistemu

“funkcionalni ključ v roke“,

14. da je predložil izjavo o seznanjenosti
z razmerami na delovišču,

15. da je predložil izjavo o odgovornosti
ponudnika v času izvajanja del,

16. da je predložil izjavo o zagotavljanju
odprave napak v garancijski dobi, ki je obi-
čajna za razpisana dela,

17. da je predložil spisek podizvajalcev,
18. da je v zadnjih petih letih najmanj

trikrat izvedel storitve/dela podobne vrste
in vrednosti,

19. da je predložil bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 300.000 SIT,

20. da ima izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10 % pogodbene vred-
nosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik
zahteval,

21. da ima izjavo banke, da bo dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10 % pogodbene vrednosti in
jo bo predložil na poziv naročnika.

Naročnik mora tudi za podizvajalca/e
predložiti veljavno registracijo za opravlja-
nje dejavnosti in izpolnjen obrazec za refe-
rence z dokazili.

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: 31. 1. 2004; 2. 12.
2003.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost naročila:
3,400.000 SIT. Sestanek s ponudniki bo
12. 11. 2003 z zbirnim mestom pred Upra-
vo Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Sestanek
in ogled sta obvezna za vse ponudnike.

V primeru, da naročnik ne pridobi nobe-
ne ponudbe ali bodo ponudbe neprimerne,
bo nadaljeval z oddajo naročila po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave.

Dodatne informacije se dobijo samo pi-
smeno na naslovu kot pod 2. točko.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik

Št. 04/03 Ob-104369
1. Naročnik: Občina Hoče-Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska c. 15,

2311 Hoče, faks 02/616-53-30, tel.
02/616-53-24, e-mail: irma.bracko@ho-
ce-slivnica.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje prevo-
zov osnovnošolskih otrok v Občini Ho-
če-Slivnica - za OŠ Franca Lešnika - Vu-
ka Slivnica pri Mariboru, OŠ Dušana
Flisa Hoče in podružnično šolo Reka -
Pohorje.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki morajo oddati ponudbo za
vsako relacijo posebej ali za vse relacije in
sicer za prevoz s posebnim avtobusom ali
kombijem, vendar mora biti ponujena cena
razvidna za vsako relacijo posebej.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Ho-
če-Slivnica.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 12. 2003
do 30. 6. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
sedežu Občine Hoče - Slivnica, Pohorska
c. 15, 2311 Hoče, Irma Bračko, tel.
02/616-53-24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 11. 2003;
ponedeljek, sreda in petek od 8. do 12.
ure, v sredo od 13. do 16. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača 5.000 SIT na
TRR 01360-0100009425, za namen plači-
la “Pristojbina za javni razpis prevozi“, sklic
na št. 00-71419903-2003.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Hoče - Slivnica, Pohor-
ska c. 15, 2311 Hoče, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 11. 2003 ob 12.30, v sejni sobi
Občine Hoče-Slivnica v Hočah, Pohorska
cesta 15.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti; veljavna do 26. 1.
2004.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo poravnal storitev v roku 30 dni po
izstavljenem računu za pretekli mesec.

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

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: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupi-
ne otrok in Pravilnik o minimalnih tehničnih
in drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil.
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(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
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: 70% ce-
na, 30% ekonomska vrednost ponudbe
(kompleksnost ponudbe).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Občina Hoče-Slivnica

Št. 09/2003-03 Ob-104376
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-27-00, faks
01/478-27-43, durs.razpisi@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: postavitev apli-
kacije za računalniško podporo uprav-
ljanju z dokumentarnim gradivom. Sklic
I A pod št. 7 računalniške storitve in soro-
dne opreme.

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: pri izvajalcu in pri na-
ročniku.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od decembra
2003 do julija 2005. Naročnik lahko po
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve skladno z 2. točko 97. člena Zakona o
javnih naročilih (ZJN-1) odda istovrstna de-
la izbranemu izvajalcu tudi za prihodnja leta
pod pogojem, da niso pretekla 3 leta od
podpisa prve pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: pri naročni-
ku. prevzem dokumentacije v tajništvu sek-
torja Sorit, soba 136. Dodatne informaci-
je: durs.razpisi@gov.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila. Za dvig razpisne
dokumentacije je potrebno navesti podat-
ke: naziv in naslov interesenta, kontaktna
oseba, elektronski naslov, številka telefona
in številka faksa.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene na sedež
naročnika najkasneje do 27. 11. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, pritličje Glavna pisarna
DURS.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Ministrstvo za finance, Davčna uprava
Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartin-
ska 55, 1000 Ljubljana, sejna soba, II. nad-
stropje, dne 27. 11. 2003 ob 10.30.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe. Predložena bančna ga-
rancija ne sme bistveno odstopati od vzor-
ca iz razpisne dokumentacije in ne sme vse-
bovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših
rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zne-
ska, kot ga določi naročnik ali spremembe
krajevne pristojnosti za reševanje sporov
med upravičencem in banko. Bančna ga-
rancija mora biti izdana v višini 1,000.000
SIT in mora veljati do vključno 28. 2. 2004.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: zahtevana pisna do-
kazila za dokazovanje izpolnjevanja pogo-
jev so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dodatni pogoji, ki jih morajo ponudniki iz-
polnjevati:

a) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi. Ponudnik mora razpolagati z
vso potrebno strojno, programsko opremo,
infrastrukturo ipd., da lahko vzpostavi po-
trebno razvojno okolje, da lahko pri sebi
postavi pilotski sistem in izpelje simulacijo
rešitve, ter odgovori vsem zahtevam iz raz-
pisne dokumentacije. Izvajalec mora imeti
ustrezno varovan prostor za arhiviranje SW
opreme in dokumentacije,

b) da sodi vsaj v bonitetni razred 3C
(razvidno iz BON 1/P) za leto 2002 in da
ima v zadnjih 6 mesecih 0 dni dospelih ne-
poravnanih obveznosti,

c) da razpolaga s kadri, ki imajo zahteva-
no izobrazbo, delovne izkušnje in speciali-
stična znanja za vodenje in izvedbo projek-
tov z razpisanega področja in vseh aktivno-
sti (razvoj, načrtovanje, izvedba, sistemska
administracija, upravljanje varnosti, vzdrže-
vanje ipd.),

d) ponujena rešitev mora biti skladna s
specifikacijami zahtev v razpisni dokumen-
taciji, vse zahteve morajo biti obdelane, opi-
sani morajo biti tehnološka platforma, arhi-
tektura, in vmesniki, ter podane osnovne
značilnosti sistemske rešitve glede na fun-
kcionalnost, zmogljivost, razpoložljivost ter
značilnosti pomembne za širjenje uporabe
in nadgrajevanje funkcionalnosti. Opisi mo-
rajo biti podani v skladu z zahtevano struk-
turo dokumentacije,

e) dokumentacija ponudbe vključno z
dokumenti, ki podajajo tehnično rešitev
predmeta razpisa, mora biti sestavljena po
zahtevah 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: uredba o poslovanju organov javne
uprave z dokumentarnim gradivom, navodi-
lo za izvajanje uredbe o poslovanju organov
javne uprave z dokumentarnim gradivom,
Zakon o arhivskem gradivu in arhivih, Za-
kon o elektronskem poslovanju in elektron-
skem podpisu, Zakon o varstvu podatkov in
zakonodaja, ki ureja davčno poslovanje in
drugi predpisi.

(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 28. 2. 2004, predvideni datum odloči-
tve je 1. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so: reference o postavljenih aplikacijah,
skupna cena razpisanih storitev na osnovi v
ponudbi dane specifikacije, kakovost orga-
nizacije poslovanja, dodatno ponujene fun-
kcionalnosti dokumentne baze.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Ob-104395
1. Naročnik: Javna agencija za železni-

ški promet Republike Slovenije, Maribor,
Kopitarjeva 5.

2. Naslov naročnika: Javna agencija za
železniški promet Republike Slovenije, Ko-
pitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, telefaks
02/23-41-452, tel. 02/23-41-412, po po-
oblastilu Holding Slovenske železnice
d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, tel.
01/29-14-203, telefaks 01/29-14-822.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava
projektov PGD, PZI, PZR za sanacijo
podpornih zidov na odseku proge Zida-
ni Most – Rimske Toplice – za katego-
rijo D4.

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

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantna ponudba ni dopustna.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 5 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Holding Slovenske
železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, PP Infrastruktura, PE Investicije, Bran-
ka Potočnik Kranjc, univ. dipl. inž. gradb.,
tel. +386/1/29-14-590 ali v tajništvu PE In-
vesticije, tel. +386/1/29-14-203, faks
+386/1/29-14-822.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave razpisa
do 10. 11. 2003, vsak delavnik med 9. in
14. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo pro-
ti plačilu 30.000 SIT na transakcijski račun
št. 02923-0019346887, sklic na št. 27,
pri NLB d.d., Ljubljana, ali na glavni blagajni
Holdinga Slovenskih železnic d.o.o., Kolod-
vorska 11, kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
Ponudniki, ki so dvignili razpisno dokumen-
tacijo v prvi objavi, jo lahko prevzamejo
brezplačno na zgornjem naslovu.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Holding Slovenske železnice
d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, Ko-
lodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 202/II.
nad. (tajništvo PE Investicije).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 11. 2003, ob 11. uri, upravna
stavba Holdinga Slovenskih železnic
d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana, Stekle-
na dvorana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% ponudbene vred-
nosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št.
118/02), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in na njihovi podlagi spre-
jetimi podzakonskimi predpisi.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): samostojen
ponudnik, ponudnik s podizvajalci ali skupi-
na ponudnikov z navedbo vodilnega part-
nerja v skladu z zahtevami v razpisni doku-
mentaciji.

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

(a) Reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj treh

projektov, kot glavni izvajalec, ki so po svoji
naravi, zahtevnosti in vrednosti (vsaj 70%
končne ponudbene cene) primerljivi razpi-
sanemu projektu, v zadnjih treh letih,

– kolikor ponudnik ne more sam izvršiti
vseh razpisanih storitev, ki so predmet po-
nudbe, je dolžan v ponudbi navesti glavne
podizvajalce, s katerimi bo izvajal storitve v
primeru, da bo izbran ter navesti storitve,
ki jih bodo posamezni podizvajalci izvajali.
V tem primeru mora ponudnik sam izvesti
vsaj 50% vseh storitev, ki so predmet po-
nudbe,

– ponudnik mora zagotoviti ustrezne
strokovnjake, ki so potrebni za izvedbo jav-
nega naročila, vendar najmanj 4 strokovnja-
ke z ustrezno izobrazbo (najmanj univ. inž.),
in sicer za spodnji ustroj, geologijo – geo-
mehaniko, signalno varnostne naprave in
telekomunikacijske naprave, vozno mrežo,
ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naro-
čila. Vsi navedeni strokovnjaki morajo izpol-
njevati pogoje po ZGO-1 za projektiranje in
imeti ustrezne reference (navedeni v obraz-
cu št. 3 – kadrovska zmogljivost).

(b) Ustrezna finančna sposobnost po-
nudnika:

– povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih v višini najmanj 1,5x vred-
nosti javnega naročila, z DDV,

– likvidna sredstva in/ali prikaz možno-
sti najetja kredita v minimalni vrednosti pr-
vih dveh mesečnih situacij.

(c) Rok dokončanja del ne more biti
daljši od razpisanega.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be mora biti najmanj 120 dni od roka, dolo-
čenega za predložitev ponudb, predviden
datum odločitve 5. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: komisi-
ja bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in ran-
giranje ponudb po sistemu točkovanja od
0 do 100 točk. Komisija bo pri svojem delu
uporabljala merila, ki so podana v nadalje-
vanju:

– Višina ponudbene cene – vplivnost
80%

Točkovanje se izvede na naslednji
način:

Fmin
Fi = ------------- × 80

fi
Fmin – najnižja ponudbena vrednost po-

nudnika, ki je imel pravilno ponudbo
fi – ponudbena vrednost i-tega ponud-

nika, ki je imel pravilno ponudbo
– Usposobljenost strokovnega kadra –

vplivnost 20%
Ocenjuje se število redno zaposlenih

strokovnjakov-projektantov i-tega ponudnika
in njegovih partnerjev oziroma podizvajal-
cev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega
naročila, z ustrezno izobrazbo (univ. inž.). V
primeru, da je navedeno več kot 6 strokov-
njakov, se bo upoštevalo, da je število Kmax
enako 6.

ki
Ki = -------------- × 20

Kmax
ki – število redno zaposlenih strokov-

njakov i-tega ponudnika in njegovih par-
tnerjev in podizvajalcev, ki je imel pravilno
ponudbo

Kmax – število redno zaposlenih stro-
kovnjakov najboljšega ponudnika in njego-
vih partnerjev oziroma podizvajalcev, ki je
imel pravilno ponudbo

Skupna ocena ponudbe se izvede s
seštevanjem točk po obeh merilih. Ponu-
dnik, ki zbere najvišje število točk, je naju-
godnejši.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v postopku oddaje javnega naročila,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 86-87
z dne 5. 9. 2003, nismo pridobili dveh sa-
mostojnih pravilnih ponudb od dveh različ-
nih, kapitalsko in upravljalsko nepovezanih
ponudnikov skladno s 1. točko 76. člena

ZJN-1, zato ponavljamo objavo javnega na-
ročila.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Št. 1252/2003 Ob-104526
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, telefaks 02/22-00-107.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priloga 1A/št. 6a;
zavarovanje premoženja družbe (požar-
no zavarovanje, strojelomno zavarova-
nje, zavarovanje odgovornosti).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo, na katero ponudnik
konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
140,000.000 SIT.

5. Kraj izvedbe: preskrbovalno obmo-
čje Elektro Maribor d.d.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka: 1. 1. 2004; predvideni datum
zaključka: 31. 12. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
nabavna služba, pri Brauner Bojani (soba
št. 105/1. nad.), na dan te objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Do-
datne informacije o naročilu pa se dobi po
prevzemu razpisne dokumentacije na
naslovu naročnika pri Darinki Renko, univ.
dipl. ek., tel. 02/22-00-205 in Mateji Pod-
lesnik, ek., tel. 02/22-00-128, na dan
objave in nato vsak delovni dan med 8. in
10. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 14. 11. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, virman-
sko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 20. 11.
2003 do 8. ure, v vložišče, pri Jelki Kraiger
(soba št. 001/pritličje).

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri
naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Ve-
trinjska ul. 2, 2000 Maribor, vložišče (pre-
vzemnica Jelka Kraiger, soba 001/pritličje).
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Na kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis“. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Ur. l. RS;
št. Ur. l. RS in predmet javnega naročila. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Kuverta, v kateri je ponudbena
dokumentacija s ponudbo, mora biti zapeča-
tena, ponudbena dokumentacija s ponudbo
pa mora biti zvezana skozi ponudbo s pečat-
no vrvico in mora biti zapečatena.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 11.
2003 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, v sejni sobi II. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega razpisa na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: vsaj 30 dni od datuma izstavitve ra-
čuna oziroma zapadlosti obroka.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži gospodarska družba, ki je registri-
rana in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo
storitve, ki je predmet javnega razpisa.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja naslednjih zahtevanih
pogojev, ki so:

1. Da ima veljavno registracijo ali redni
izpis iz sodnega registra za dejavnosti, ki je
predmet razpisa.

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

3. Da mu v zadnjih petih letih ni bila iz-
dana pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero mu je prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

4. Da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve, določene z zako-
nom v skladu s predpisi države.

5. Predložiti mora letno poročilo o po-
slovanju za leto 2002; podatke iz bilance
uspeha in bilance stanja za obdobje januar
do vključno junij 2003 ter potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov transakcijski ra-
čun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran.

6. Priloži lastno izjavo, da razpolaga z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za iz-
vedbo javnega naročila.

7. Da ni dal zavajajočih podatkov.
8. Izjava ponudnika, dana pod kazensko

in materialno odgovornostjo, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbene-
ga razmerja zaradi neizpolnjevanja pogod-
benih obveznosti.

9. Da nudi vsaj 30-dnevni plačilni rok od
datuma izstavitve računa oziroma zapadlo-
sti obroka.

10. Seznam redno zaposlenih po stro-
kovni usposobljenosti in izjavo ponudnika,
da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima
izkušnje, ugled ter izjava, da ima zadostne
proste kadrovske zmogljivosti za realizacijo
prevzetih pogodbenih obveznosti.

11. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti po-
oblaščenih oseb v podjetju.

12. Izjava ponudnika, da ponudbena
premija pokriva vse stroške, ki jih bo po-
nudnik imel z izpolnitvijo naročila.

13. Izjava ponudnika, da se v primeru od-
škodninskih zahtevkov iz naslova zavarova-
nja odgovornosti, pri katerih leto nastanka
škodnega primera ni enako letu izplačila od-
škodnine, zavarovalna vsota revalorizira z vsa-
koletno stopnjo rasti gibanja tečaja Evra.

14. Izjava, da ponudnik sprejema vse po-
goje iz razpisne dokumentacije.

15. Izjava ponudnika, dana pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe.

16. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ponudba ustreza zahtevanim podatkom iz
Tehnične specifikacije – zavarovalno tehnič-
ni pogoji.

17. Predložiti splošne pogoje zavaro-
vanja.

18. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje pooblaščenega revizorja za zad-
nje poslovno leto, če je zavezanec k reviziji.

19. Priloži za resnost ponudbe nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti celotnega razpisa, na
katerega ponudnik konkurira. Dolžina ve-
ljavnosti bančne garancije za resnost po-
nudbe mora biti 70 dni od dneva odpiranja
ponudb.

20. Da priloži izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti in jo bo pred-
ložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe, koli-
kor bo ponudnik izbran.

21. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

Ponudba mora vsebovati vse zahtevane
dokumente in dokazila tako, da bo ustreza-
la vsem zahtevanim pogojem, navedenim v
VIII. členu razpisne dokumentacije.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije, oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh pogojev za udeležbo na tem javnem
razpisu, bodo izločene kot nepravilne.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo tovrstne 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:

– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 1. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina premije: 70 točk;
– višina franšize: 5 točk;
– plačilo premije: 4 točke;
– plačilo odškodnine: 11 točk;
– reference: 5 točk;
– druga merila: 5 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se do-
bi po prevzemu razpisne dokumentacije na
naslovu naročnika pri Darinki Renko, univ.
dipl. ek., tel. 02/22-00-205 in Mateji Pod-
lesnik, ek., tel. 02/22-00-128.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 10. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d. Maribor

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

Popravek
Ob-104470

V razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 97 z dne 10. 10. 2003, ki ga je objavil
naročnik Osnovna šola Matije Valjavca pod št.
Ob-103241, se pod točko 3. (a) doda bese-
dilo: skupine artiklov, ki se razpisujejo so:

1. meso in mesni izdelki,
2. zamrznjene ribe,
3. zamrznjena zelenjava,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh in pekovski izdelki,
6. slaščičarski izdelki,
7. ocvrto pecivo,
8. žito in mlevski izdelki,
9. zamrznjeni izdelki iz testa,
10. sadje, zelenjava in stročnice,
11. konzervirani izdelki,
12. sadni sokovi in sirupi,
13. olja in izdelki,
14. ostalo prehrambeno blago.

Osnovna šola Matije Valjavca
Preddvor
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Popravek

Št. 887/03 Ob-104574
V javnem razpisu za dobavo blaga:
– A) živil in prehrambenih izdelkov,
– B) materiala zdravstvene nege
za Dom upokojencev Sežana, objavlje-

nem v Uradnem listu RS, št. 92 z dne 26. 9.
2003, Ob-102547, se popravi naslednja
točka:

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 27. 10. 2003 do 12. ure.

Dom upokojencev Sežana

Št. 716/2003 Ob-104236
1. Naročnik: Osnovna šola Križevci p.o.,

Križevci pri Ljutomeru 16/b, 9242 Križevci
pri Ljutomeru.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola Kri-
ževci, Križevci pri Ljutomeru 16/b, 9242
Križevci pri Ljutomeru, tel. 02/588-80-30,
telefaks 02/587-14-55.

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

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Križevci,
Križevci pri Ljutomeru 16/b, 9242 Križevci
pri Ljutomeru.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutnina in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena zelenjava in zamrznjeni iz-

delki,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. kruh, pekovsko pecivo in slaščičar-

ski izdelki,
11. konzervirana zelenjava in sadje,
12. ostalo prehrambeno blago.
Naročnik bo sposobnost priznal ponud-

nikom za eno skupino, več skupin ali vse
skupaj.

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

5. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Križevci, Križevci pri Ljutomeru 16/b, 9242
Križevci pri Ljutomeru, kontaktna oseba So-
nja Trstenjak, e-naslov: sonja.trstenjak@gu-
est.arnes.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
19. 11. 2003, vsak delovni dan med 8. in
12. uro, ob predložitvi potrdila o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (vključno z DDV)
nakazati na transakcijski račun številka
01366-6030658680.

6. (a) Datum in ura, do kdaj se spreje-
ma ponudbe: 25. 11. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Osnovna šola Križevci, Križev-
ci pri Ljutomeru 16/b, 9242 Križevci pri
Ljutomeru.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica v znesku 1 mio SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu, iz katere je raz-
vidno, kdo je nosilec posla in sklenitelj po-
godbe.

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:

– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega transakcijskega računa;

– da ponudnik zagotavlja vse razpisane
vrste blaga iz posamezne skupine;

– da ni dal zavajajoče podatke;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco skladišče naročnika

– razloženo;
– da zagotavlja kontrolo kakovosti v skla-

du s predpisi;
– da ponudnik izpolnjuje posebne zahte-

ve za posamezne skupine blaga;
– da ponudnik izpolnjuje zahteve HACCP

sistema.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 10. 12. 2003; odločitev 15. 12.
2003.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Osnovna šola Križevci, Križevci pri
Ljutomeru.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 10. 2003.

Osnovna šola Križevci

Št. 06/03 Ob-104257
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-

ski potrošni material za rentgenologijo
in angiografijo.

(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 15. 2. 2004 do 15. 2. 2005. Razdelje-
no na dve obdobji po 6 mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Splošna bol-
nišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno pri skupini za jav-
na naročila (zgradba oskrbe in vzdrževanja)
ali po pošti ob predhodni predložitvi po-
trdila o plačilu razpisne dokumentacije,

faks 02/331-15-33. Dodatne informacije:
Monika Lepoša, univ. dipl. ek., tel.
02/321-25-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT, negotovinsko,
na podračun EZR št. 01100-6030278185,
s pripisom za razpisno dokumentacijo me-
dicinski potrošni material za rentgenologijo
in angiografijo.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 26. 11. 2003, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v II. fa-
zi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponud-
be nad 30,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan, določen za predložitev prijav;

3. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni bila izdana pravnomočna so-
dna odločba za kaznivo dejanje, ki je po-
vezano z njegovim poslovanjem, ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero mu je prepovedano opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega javnega na-
ročila;

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

4.1 pristojni davčni urad in
4.2 carinska uprava,
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni

na dan, določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-

ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov –
promet z medicinskimi pripomočki na
debelo;

6. da je predložil BON-2 ali potrdilo
banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski ra-
čun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predlo-
žijo obrazca BON-1); dokumenti ne smejo
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biti starejši od 30 dni na dan, določen za
predložitev prijav.

Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
prijavitelj:

– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva se-
stavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2
enako 0, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;

7.1 da zagotavlja 100% razpisanih vrst
in količin blaga iz skupine oziroma skupin,
na katere se prijavlja (velja za skupine 14,
15, 16 in 17);

7.2 da zagotavlja razpisane količine bla-
ga, na katerega se prijavlja (velja za skupine
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13);

8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi 5.a
k specifikaciji zahtev naročnika;

9. da nudi 60-dnevni plačilni rok od da-
tuma prevzema blaga;

10. da bo dostava ddp Splošna bolnišni-
ca Maribor – razloženo;

11. da bo dobavni rok največ 21 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenega
blaga;

12.1 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu vseh ponuje-
nih vrst blaga prijavitelja v register medi-
cinskih pripomočkov, če to Zakon o zdra-
vilih in medicinskih pripomočkih zahteva
(prijavitelji lahko predložijo kopijo objave
registriranih medicinskih pripomočkov iz
Uradnega lista RS, na katere se prijav-
ljajo), ali

12.2 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje, da je prijavitelj po-
oblaščeni dobavitelj medicinskih pripomoč-
kov, ali

12.3 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje, da je prijavitelj vložil
dokumentacijo za priglasitev ponujenih vrst
blaga za vpis v register medicinskih pripo-
močkov.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: predložitev ponudb do 19. 1. 2004,
odločitev o sprejemu 4. 2. 2004.

12. Merila za ocenitev ponudb: za sku-
pine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in
13: najnižja končna cena posamezne vrste
blaga. Za skupine 14, 15, 16 in 17: najnižja
končna vrednost skupine.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa:
143,500.000 SIT z DDV. Pri skupinah 14,
15, 16 in 17 prijava na skupino, sicer prija-
va na posamezno vrsto blaga. Oddaja na-
ročila po tretji točki 19. člena ZJN-1. Na-
ročnik bo usposobljenost priznal do 15. 2.
2005.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 10. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 230-1/03-10 Ob-104260
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca“ Nova Gorica.

2. Naslov naročnika: Padlih borcev
13a, 5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-550.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ski in tehnični plini.

(b) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici in
Stara Gora.

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v času trajanja pogodbenega ra-
zmerja.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Splošna bol-
nišnica “dr. Franca Derganca“ Nova Gori-
ca, Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri
Gorici – tajništvo uprave, tel.
05/33-01-550.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka
za predložitev prijav iz 6. (a) točke.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV, na podračun št. 01100-6030279058,
odprt pri UJP Nova Gorica ali gotovinsko
pri blagajni zavoda.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 17. 11. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici, tajništvo uprave
(po pošti ali osebno).

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 15. 12. 2003 in 19. 12. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil (tel. 05/33-01-582) in
Dušan Magajne (tel. 05/33-01-480) ali Re-
nato Gomišček (tel. 05/33-01-455).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 10. 2003.

Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica

Št. 197/2003 Ob-104301
1. Naročnik: Osnovna šola Gornja Rad-

gona, Prežihova 1, Gornja Radgona.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Gornja Radgona, Prežihova 1, 9250 Gor-
nja Radgona, tel. 02/564-31-50, faks
02/564-31-70.

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

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Gornja
Radgona.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine:

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

in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
Naročnik bo sposobnost priznal ponud-

nikom za eno skupino, več skupin ali vse
skupaj.

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

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Osnovna šola
Gornja Radgona, Prežihova 1, kontaktna
oseba Nada Tompa, tel. 02/564-31-80.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
19. 11. 2003, vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroški razpisne do-
kumentacije znašajo 9.800 SIT, znesek na-
kazati na transakcijski račun številka
01229-6030650843.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 25. 11. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Osnovna šola Gornja Radgona,
Prežihova 1, Gornja Radgona.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica v znesku 1 mio SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
predložitev pogodbe o skupnem nastopu
iz katere je razvidno kdo je nosilec posla
in sklenitelj pogodbe.

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:

– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega transakcijskega računa;

– da ponudnik zagotavlja vse razpisane
vrste blaga iz posamezne skupine;
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– da ni dal zavajajoče podatke;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco skladišče naročnika

- razloženo;
– da zagotavlja kontrolo kakovosti v skla-

du s predpisi;
– da ponudnik izpolnjuje posebne zahte-

ve za posamezne skupine blaga;
– da ponudnik izpolnjuje zahteve HACCP

sistema.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 10. 12. 2003, odločitev 15. 12.
2003,

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Osnovna šola Gornja Radgona, Pre-
žihova 1, kontaktna oseba je Nada Tompa,
tel. 02/564-31-80.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 10. 2003.

Osnovna šola Gornja Radgona

Št. 10/03-6/2 Ob-104319
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva cesta

15, 8250 Brežice, tel. 07/466-81-00, faks
07/466-81-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra
lahko kurilno olje, sukcesivne dobave za
leto 2004, 2005 in 2006.

Ocenjena vrednost naročila:
– 28,000.000 SIT za leto 2004,
– 30,000.000 SIT za leto 2005,
– 32,700.000 SIT za leto 2006.
(b) Kraj dobave: fco. Splošna bolnišni-

ca Brežice, Černelčeva cesta 17, razlože-
no v cisterno.

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave po naročilu v količinah, ki jih bo
naročnik dejansko potreboval v predvide-
nem obdobju 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: Splošna bolni-
šnica Brežice, tajništvo, Černelčeva cesta
15, 8250 Brežice, pri Mileni Gramc (tel.
07/466-81-06). Vse informacije o naročilu
potekajo v pisni obliki ali po faksu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od
ponedeljka do petka, od 8. do 12. ure, po
enodnevni predhodni najavi po telefonu
ali faksu; tel. 07/466-81-06, faks
07/466-81-10. Dokumentacija je na voljo
po predhodnem dokazilu o plačilu, z ose-
bnim prevzemom ali po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: virmansko nakazilo
10.000 SIT, na podračun naročnika št. 01
100-6030276730, s pripisom za JN kuril-
no olje.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 24. 11. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Splošna bolnišnica Brežice, taj-
ništvo, Černelčeva cesta 15, 8250 Breži-
ce, s pripisom “Ne odpiraj, JN kurilno olje –
I. faza“ in številko objave JN. Na hrbtni stra-
ni mora biti naslov ponudnika.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
zavarovanje za resnost ponudbe se ne za-
hteva.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: predvideni datum predložitve po-
nudbe bo 24. 11. 2003 do 9. ure. Predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
bo 2. 12. 2003.

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

13. Morebitne druge informacije o
naročilu: kandidati bodo skupaj z obve-
stilom o priznanju sposobnosti in uspo-
sobljenosti povabljeni k predložitvi ponudb
in obveščeni o datumu in uri odpiranja
ponudb.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 10. 2003.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 07/2003-2005 Ob-104399
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, faks 02/23-55-316.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

standardne računalniške in komunika-
cijske opreme.

(b) Kraj dobave: na lokacije članic Uni-
verze v Mariboru.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je prijava na posamezne
sklope, kot je navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: na podlagi
povpraševanj (v drugi fazi razpisa) se bodo
dobave izvajale v obdobju dveh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Univerza v Mari-
boru, RCUM, Slomškov trg 15, Maribor,
Maruša Belšak, tel. 02/23-55-300, e-mail:
marusa.belsak@uni-mb.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 12.000 SIT na tran-

sakcijski račun Univerze v Mariboru,
01100-6030709059.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 21. 11. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, 2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevane - bančna zavarovanja bodo za-
htevana v drugi fazi razpisa.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogo-
ji financiranja bodo navedeni v drugi fazi
razpisa.

9. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
skupna ponudba več ponudnikov ni do-
voljena.

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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: predvideni datum odločitve o spre-
jemu prijav in ponudb je 20 dni po roku
oddaje.

12. Merila za ocenitev ponudb: merila
bodo določena v drugi fazi razpisa.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 10. 2003.

Univerza v Mariboru

Št. 716 Ob-104515
1. Naročnik: JGZ Brdo Protokolarne sto-

ritve RS.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,

4000 Kranj, tel. 04/260-10-00, telefaks
04/260-16-52, franci.jamsek@gov.si.

3. (a) Vrsta blaga:
– elektro inštalacijski material;
– vodovodni in toplovodni inštalacij-

ski material, kopalniška oprema in in-
stalacije;

– izdelki in polizdelki iz jekla in
barvnih kovin;

– pohištveno in stavbeno okovje;
– stavbno pohištvo, lestve;
– električni aparati za gospodinjstvo

hišne avdio in video naprave;
– prenosna orodja na električni po-

gon;
– stroji za gozdarska in vrtnarska de-

la na motorni pogon;
– ključavničarska, avtomehaničar-

ska, mizarska, kmetijska, vrtnarska in
zidarska ročna orodja;

– kolesa za vozičke, ležaji in klinasti
jermeni;

– gradbeni material, keramika in
parket;

– brusilna sredstva za strojno in roč-
no brušenje;

– barve, laki in kemikalije.
(b) Kraj dobave:



Stran 6310 / Št. 102-103 / 24. 10. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– Enota Brdo, Hotel Kokra, Predoslje
39, 4000 Kranj,

– Enota Ljubljana, Vladna palača, Gre-
gorčičeva 20, Ljubljana,

– Enota Ljubljana, Vila Podrožnik, Cesta
27. aprila 59, Ljubljana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko prijavi za en
sklop, več sklopov oziroma za vse skupaj, s
tem, da ponudi vse artikle posameznega
sklopa.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2004, usposobljenost
priznamo do 1. 1. 2007.

5. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko dvignete v tajništvu JGZ
Brdo, pri Heleni Krampl-Nikač. Vse dodat-
ne informacije v zvezi z razpisom dobite pri
Francu Jamšku na tel. 031/68-10-47.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete od 20. 10.
2003 do 17. 11. 2003 do 14. ure.

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave sprejemamo do 12. 11. 2003
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: prijavo predložite na naslov: JGZ
Brdo Protokolarne storitve RS, Predoslje
39, 4000 Kranj.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: po
razpisni dokumentaciji.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): vsak ponudnik
poda svojo ponudbo in ne omogočamo po-
vezovanja ponudnikov v skupine.

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: datum, ko bodo kandidati morali predlo-
žiti ponudbe je 17. 11. 2003 do 14. ure.
Predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe pa je 18. 11. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vse informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Francu Jamšku na tel.
031/68-10-47.

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

15. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 20. 10. 2003.

JGZ Brdo
Protokolarne storitve RS

Št. 147 Ob-104530
1. Naročnik: Osnovna šola Brezovica.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 15,

1351 Brezovica, tel. 01/36-53-002, tele-
faks 01/36-55-539.

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

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Brezovi-
ca pri Ljubljani.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso,
3. mesni izdelki,
4. ribe in konzervirane ribe,
5. jajca,
6. olja in izdelki,
7. zmrznjena zelenjava,
8. konzervirana zelenjava,
9. sadni sokovi,
9. žita in mlevski izdelki,
10. testenine,
11. kruh in pekovsko pecivo,
12. sadje,
13. konzervirano sadje,
14. slaščičarski izdelki,
15. ostalo prehrambeno blago.
Naročnik bo sposobnost priznal ponud-

nikom za eno skupino, več skupin ali vse
skupaj.

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

5. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Osnovna
šola Brezovica, kontaktna oseba Tatjana
Šušteršič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
19. 11. 2003 vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 9.800 SIT nakaza-
ti na transakcijski račun številka
01208-6030645082.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 25. 11. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Osnovna šola Brezovica, Šol-
ska ulica 15, 1351 Brezovica.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica v znesku 1 mio SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu iz katere je raz-
vidno, kdo je nosilec posla in sklenitelj po-
godbe.

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:

– da ponudnik v zadnjih šestih mese-
cih ni imel blokiranega transakcijskega
računa;

– da ponudnik zagotavlja vse razpisane
vrste blaga iz posamezne skupine;

– da ni dal zavajajoče podatke;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco skladišče naročnika

– razloženo;
– da zagotavlja kontrolo kakovosti v skla-

du s predpisi;
– da ponudnik izpolnjuje posebne zahte-

ve za posamezne skupine blaga;
– da ponudnik izpolnjuje zahteve

HACCP sistema.
11. Datum, ko bodo kandidati pred-

vidoma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 10. 12. 2003, odločitev 15. 12.
2003.

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

13. Morebitne druge informacije o
naročilu: Osnovna šola Brezovica pri Ljub-
ljani.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 10. 2003.

Osnovna šola
Brezovica

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. 55/03 Ob-104175
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 16. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava stroja za preizkus armatur,
objekt naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena s plačil-
nimi pogoji 95 točk, dobavni rok 5 točk.
Naročilo je bilo oddano kandidatu, ki je
prejel največje število točk po navedenih
merilih.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kovintrade Zunanja
trgovina d.d., Mariborska cesta 7, 3000
Celje.

7. Pogodbena vrednost: 15,276.497
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 26,680.240 SIT, 15,276.497 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 10. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 629/03 Ob-104176
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
– faks 01/522-27-64.

3. Datum izbire: 24. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup koronarnih stentov; 1. sklop:
koronarni stenti za direktno stentiranje z iz-
razito radialno silo, 2. sklop: koronarni stenti
za direktno stentiranje z izrazito fleksibil-
nostjo, 3. sklop: fleksibilni koronarni stenti
za stentiranje po predilataciji, 4. sklop: ko-
ronarni stenti za stentiranje po predilataciji,
5. sklop: koronarni stenti primerni za večji
premer koronarne arterije, 6. sklop: koro-
narni stenti z gostim prekritjem žilne stene,
7. sklop: koronarni stenti prekriti s fosforil-
holinom 8. sklop: koronarni stenti prekriti s
pasivnim prekritjem.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za izbor je bilo v vseh
8. sklopih eno, in sicer: 1. ponudbena ce-
na 100%. Naročnik ni opravil izbora v na-
slednjih sklopih: sklop 4: koronarni stenti
za stentiranje po predilataciji, sklop 5: ko-
ronarni stenti primerni za večji premer koro-
narne arterije; sklop 6: koronarni stenti z
gostim prekritjem žilne stene, sklop 7: ko-
ronarni stenti prekriti s fosforilholinom. V
navedenih sklopih se izbor ni opravil, ker v
skladu s 76. členom ZJN-1 po pregledu na-
ročniku nista ostali dve pravilni in samostoj-
ni ponudbi; 8. sklop: koronarni stenti pre-
kriti s pasivnim prekritjem pa je naročnik
razveljavil še pred datumom določenim za
oddajo ponudb in razveljavitev objavil v Ur.
l. RS, št. 56 z dne 13. 6. 2003, Ob-95982.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: v preostalih sklopih
predmetnega javnega naročila je bil izbor
opravljen, in sicer: za 1. sklop je naročilo
dodeljeno ponudniku Johnson&Johnson PE
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana;
za 2. sklop je bilo naročilo dodeljeno po-
nudniku Emporio Medical, d.o.o., Prešer-
nova 5, 1000 Ljubljana, za 3. sklop je bilo
naročilo dodeljeno ponudniku Medias Inter-
national, d.o.o., Leskovškova cesta 9d,
1000 Ljubljana. V navedenih sklopih je bila
izbira in s tem naročilo oddano ponudniku,
ki je v posameznem sklopu prejel najvišje
število točk na podagi ocenjevanja po meri-
lu za izbor.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih izbranih sklopih (vse vrednosti so v SIT
z vključenim DDV): 1. sklop: 19,090.575
SIT, 2. sklop: 16,644.985 SIT, 3. sklop:
9,403.289,65 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: po posa-
meznih sklopih; 1. sklop: 6 ponudb,
2. sklop: 8 ponudb; 3. sklop: 8 ponudb,
4. sklop: 7 ponudb; 5.sklop: 4 ponudbe;
6. sklop: 5 ponudb; 7. sklop: 1 ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: (vse vrednosti so v SIT z vključenim DDV):
1. sklop: 21,121.912 SIT, 19,090.575 SIT,
2. sklop: 20,398.000 SIT, 16,644.985 SIT,
3. sklop: 19,442.585 SIT, 9,403.289,65
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 31 z dne 28. 3. 2004,
Ob-90802.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 77 Ob-104177
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 29. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: pisarniški, čistilni in potrošni ma-
terial.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Biro-
oprema, d.d., Dunajska 121, 1000 Ljublja-
na.

7. Pogodbena vrednost: 58,824.640,39
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 61,423.358,20 SIT brez DDV,
58,824.640,39 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-4677.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 27-1/2003 Ob-104191
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni dom

Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19A,

2250 Ptuj, tel. 02/771-25-11.
3. Datum izbire: 1. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: specialno reševalno vozilo reani-
mobil, fco sedež naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena
(80%), rok izvedbe vključno z dobavo
(20%).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medicop medicinska
oprema d.o.o., Obrtna ul. 43, 9000 Mur-
ska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 17,237.815,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 17,237.815,20 SIT; 15,914.712
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 68-70 z dne 18. 7. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2003.

Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj

Št. 440-037-99/03 Ob-104238
1. Naročnik: Inštitut za varovanje zdra-

vja Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva 2, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 30. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: aparat Magna Pure LC.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: doseg ekonomsko ugodne
ponudbe.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Adriamed d.o.o., Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 18,759.152
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,759.152 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: postopek je bil izpeljan po drugem
odstavku 20. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2003.

Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije

Št. 230-1/03-11 Ob-104256
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev

13a, 5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-550.

3. Datum izbire: 1. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: medicinski in tehnični plini.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik izbora ni opravil
na podlagi določila prvega odstavka 76. čle-
na ZJN-1.

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: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 10. 2003.
Splošna bolnišnica

“dr. Franca Derganca“ Nova Gorica
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Št. 17123-02-403-38/2003 Ob-104261
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. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 3. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je dobava, in-
štalacija in montaža opreme za siste-
me tehničnega varovanja;

– sklop 1: dobava, inštalacija in monta-
ža opreme za sistem protivlomnega varova-
nja objekta PU Kranj,

– sklop 2: dobava, inštalacija in monta-
ža opreme za sistem protivlomnega varova-
nja objekta PU Ljubljana,

– sklop 3: dobava, inštalacija in monta-
ža opreme za sistem protivlomnega varova-
nja objekta UKP,

– sklop 4: dobava opreme za sistem pro-
tivlomnega varovanja objekta GPU,

– sklop 5: dobava in montaža opreme
za sistem protivlomnega varovanja objekta
PU Postojna,

– sklop 6: dobava in montaža opreme
za sistem protipožarnega varovanja objekta
PU Koper,

– sklop 7: dobava, inštalacija in monta-
ža opreme za sistem protipožarnega varo-
vanja objekta GPU,

– sklop 8: dobava, inštalacija in monta-
ža opreme za sistem video nadzora objekta
PU Krško,

– sklop 9: dobava opreme za sistem vi-
deo nadzora vrste 1/1,

– sklop 10: dobava opreme za audio-vi-
deo sistem operativnih štabov PU RS,

– sklop 11: dobava in montaža opreme
za sistem video nadzora objekta PP Ljublja-
na-Center,

– sklop 12: dobava in montaža opreme
za sistem video nadzora prostorov za pridr-
žanje objekta PP Ljubljana-Center,

– sklop 13: dobava opreme za sistem
video prenosa v realnem času – kodirna
naprava,

– sklop 14: dobava opreme za sistem
video prenosa v realnem času – nadgrad-
nja ATM stikala,

– sklop 15: dobava opreme za sisteme
govornih naprav,

– sklop 16: dobava rezervne opreme,
– sklop 17: dobava rezervne opreme –

dimna zaščita notranjih prostorov.
Kraj dobave, inštalacije in montaže bla-

ga ter izvedbe šolanja, glede na predmet
posameznega sklopa razpisa so naslednje
lokacije:

– sklop 1: PU Kranj, Bleiweisova cesta
3, Kranj,

– sklop 2: PU Ljubljana, Prešernova 18,
Ljubljana,

– sklop 3: GPU, UKP, Vodovodna 95,
Ljubljana,

– sklop 4: GPU Ljubljana, Vodovodna
93, Ljubljana,

– sklop 5: PU Postojna, Gregorčičev
drevored 3, Postojna,

– sklop 6: PU Koper, Ukmarjev trg 4,
Koper,

– sklop 7: GPU Ljubljana, Štefanova 2,
Ljubljana,

– sklop 8: PU Krško, Cesta krških žrtev
53, Krško,

– sklop 9: GPU Ljubljana, Vodovodna
93, Ljubljana,

– sklop 10: skladišče GPU, Vodovodna
93, Ljubljana,

– sklop 11: PP Ljubljana-Center, Trdino-
va 10, Ljubljana,

– sklop 12: PP Ljubljana-Center, Trdino-
va 10, Ljubljana,

– sklop 13: skladišče GPU, Vodovodna
93, Ljubljana,

– sklop 14: skladišče GPU, Vodovodna
93, Ljubljana,

– sklop 15: skladišče GPU, Vodovodna
93, Ljubljana,

– sklop 16: skladišče GPU, Vodovodna
93, Ljubljana,

– sklop 17: skladišče GPU, Vodovodna
93, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 7
pravočasnih ponudb. Prispela je tudi po-
nudba ponudnika Iskra Prins d.d., ki je pri-
spela prepozno. Naročnik je pri analizi po-
nudb ugotovil, da ena ponudba v celoti ne
ustreza vsem zahtevam iz razpisne doku-
mentacije, zato je bila le-ta izločena iz na-
daljnjega postopka. Naročnik je na podlagi
merila cena izbral najugodnejšo ponudbo
za posamezni sklop, kot je navedeno v
6. točki te objave. Glede na to, da za sklo-
pe 8, 9,10, 11, 13, 15, 16 in 17, nista
prispeli najmanj dve primerni ponudbi javni
razpis za te sklope ni uspel.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklope 1, 3, 4 in 5: Iskra Sistemi
d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana,

– za sklope 2, 6 in 14: Sintal d.d., Zalo-
ška c. 143, 1000 Ljubljana,

– za sklop 7: VTZ d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,

– za sklop 12: TSE d.o.o., Tržaška 126,
1000 Ljubljana,

– za sklope 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 in
17: javni razpis ni uspel.

7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je

3,721.670,40 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 2 je

3,737.353,32 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 3 je

1,714.087,20 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4 je

781.430,40 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 5 je

2,573.935,20 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 6 je

1,499.582,40 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 7 je

1,964.793 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 12 je

1,037.569,20 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 14 je

2,420.688 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

– za sklop 1: 5,730.408 SIT z DDV,
3,721.670,40 SIT z DDV,

– za sklop 2: 7,412.196 SIT z DDV,
3,737.353,32 SIT z DDV,

– za sklop 3: 2,572.812 SIT z DDV,
1,714.087,20 SIT z DDV,

– za sklop 4: 2,004.200,40 SIT z DDV,
781.430,40 SIT z DDV,

– za sklop 5: 3,622.116 SIT z DDV,
2,573.935,20 SIT z DDV,

– za sklop 6: 2,921.796 SIT z DDV,
1,499.582,40 SIT z DDV,

– za sklop 7: 3,211.620 SIT z DDV,
1,964.793 SIT z DDV,

– za sklop 12: 1,263.744,94 SIT z DDV,
1,037.569,20 SIT z DDV,

– za sklop 14: 3,113.310 SIT z DDV,
2,420.688 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 53-54/03, Ob-95473,
v Uradnem listu RS, št. 66-67/03,
Ob-97939, v Uradnem listu RS, št.
71-72/03, Ob-98634, v Uradnem listu
RS, št. 75/03, Ob-99306.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 5/02-17/03 Ob-104302
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,

8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, telefaks
07/46-68-110, kontaktna oseba: direktor,
Tone Zorko, univ. dipl. soc.

3. Datum izbire: 29. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava živil in materiala za prehra-
no za triletno obdobje, četrto šestme-
sečje; za obdobje od 7. 10. 2003 do
31. 3. 2004; dobava: Splošna bolnišnica
Brežice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. Dolenjske pekarne
d.d., Ločna 2, 8000 Novo mesto; 2. SI-PO
d.o.o., Blatno 4d, 8254 Globoko; 3. Žito
d.d., Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana;
4. Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana; 5. Celjske mesnine
d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje;
6. Vele trgovska družba d.d., Ljubljan-
ska 64, 1230 Domžale; 7. Mercator Do-
lenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto;
8. Mesnine Žerak d.o.o., Strmolska 9,
3252 Rogatec; 9. KZ Krka z.o.o., Šentjer-
nejska cesta 6, 8000 Novo mesto; 10.
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš; 11. Mesarija Bobič, Bobič
Marija s.p., Prvomajska 26, 8290 Sevni-
ca; 12. Jata Emona d.d., Agrokombinat-
ska 84, 1000 Ljubljana; 13. Mesni butik
“Pigi“, Cvetkovič Boris s.p., Ulica bratov
Gerjovič 41, 8257 Dobova; 14. Era d.d.
Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje; 15.
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10,
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2250 Ptuj; 16. Mlekarna Celeia mlekar-
stvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče.

7. Pogodbena vrednost: 1. Dolenjske
pekarne d.d., 1,299.420 SIT; 2. SI-PO
d.o.o., 3,321.662,50 SIT; 3. Žito d.d.,
1,252.300 SIT; 4. Ljubljanske mlekarne
d.d., 3,487.246 SIT; 5. Celjske mesnine
d.d., 1,716.742 SIT; 6. Vele trgovska
družba d.d., 3,628.802,50 SIT; 7. Merca-
tor Dolenjska d.d., 3,198.650 SIT; 8. Me-
snine Žerak d.o.o., 3,180.476,50 SIT; 9.
KZ Krka z.o.o., 5,989.875 SIT; 10. Bru-
mec-Ručigaj d.o.o., 902.096 SIT; 11. Me-
sarija Bobič, Bobič Marija s.p., 1,917.754
SIT; 12. Jata Emona d.d., 853.600 SIT;
13. Mesni butik Pigi, Cvetkovič Boris s.p.,
4,446.111 SIT; 14. Era d.d. Velenje,
6,030.332,50 SIT; 15. Perutnina Ptuj d.d.,
1,107.929,50 SIT; 16. Mlekarna Celeia,
mlekarstvo in sirarstvo d.o.o.,
3,387.627,50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ponudbe niso primerljive, zaradi
možne prijave na posamezno vrsto blaga
oziroma komplet.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpi-
sa prve faze omejenega postopka:
Uradni list RS, št. 11 z dne 11. 2. 2002,
Ob-63722.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2003.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 404-01-146/2003 Ob-104313
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport, v svo-
jem imenu ter v imenu in za račun vzgoj-
no-izobraževalnih zavodov RS.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne fron-
te 13, Ljubljana.

3. Datum izbire: 18. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in garancijsko vzdrževanje
računalniške opreme:

– sklop 1: 1376 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,

– sklop 2: 56 projektorjev,
– sklop 3: 172 digitalnih fotoaparatov.
Za naročnika Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport:
– sklop 4: 90 osebnih računalnikov z

LCD monitorji,
– sklop 5: 15 prenosnih računalnikov,
– sklop 6: 12 LCD monitorjev,
– sklop 7: 3 projektorji,
– sklop 8: 2 videokonferenci,
– sklop 9: 10 laserskih mrežnih tiskalni-

kov A4,
– sklop 10: 2 laserska mrežna tiskalni-

ka A3,
– sklop 11: 1 laserski barvni tiskalnik.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena. Naročnik ni
izbral najugodnejšega ponudnika v sklopih

7 in 8, ker glede na 76. člen ZJN-1 ni pre-
jel dveh pravilnih ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Oria Computers d.o.o., Polje
4, Zagorje: 214,622.976 SIT,

– sklop 2: Lestra d.o.o., Mlinarska ulica
2, Hudo, Radomlje: 16,732.800 SIT,

– sklop 3: Gorenje d.d., Partizanska 12,
3320 Velenje s partnerjem Liko Pris d.o.o.,
Verd 100a, Vrhnika: 11,948.496 SIT,

– sklop 4: FMC d.o.o., Letališka 32,
Ljubljana: 17,118.000 SIT,

– sklop 5: Gorenje d.d., Partizanska 12,
3320 Velenje s partnerjem Liko Pris d.o.o.,
Verd 100a, Vrhnika: 5,958.000 SIT,

– sklop 6: Unistar LC d.o.o, Kotnikova
32, Ljubljana: 1,378.365 SIT,

– sklop 7: naročnik ni izbral najugodnej-
šega ponudnika,

– sklop 8: naročnik ni izbral najugodnej-
šega ponudnika,

– sklop 9: Avtenta.si d.o.o., Šmartinska
106, Ljubljana s podizvajalcem Avtenta ser-
vis d.o.o.: 2,629.252 SIT,

– sklop 10: Avtenta.si d.o.o., Šmartin-
ska 106,Ljubljana s podizvajalcem Avtenta
servis d.o.o.: 1,678.908 SIT,

– sklop 11: Gorenje d.d., Partizanska
12, 3320 Velenje s partnerjem Liko Pris
d.o.o., Verd 100a, Vrhnika: 539.880 SIT.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 214,622.976 SIT,
– sklop 2: 16,732.800 SIT,
– sklop 3: 11,948.496 SIT,
– sklop 4: 17,118.000 SIT,
– sklop 5: 5,958.000 SIT,
– sklop 6: 1,378.365 SIT,
– sklop 7: naročnik ni izbral najugodnej-

šega ponudnika,
– sklop 8: naročnik ni izbral najugodnej-

šega ponudnika,
– sklop 9: 2,629.252 SIT,
– sklop 10: 1,678.908 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 10,
– sklop 2: 16,
– sklop 3: 8,
– sklop 4: 7,
– sklop 5: 5,
– sklop 6: 7
– sklopa 7 in 8: 1,
– sklop 9: 4,
– sklop 10: 5,
– sklop 11: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 347,817.932,16 SIT,

214,622.976 SIT,
– sklop 2: 32,273.472 SIT, 16,732.800

SIT,
– sklop 3: 21,710.700 SIT, 11,948.496

SIT,
– sklop 4: 21,502.827 SIT, 17,118.000

SIT,
– sklop 5: 7,466.256 SIT, 5,958.000

SIT,
– sklop 6: 1,525.620,10 SIT,

1,378.365 SIT,
– sklop 9: 3,058.680 SIT, 2,629.252

SIT,
– sklop 10: 2,923.200 SIT, 1,678.908

SIT,

– sklop 11: 2,754.000 SIT, 539.880
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 65 z dne 4. 7. 2003, Ob-97544,
popravek v Uradnem listu RS, št. 68-70 z
dne 18. 7. 2003, Ob-98459.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 49-51 z dne 30. 5.
2003, Ob-95091.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 10. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 29/3505/2003 Ob-104373
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 8. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava in dobava omar za relejno
zaščito, vodenje, meritve in daljinski
nadzor v RTP Selce.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja ponudbena
cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Bizant Viktor, s.p. –
Elektromontaža Bizant, Žlebe 3B, 1215
Medvode.

7. Pogodbena vrednost: 14,941.800
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 16,427.784 SIT, 14,941.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001,
Ob-51381.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2003.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor

Št. 404-08-16/01-33 Ob-104378
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, faks
01/431-90-35.

3. Datum izbire: 29. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: mleko in mlečni izdelki.
Dobava se vrši na 5. skupino lokacij (Vo-

jašnice Celje, kuhinja 3. OPP Celje, Slo-
venska Bistrica in Maribor).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po
ponudbenem ceniku za vse artikle.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,991.471,65
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 10,363.782,80 SIT z DDV,
8,991.471,65 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45511.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-275/03-8 Ob-104379
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, faks
01/431-90-35.

3. Datum izbire: 16. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: mleko in mlečni izdelki.
Dobava se vrši na različne lokacije v RS.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po
ponudbenem ceniku za vse artikle.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 36,371.416,53
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 36,371.416,53 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45511.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-15/01-32 Ob-104380
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, faks
01/431-90-35.

3. Datum izbire: 22. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sadni sirupi.
Dobava se vrši na različne lokacije v RS.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po
ponudbenem ceniku za vse artikle.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Nektar & Natura
d.o.o., Brnčičeva 3, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,713.980 SIT
z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 9,131.555,60 SIT z DDV,
6,713.980 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni

list RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45513.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-15/01-33 Ob-104381
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, faks
01/431-90-35.

3. Datum izbire: 22. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sadni sokovi, nektar in sadne pi-
jače.

Dobava se vrši na različne lokacije v RS.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po
ponudbenem ceniku za vse artikle.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator d.d., Sek-
tor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 29,851.840,45
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 29,982.157,30 SIT z DDV,
29,851.840,45 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45513.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 17123-03-403-53/2002 Ob-104461
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. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 31. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: predmet javnega naročila je
dobava (za sklop 2) oziroma dobava
in montaža (za sklop 1) digitalne te-
lekomunikacijske opreme, in sicer
telekomunikacijskih sistemov fiksnega
govornega omrežja, ki zajema dva
sklopa:

– sklop 1: dobava in montaža ponujene
opreme za navedene lokacije fco posamez-
ne lokacije,

– sklop 2: dobava ponujene opreme za
navedene lokacije fco skladišče MNZ RS
(brez montaže). Montažo izvede strokovna
služba MNZ – GPU v letu 2004.

Količina blaga je po specifikaciji iz po-
nudbene dokumentacije.

Kraj dobave: kraj dobave oziroma doba-
ve in montaže blaga, ki je predmet naročila,
so posamezne lokacije na področjih:

– GPU in PU Ljubljana,
– PU Maribor,
– PU Celje,
– PU Kranj,
– PU Koper,
– PU Postojna,
– PU Novo mesto,
– PU Murska Sobota,
– PU Krško,
– PU Nova Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je v skladu s
84. členom ZJN-1 in na podlagi pridržka
naročnika iz 1. točke razpisne dokumenta-
cije javnega razpisa po odprtem postopku
pozval 1 kandidata. Na predmetni poziv se
je pozvani kandidat odzval in predložil pra-
vočasno in pravilno opremljeno ponudbo.
Pri pregledu ponudbe je naročnik ugotovil,
da je ponudba pravilna in primerna. Naroč-
nik je ob izpolnjenem pogoju, da ponudba
izpolnjuje vse pogoje predmetnega naroči-
la, oddal naročilo kandidatu, kot je navede-
no v 6. točki te objave, in sicer po ceni,
doseženi na predhodno izvedenih pogaja-
njih s ponudnikom.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ECS TEL d.o.o., Mot-
nica 7, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 90,263.357,11 SIT z DDV.

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: poziv k sodelovanju v postopku od-
daje javnega naročila s pogajanji brez pred-
hodne objave je bil poslan 15. 7. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 10. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 3/03 Ob-104477
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel.
477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 10. 9. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava računalniške opreme.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: računalniška oprema (HW
+ SW): cena 83 točk, tehnološka opremlje-
nost 52 točk, dobavni rok 15 točk; računal-
niška oprema (mrežna oprema): cena
90 točk, dobavni rok 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo računalni-
ške opreme (HW + SW): Perftech d.o.o.,
Pot na Lisice 4, Bled, za dobavo računal-
niške opreme (mrežne opreme): Avtenta.SI
d.o.o., Šmartinska 106, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: dobava raču-
nalniške opreme (HW + SW): 11,778.169
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SIT; dobava računalniške opreme (mrežne
opreme): 4,038.580 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: za računalniško opremo (HW +
SW): 13,681.800 SIT, 11,778.169 SIT, za
računalniško opremo (mrežno opremo):
7,592.030 SIT, 4,038.580 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: 17. 10. 2003.

Snaga,
 javno podjetje d.o.o.

Št. 4/03 Ob-104478
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel.
477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 16. 9. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava in montaža nadgradenj za
komunalna vozila - 4 kosi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za nadgradnje za
smetarska vozila: cena brez davka 50 točk,

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. 40/06-1/2003 Ob-104178
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,

2310 Slovenska Bistrica.
3. Datum izbire: 12. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja šole in telova-
dnice Zgornja Polskava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: cena, reference, ga-
rancijska doba, plačilni rok.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Granit d.d., Ljubljanska
69, 2310 Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost: 431,728.252,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 163,197.411 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 453,456.238,93 SIT, 431,728,252,80
SIT.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2003.

Občina Juršinci

Št. 353-35/02 Ob-104181
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
363-74-02.

3. Datum izbire: 17. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
Podzemelj – I. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena = 90%,
– reference = 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CGP, cestno in gradbeno
podjetje d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000
Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 28,413.687,96
SIT

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,729.653,02 SIT, 28,413.687,96
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2003.

Občina Metlika

Št. 56/03 Ob-104193
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-95-30, te-
lefaks 01/588-95-09.

3. Datum izbire: 22. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: intervencijska gradbe-
na dela na vročevodnem in parovodnem
omrežju naročnika, Mestna občina Ljub-
ljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena vrednost in plačilni rok –
75%,

– reference na področju intervencijskih
gradbenih del na vročevodnem in parovo-
dnem omrežju – 10%,

– reference na področju gradbenih del
pri izgradnji vročevodnega in parovodnega
omrežja – 10%,

– garancijska doba – 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Zidarstvo – fasaderstvo
Mramor Stane, s.p., Murnova 1, 1293
Šmarje – Sap.

7. Pogodbena vrednost: 15,177.350
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 20,116.000 SIT, 15,177.350 SIT.

servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja
15 točk, reference za smetarska vozila v
Sloveniji - nad 10 vozil 15 točk, usklaje-
nost z obstoječim voznim parkom smetar-
skih vozil 10 točk, dobavni rok 10 točk,
rok za dobavo rezervnih delov 10 točk;
merila za nadgradnjo za kotalni prekucnik:
cena brez davka 50 točk, dobavni rok 10
točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: dobava in montaža
nadgradenj za smetarska vozila - javno na-
ročilo se ne odda, ker je naročnik prejel
samo eno pravilno ponudbo. Dobava in
montaža nadgradnje za kotalni prekucnik:
BIJOL d.o.o., Livarska cesta 17, 2367 Vu-
zenica.

7. Pogodbena vrednost: 4,300.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: najvišja ponudba: 5,800.000 SIT,
najnižja ponudba: 4,300.000 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: 16. 10. 2003.

Snaga,
 javno podjetje d.o.o.

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. 37 z dne 18. 4.
2003, Ob-92015.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2003.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 119/03 Ob-104180
1. Naročnik: Občina Juršinci.
2. Naslov naročnika: Juršinci 3/b,

2256 Juršinci, tel. 02/758-21-41.
3. Datum izbire: 30. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih del gra-

denj in kraj izvedbe: izgradnja vrtca pri
OŠ Juršinci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis gradbeno podje-
tje gradnje Ptuj d.d., Ormoška cesta 24,
2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 83,438.661,10
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 114,911.094 SIT, 83,438.661,10
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 33 z dne
4. 4. 2003, Ob-91355, drugič pa v Ura-
dnem listu RS, št. 49-51 z dne 30. 5.
2003, Ob-94986. Pogodba z izbranim iz-
vajalcem je sklenjena za dobo dveh let.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2003.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 016/02 Ob-104286
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 17. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija brežin na cesti
R2 – 428/1252 Pavličevo Sedlo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 112,095.032
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 118,341.615 SIT, 112,095.032 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: 15. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 019/02 Ob-104287
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 18. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja podvoza za
železnico v Kočevju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana – vodilni partner in Giz
Gradis, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana
– partner.

7. Pogodbena vrednost: 236,970.915
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 244,434.835 SIT, 236,970.915
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: 15. 10. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 021/02 Ob-104288
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 23. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R1-226 Ravne – Dravograd.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 49,200.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 61,903.068 SIT, 49,200.000 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: 15. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 032/02 Ob-104289
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 3. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija regional-
ne ceste R2-428/1249 Ljubno – Luče
od km 10+850 do km 11+590.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja ponudbena
cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 424,266.498
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 572,039.291 SIT, 377,253.536
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: 15. 10. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 073/02 Ob-104290
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 23. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev regionalne
ceste R2-426 odsek 7949 Gorenje –
Rečica – Letuš.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja ponudbena
cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje, La-
va 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 27,096.896
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 33,501.499 SIT, 27,096.896 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: 15. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 093/02 Ob-104291
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 7. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev ceste
R3-710/1292 Maistrova cesta na
Ptuju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška 49a, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 45,699.224
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 55,399.117 SIT, 45,699.224 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: 15. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 095/02 Ob-104292
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
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3. Datum izbire: 1. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R2-430/0281 Stranice – Višnja vas od
km 0.500 do km 1.500.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja ponudbena
cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 50,061.449
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 62,505.619 SIT, 50,061.449 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: 15. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 099/02 Ob-104293
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo 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: 30. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev ceste
R3-713/4910 – Dornavska cesta na
Ptuju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 47,498.658
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 47,934.693 SIT, 47,498.658 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: 15. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 109/02 Ob-104294
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 1. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izdelava projekta PGD,
PZI ureditve ceste Trbovlje – križišče
Trg revolucije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Pronig d.o.o., Vodenska
49, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 47,757.120 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 47,757.120 SIT, 47,757.120 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: 15. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 64003-001/2001-292 Ob-104312
1. Naročnik: Občina Benedikt.
2. Naslov naročnika: Občina Benedikt,

Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, tel.
02/703-60-80, faks 02/703-60-81.

3. Datum izbire: 27. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja športne
dvorane ter ureditev zunanjih površin
za šport pri OŠ Benedikt (I. faza inve-
sticije).

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: LIPA, proizvodno trgov-
ska zadruga z.o.o., Kraigherjeva ul. 19/a,
2230 Lenart.

7. Pogodbena vrednost: 359,302.102,08
SIT

8. Vrednost, ki jo je ponudnik oddal
podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 459,582.677,67 SIT, 359,302.102,08
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. 72 z dne 25. 7.
2003, Ob-98651.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 10. 2003.

Občina Benedikt

Št. 411-01-25/03 Ob-104321
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča

5, 1430 Hrastnik.
3. Datum izbire: 10. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: razširitev medobčinske
deponije komunalnih odpadkov Unično
– II. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok plačila, garancij-
ski rok.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Rudis d.d., Trg revoluci-
je 25b, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 440,793.586,68
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 308,555.510,60 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 487,227.494,60 SIT,
440,793.586,68 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: 16. 10. 2003.

Občina Hrastnik

Št. 2720-03 Ob-104385
1. Naročnik: Komunalno stanovanj-

sko podjetje d.d. za investitorja Občino
Sežana.

2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
2, 6210 Sežana, tel. 05/73-11-200, faks
05/73-11-201.

3. Datum izbire: 9. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacij-
skega omrežja Novo naselje II. faza v
Sežani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izvajalec je bil izbran kot
najugodnejši na osnovi meril ponudbena ce-
na, plačilni pogoji in reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Kraški zidar d.d., Se-
žana, Kolodvorska ulica 1, 6210 Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 55,730.730
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 67,469.033,64 SIT z DDV,
55,730.730 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Komunalno stanovanjsko podjetje
d.d.

Št. 28/03 Ob-104389
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,

1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100, faks
01/58-08-302.

3. Datum izbire: 11. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda po
Brežni poti v naselju Brezovica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Nigrad d.o.o., Zaloška
cesta 165, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 74,988.196,77
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 80,140.101,12 SIT (brez DDV),
74,988.196,77 SIT (brez DDV).
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 83 z dne 27. 9. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija d.o.o.

Št. 110-1/03 Ob-104398
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: 19. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: AC Pesnica – Slivnica;
pododsek Zrkovska cesta – priključek
Pesnica od km 10+847 do km 17+150:
gradnja 2. faze rondoja – priključka Pe-
snica med km 16+300 in km 17+150
avtoceste s priključnimi rampami in de-
viacijami.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za dodelitev je bila
najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogo-
jev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 793,582.533,74
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 988,765.065,11 SIT, 793,582.533,74
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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 15 z dne 14. 2. 2003.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

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

Št. 110-1/02 Ob-104402
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,
tel. 01/300-99-75, faks 01/300-99-74.

3. Datum izbire: 19. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: odsek: AC Lenart – Bel-
tinci, pododsek: Vučja vas – Beltinci Z
R 353; novogradnja viadukta št. 6 – 4.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za dodelitev je bila
najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogo-
jev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: NGR d.d., Lavričeva 3,
2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 562,167.586,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 604,929.618,02 SIT, 562,167.586,80
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št 56 z dne 13. 6. 2003.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-104403
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,
tel. 01/300-99-75, faks 01/300-99-74.

3. Datum izbire: 27. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija voziščne
konstrukcije na AC1 – odsek Sloven-
ske Konjice – Dramlje od km 7,000 do
km 8,200.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za dodelitev je bila
najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogo-
jev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cest Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 61,355.001,37
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 65,727.778,80 SIT, 61,355.001,37
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: 17. 10. 2003.

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

Št. 34406-0005/2003-232 Ob-104401
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Ba-

zoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska

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

3. Datum izbire: 25. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljene gradnje

ter kraj izvedbe: izvajanje vzdrževalnih
del na gozdnih cestah v Občini Ilirska
Bistrica v letu 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot merilo za ocenjevanje
ponudb so bile uporabljene ponudbena ce-
na (90%), reference in usposobljenost
(10%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Kopko, d.o.o., Izvajanje

nizkih gradenj, trgovina, izvoz in uvoz, Ja-
vorniška cesta 9/b, 6257 Pivka.

7. Pogodbena vrednost: 24,101.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,204.680,35 SIT, 23,838.274,60
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: 20. 10. 2003.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 640-00/034/03 Ob-104619
1. Naročnik: Občina Polzela.
2. Naslov naročnika: Občina Polzela,

Polzela 8, 3313 Polzela, tel. 03/703-32-00,
faks 03/703-32-23.

3. Datum izbire: 4. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja podružnične
osnovne šole Andraž – gradbeno obrt-
niških in zaključnih del, notranje insta-
lacije s komunalnimi vodi in zunanje
ureditve; naselje Andraž.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 70%, fi-
nančna sposobnost 20% in reference 10%.

6. Ime in naslov izvajalca, k ki mu je
naročilo dodeljeno: CM Celje, d.d. Ceste
mostovi Celje, Družba za nizke in visoke
gradnje, Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 228,883.660
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najviše in najnižje ponud-

be: 290,187.223 SIT, 228,883.660 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: 20. 10. 2003.
Občina Polzela

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. 371-02-3/03 Ob-104179
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

Ljubljana.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 102-103 / 24. 10. 2003 / Stran 6319

3. Datum izbire: 13. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: priključni-

na telefonskih linij na javno digitalno
telefonsko omrežje z vso sodobno ter-
minalsko opremo – Centreks.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edini usposobljeni ponud-
nik je Telekom Slovenije d.d.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Telekom Slovenije d.d.

7. Pogodbena vrednost: 487.722 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 487.722 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: postopek s pogajanji brez predhod-
ne objave (2. točka prvega odstavka
20. člena ZJN-1).

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2003.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 350-01-32/02 Ob-104194
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,

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

3. Datum izbire: 15. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izgradnja

komunalne čistilne naprave Hruševje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Remont d.d., Oblakova
30, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 28,986.316,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 59,004.888 SIT, 20,369.416,20
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 10. 2003.

Občina Postojna

Št. 170-037-65/02-1/03 Ob-104237
1. Naročnik: Inštitut za varovanje zdra-

vja RS.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva 2, Ljub-

ljana, faks 01/24-41-447.
3. Datum izbire: 12. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira izva-

jalca tiskanja publikacij, zdravstve-
no-vzgojnega gradiva in tiskovin za po-
trebe IVZ RS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo je najugodnejša ce-
na ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz razpi-
sne dokumentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklopa 1. in 3. sta bila dodeljena Ti-
skarni in knjigoveznici Radovljica d.o.o.,

– sklopa 2. in 4. sta bila dodeljena Litteri
picta d.o.o. in

– sklop 5. je dodeljen Present d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: za
1. sklop znaša 5,785.539,84 SIT,
2. sklop znaša 216.930 SIT,
3. sklop znaša 2,574.324 SIT,
4. sklop znaša 6,878.258,40 SIT,
5. sklop znaša 177.120 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop znaša 10,479.990 SIT,

5,785.539,84 SIT,
2. sklop znaša 311.400 SIT, 216.930

SIT,
3. sklop znaša 3,393.480 SIT,

2,574.324 SIT,
4. sklop znaša 9,830.700 SIT,

6,878.258,40 SIT,
5. sklop znaša 231.240 SIT, 177.120

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: 27. 9.
2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2003.

Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije

Št. 034/03 Ob-104295
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 3. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: PGD, PZI za

I. etapo 1. faze izgradnje izvennivojske-
ga križanja z železnico v Murski Soboti
na R2-441/1298.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Lineal d.o.o., Ulica Po-
horskega bataljona 49, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 84,899.367
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 115,543.132 SIT, 84,899.367 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: 15. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 105/03 Ob-104296
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 2. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

PZI, PGD projekta obvoznice Črnomelj.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Dolenjska projektiva
d.o.o., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 30,797.755
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 46,863.507 SIT, 30,797.755 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: 15. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 108/03 Ob-104297
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 30. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: študija

variant obvoznice Škofljica.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: PNZ d.o.o., Vojkova 65,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 11,879.040 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 13,488.000 SIT, 11,879.040 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: 15. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 90425-15/2003-7 Ob-104370
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 23. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zajem po-

datkov za topografsko bazo večje na-
tančnosti, izdelava geodetskih podlag
za prikaz prostorskih planskih aktov na
osnovi TOPO 5 in izboljšava digitalnih
katastrskih načrtov: območje 4 (45 li-
stov merila 1: 5000), območje 5 (49
listov merila 1: 5000) in območje 6 (51
listov merila 1: 5000).
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena (do 75 točk), izkušnje
in reference ponudnika na primerljivih delih
(do 15 točk), ustreznost projektne skupine
(ključnega osebja) (do 10 točk).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: območje 4: Geodetski
zavod Celje d.o.o., Ulica XIV. divizije 10,
3000 Celje; območje 5: Geodetski zavod
Celje d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000
Celje; območje 6: Geodetski zavod Slove-
nije d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: območje 4:
14,351.600 SIT; območje 5: 15,635.450
SIT, območje 6: 16,398.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: območje 4: predvi-
doma 50%; območje 5: predvidoma 50 %;
območje 6: predvidoma 50%.

9. Število prejetih ponudb: območje 4:
2; območje 5: 2; območje 6: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: območje 4: 15,476.400 SIT; 14,351.600
SIT, območje 5: 16,414.960 SIT; 15,635.450
SIT, območje 6: 16,585.150 SIT, 16,398.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: znotraj območja 4 je bilo skle-
njenih šest pogodb, znotraj območja 5 tri
pogodbe in znotraj območja 6 dvanajst
pogodb.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 10. 2003.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 025-23/2003 Ob-104377
1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-

je (ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje po-

slovnih prostorov po 24 sklopih na cen-
tralni in območnih enotah za čas dveh
let od pričetka dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 1. ponudbena cena (najni-
žja cena – 90 točk) – reference (maks. 10
točk). Izbrani ponudnik za posamezen sklop
je zbral najvišje število točk.

Naročnik ni izbral izvajalca za sklope:
– 2) OE Tolmin, 17) OE Maribor – zavr-

nitev ponudb na podlagi 4. člena ZJN-1;
– 15), 16) oboje OE Maribor, 18), 19),

20), 21) vse Murska Sobota, 22), 23) 24) –
vse Sežana – zavrnitev ponudb zaradi neiz-
polnitve pogoja iz prvega odstavka 76. čle-
na ZJN-1.

Razpis za navedene območne enote pod
5. točko je ponovljen.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: za sklope:

– 1) Centralna enota, 2) OE Bled, 5), 6)
– oboje OE Ljubljana – izbran ponudnik
Valina d.o.o., Ljubljana;

– 4) OE Kranj, 8) OE Postojna, 12) OE
Celje, 13) OE Nazarje, 14) Slovenj Gradec
– izbran ponudnik Manicom d.o.o., Ljub-
ljana;

– 7) OE Postojna – izbran ponudnik Či-
stilno vzdrževalni servis Mušič Marija, Mar-
ta s.p., Trzin;

– 9) OE Kočevje – izbran ponudnik
Blesk d.o.o., Dolenja vas;

– 10) OE N. mesto, 11) OE Brežice –
izbran ponudnik Intel servis d.o.o., Novo
mesto.

7. Pogodbena vrednost: po sklopih me-
sečno: 1) 92.400 SIT, 3) 198.928,80 SIT,
4) 126.000 SIT, 5) 211.900 SIT, 6) 25.500
SIT, 7) 115.800 SIT, 8) 43.200 SIT, 9)
170.178 SIT, 10) 219.542,40 SIT, 11)
114.918,30 SIT, 12) 117.600 SIT, 13)
133.200 SIT, 14) 226.800 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: po sklopih mesečno: 1) 156.600
SIT, 92.400 SIT, 3) 291.534 SIT,
198.928,80 SIT, 4) 279.720 SIT, 126.000
SIT, 5) 352.620 SIT, 211.900 SIT, 6)
59.028 SIT, 25.500 SIT, 7) 178.875 SIT,
115.800 SIT, 8) 76.924 SIT, 43.200 SIT,
9) 295.260 SIT, 170.178 SIT, 10) 266.256
SIT, 219.542,40 SIT, 11) 177.952 SIT,
114.918,30 SIT, 12) 171.999 SIT, 117.600
SIT, 13) 174.139 SIT, 133.200 SIT, 14)
341.325 SIT, 226.800 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Zavod za gozdove Slovenije

Ob-104386
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano.
2. Naslov naročnika: Dunajska 56-58,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 18. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: spremlja-

nje razvoja kmetijstva v Sloveniji v letu
2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo je bilo izvedeno na
podlagi oddaje naročila s pogajanjem na
podlagi ugotovitve, da je šlo za edinega
usposobljenega izvajalca.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Kmetijski institut Sloveni-
je, Haquetova 17, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 46,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 10. 2003.
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Ob-104394
1. Naročnik: Javna agencija za železni-

ški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ul. 5, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Javna agencija za
železniški promet Republike Slovenije, Ko-
pitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, telefaks
02/23-41-452, tel. 02/23-41-410, po po-
oblastilu Holding Slovenske železnice
d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, Ko-
lodvorska 11, 1506 Ljubljana, tel.
01/29-14-203, telefaks 01/29-14-822.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

PGD, PZI, PZR za sanacijo podpornih
zidov na odseku proge Zidani most –
Rimske Toplice – za kategorijo D4.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: razpis ni uspel, ker naroč-
nik ni pridobil dveh samostojnih pravilnih
ponudb od dveh različnih, kapitalsko in
upravljalsko nepovezanih ponudnikov.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ker razpis, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 86-87 z dne 5. 9. 2003 (Ob-101220)
ni uspel, bomo razpis ponovno objavili.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2003.

Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Št. 90415-7/2003-9 Ob-104524
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije in Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije.

2. Naslov naročnika: Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34; Ministrstvo za obram-
bo Republike Slovenije, Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana; faks 01/431-80-06.

3. Datum izbire: 24. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: pripravljal-

na dela ter zajem dopolnitev in spre-
memb (za 16 listov DTK/VTK 50) pri
izdelavi državne topografske karte v
merilu 1: 50.000 (DTK 50) in izdelavi
vojaške topografske karte v merilu
1: 50.000 (VTK 50).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 60 točk, izvedbeni
rok do 20 točk, izkušnje in reference po-
nudnika do 10 točk, izkušnje nosilcev (ključ-
nega osebja) do 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geodetski zavod Slove-
nije d.d., Ljubljana, Zemljemerska ulica 12.

7. Pogodbena vrednost: 46,500.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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Št. 12003-1/2002 Ob-104280
Na podlagi 5. člena Splošnih pogojev

poslovanja za spodbujanje razvoja na po-
dročju varstva okolja (Ur. l. RS, št. 117/00,
24/01, 106/01, 102/02 in 33/03) Ekolo-
ško razvojni sklad Republike Slovenije, jav-
ni sklad, objavlja

spremembo javnega razpisa
Ekološko razvojnega sklada Republike

Slovenije, javnega sklada za
kreditiranje okoljskih naložb 27PO03A

Javni razpis Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l.
RS, št. 42/03), se spremeni tako, da se v
7. točki (“7. Rok in način prijave“) datum
“30. 10. 2003“ nadomesti z datumom
“30. 4. 2004“.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije,

javni sklad

Št. 17123-02-403-39/2003 Ob-104462

Obvestilo o sklenitvi pogodbe za
dobavo opreme

Nabava opreme za nadzor državne meje
Slovenija

1. Referenčna številka objave: EuropeA-
id/115126/D/S/SI.

2. Datum najave razpisa: 10. 5. 2003 v
Glasilu Evropske Unije in 9. 5. 2003 v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

3. Število in naslovi sklopov:
– sklop 1: tehnična oprema za kontrolo na

mejnih prehodih – kriminalistična oprema,
– sklop 2: tehnična oprema za kontrolo

na mejnih prehodih – tehnična oprema,
– sklop 3: tehnična oprema za zaščito v

območju izza mejnih prehodov – radar,
– sklop 4: tehnična oprema za zaščito v

območju izza mejnih prehodov – vozila.
4. Vrednost pogodbe v EUR:
– sklop 1: tehnična oprema za kontrolo

na mejnih prehodih – kriminalistična
oprema: za sklop 1 ni prispela nobena po-
nudba;

– sklop 2: tehnična oprema za kontrolo
na mejnih prehodih – tehnična oprema:
342.184;

– sklop 3: tehnična oprema za zaščito v
območju izza mejnih prehodov – radar:
157.850;

– sklop 4: tehnična oprema za zaščito v
območju izza mejnih prehodov – vozila:
805.146 (Povečana količina opreme).

Skupna vrednost pogodb za vse sklope
je 1,305.180 EUR.

5. Datum podpisa pogodbe:
– sklop 1: tehnična oprema za kontrolo

na mejnih prehodih – kriminalistična opre-
ma: ni prispela nobena ponudba,

– sklop 2: tehnična oprema za kontrolo
na mejnih prehodih – tehnična oprema:
25. 8. 2003,

– sklop 3: tehnična oprema za zaščito v
območju izza mejnih prehodov – radar:
20. 8. 2003,

– sklop 4: tehnična oprema za zaščito v
območju izza mejnih prehodov – vozila:
13. 8. 2003.

6. Število prispelih ponudb:
– sklop 1: tehnična oprema za kontrolo

na mejnih prehodih – kriminalistična opre-
ma: 0,

– sklop 2: tehnična oprema za kontrolo
na mejnih prehodih – tehnična oprema: 6,

– sklop 3: tehnična oprema za zaščito v
območju izza mejnih prehodov – radar: 4,

– sklop 4: tehnična oprema za zaščito v
območju izza mejnih prehodov – vozila: 4.

Skupno število vseh ponudb je 14.
7. Naziv in naslov izvajalca:
– sklop 1: tehnična oprema za kontrolo

na mejnih prehodih – kriminalistična
oprema: za sklop1 ni prispela nobena
ponudba,

– sklop 2: tehnična oprema za kontrolo
na mejnih prehodih – tehnična oprema: DAT
CON d.o.o., Polzela 136A, 3313 Polzela,
Slovenia,

– sklop 3: tehnična oprema za zaščito v
območju izza mejnih prehodov – radar: ECS
TEL d.o.o., Motnica 7, 1236 Trzin, Slovenia,

– sklop 4: tehnična oprema za zaščito v
območju izza mejnih prehodov – vozila: Av-
toniss d.o.o., Celovška cesta 72, 1000
Ljubljana, Slovenia.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17123-02-403-39/2003 Ob-104463

Supply Contract Award Notice
Home Affairs, Supply of Equipment for

State-border Control
Slovenia

1. Publication reference: EuropeAid/
115126/D/S/SI.

2. Publication date of the procurement
notice: 10th May 2003 in Official Journal of
European Union and 9th May 2003 in Offi-
cial Gazzette of Republic of Slovenia.

3. Lot number and lot title:
– Lot 1: Technical Equipment for Border

control and border crossings – crime equip-
ment,

– Lot 2: Technical Equipment for Border
control and border crossings – technical
equipment,

– Lot 3: Technical Equipment for Border
protection beyond border crossings (green
and blue border) – radar equipment,

– Lot 4: Technical Equipment for Border
protection beyond border crossings (green
and blue border) – vehicles.

4. Contract value (in EUR):
– Lot 1: Technical Equipment for Bor-

der control and border crossings – crime
equipment: there were no offers received
for Lot 1,

– Lot 2: Technical Equipment for Border
control and border crossings – technical
equipment: 342.184,00;

– Lot 3: Technical Equipment for Border
protection beyond border crossings (green
and blue border) – radar equipment:
157.850,00;

– Lot 4: Technical Equipment for Border
protection beyond border crossings (green
and blue border) – vehicles: 805.146,00
(additional quantity of products).

Total contract value for all LOTs is
1.305.180,00 EUR.

5. Date of award of the contract:
– Lot 1: Technical Equipment for Border

control and border crossings – crime equip-
ment: there were no offers received,

– Lot 2: Technical Equipment for Border
control and border crossings – technical
equipment: 25th August 2003;

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 53,761.500 SIT, 46,500.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: ni bilo objavljeno.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 10. 2003.
Geodetska uprava Republike

Slovenije

Št. 3/03 Ob-104549
1. Naročnik: Občina Hoče-Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska c. 15,

2311 Hoče, tel. 02/616-53-20, faks
02/615-53-30.

3. Datum izbire: 1. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Obči-
ni Hoče-Slivnica (za potrebe učencev
OŠ Hoče, OŠ Slivnica) v šolskih letih
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo se ne odda,
ker so v pogodbi določene nedorečenosti,
ki se ne skladajo s podatki, ki so jih podali
pnudniki.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 10. 2003.
Občina Hoče-Slivnica

Javni razpisi

Preklic
Št. 266-13/01 Ob-104120

Preklicujemo javni razpis za gradbena de-
la izgradnje in posodobitve objektov mejne-
ga prehoda ter izgradnje objektov fitosanitar-
ne in zdravstvene inšpekcije na mejnem pre-
hodu Jelšane, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 97 z dne 10. 10. 2003, Ob-103486.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Ob-104703
Cancellation of the procurement notice

for the project Construction and Upgrading
of Jelsane BC Facilities and Construction of
Phytosanitary and Health Facilities at Jelsane
BIP, SI 0204.02.02, published in the OG
RS No Ob-103486 No. 97 on 10. 10. 2003.

Joint Service of the Government
of the Republic of Slovenia
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– Lot 3: Technical Equipment for Border
protection beyond border crossings (green
and blue border) – radar equipment: 20th

August 2003;
– Lot 4: Technical Equipment for Border

protection beyond border crossings (green
and blue border) – vehicles: 13th August
2003.

6. Number of tenders received:
– Lot 1: Technical Equipment for Border

control and border crossings – crime equip-
ment: 0,

– Lot 2: Technical Equipment for Border
control and border crossings – technical
equipment: 6,

– Lot 3: Technical Equipment for Border
protection beyond border crossings (green
and blue border) – radar equipment: 4,

– Lot 4: Technical Equipment for Border
protection beyond border crossings (green
and blue border) – vehicles: 4.

The total number of tenders evaluated
was 14.

7. Name and address of successful ten-
derer:

– Lot 1: Technical Equipment for Border
control and border crossings – crime equip-
ment: there were no offers received,

– Lot 2: Technical Equipment for Border
control and border crossings – technical
equipment: DAT CON d.o.o., Polzela 136A,
3313 Polzela, Slovenia,

– Lot 3: Technical Equipment for Bor-
der protection beyond border crossings
(green and blue border) – radar equip-
ment: ECS TEL d.o.o., Motnica 7, 1236
Trzin, Slovenia,

– Lot 4: Technical Equipment for Border
protection beyond border crossings (green
and blue border) – vehicles: Avtoniss
d.o.o., Celovška cesta 72, 1000 Ljubljana,
Slovenia.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 3350-11/2003/5 Ob-104314

Javni razpis
za sofinanciranje stroškov izdaje

samostojnih gradiv s področja
informacijske družbe ter povezanih

področij SSG 2003-1
1. Ime oziroma naziv in sedež ponud-

nika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana, Sloveni-
ja, tel. 01/478-80-03, faks 01/478-83-75,
http://mid.gov.si, e-pošta: mid@gov.si.

2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev:

a) Podatki javnega razpisa
Namen javnega razpisa je pomoč in do-

datna vzpodbuda univerzitetnim ali visoko-
šolskim oziroma višješolskim ustanovam in
znanstvenim združenjem ter društvom, ki
delujejo na področju informacijsko komu-
nikacijskih tehnologij ali uporabljajo infor-
macijsko komunikacijske tehnologije pri iz-
dajanju samostojnih gradiv (npr. monogra-
fij) na različnih medijih, ki obravnavajo vse-
bine, ki so skladne s cilji Ministrstva za
informacijsko družbo s ciljem hitrejšega
razvoja informacijske družbe v Sloveniji.

Vsebina javnega razpisa je pokrivanje
stroškov priprave in izdelave samostojnih
gradiv na različnih medijih s področja infor-
macijske družbe.

b) Pogoji, ki jih mora prijavitelj izpol-
njevati:

1. predmet javnega razpisa je bil oziro-
ma bo realiziran v obdobju med 1. 1. 2003
in 31. 3. 2004;

2. predložitev ustreznega vsebinskega
okvira z utemeljitvijo potrebe po izdaji sa-
mostojnega gradiva;

3. navedba uredniškega odbora, katerih
število mora biti vsaj 5;

4. organizator lahko prijavi največ eno
izdajo samostojnega gradiva v tekočem
letu.

c) Merila
Merila za vrednotenje prispelih ponudb:
1. vsebinska skladnost s cilji MID – do

50 točk,
2. ciljna publika – do 30 točk,
3. stopnja dodelanosti gradiva – do 10

točk,
4. preglednost, ekonomičnost in real-

nost finančne konstrukcije projekta – do 10
točk.

3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
12,000.000 SIT, z vključenim DDV, izpla-
čljivih v letu 2004.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: predmet
javnega razpisa so projekti (t.j. izdaja samo-
stojnega gradiva) ki so bili oziroma še bodo
realizirani v obdobju med 1. 1. 2003 in
15. 9. 2004.

5. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost po-
nudb:

a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudba mora dospeti v glav-
no pisarno Ministrstva za informacijsko
družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana, naj-
pozneje do 17. 11. 2003, do 12. ure, ne
glede na način dostave (s priporočeno po-
šiljko ali osebno).

b) Način predložitve in opremljenost po-
nudb: ponudbo za razpis je potrebno posla-
ti v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
jasno vidna označba: “Ne odpiraj – vloga
na razpis – Sofinanciranje stroškov izdaje
samostojnih gradiv s področja informacij-
ske družbe ter povezanih področij SSG
2003-1“.

Veljavne bodo ponudbe, ki bodo pravil-
no opremljene in pravočasno predložene
naročniku.

6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: 18. 11. 2003 ob 14. uri.

7. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni najpozneje v roku 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: vsa razpisna dokumentacija je ves
čas trajanja razpisa na voljo na spletnem
naslovu http://mid.gov.si v rubriki Razpisi,
oziroma v glavni pisarni Ministrstva za infor-
macijsko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljublja-
na, vsak dan od 9. do 13. ure do vključno
17. 11. 2003 do 12. ure.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu Mini-
strstva za informacijsko družbo, Tržaška 21,

1508 Ljubljana, kontaktna oseba: Igor Di-
mitrovski, (elektronski naslov: igor.dimitrov-
ski@gov.si).

Ministrstvo
za informacijsko družbo

Št. 3350-10/2003/5 Ob-104317

Javni razpis
za sofinanciranje stroškov udeležbe

domačih strokovnjakov na strokovnih
srečanjih v tujini s področja

informacijske družbe ter povezanih
področij SSMUK 2003-1

1. Ime oziroma naziv in sedež ponud-
nika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana, Sloveni-
ja, tel. 01/478-80-03, faks 01/478-83-75,
http://mid.gov.si, e-pošta: mid@gov.si.

2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev:

a) Podatki javnega razpisa
Namen javnega razpisa je pomoč in do-

datna vzpodbuda predstavnikom univerzi-
tetnih ali visokošolskih oziroma višješolskih
ustanov in znanstvenih združenj ter druš-
tev za udeležbo na strokovnih/znanstvenih
srečanjih v tujini s področja informacijske
družbe ter povezanih področij, ki delujejo
na področju informacijsko komunikacijskih
tehnologij ali tudi v multidisciplinarnem smi-
slu uporabljajo informacijsko komunikacij-
ske tehnologije (pri čemer nobena od na-
vedenih oblik ne sme biti organizirana kot
podjetje), k aktivnemu sodelovanju na stro-
kovnih/znanstvenih srečanjih v tujini, ki
obravnavajo vsebine, ki so skladne s cilji
in nalogami Ministrstva za informacijsko
družbo s ciljem hitrejšega razvoja informa-
cijske družbe v Sloveniji.

Vsebina javnega razpisa je pokrivanje
mednarodnih potnih stroškov ter kotizacije
aktivno sodelujočim predstavnikom na stro-
kovnih/znanstvenih srečanjih v tujini.

b) Pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnje-
vati:

1. predmet javnega razpisa je bil oziro-
ma bo realiziran v obdobju med 1. 1. 2003
in 15. 9. 2004;

2. ustrezen vsebinski okvir predvidene-
ga strokovnega/znanstvenega srečanja v tu-
jini skupaj s predloženim programom (razpi-
sni obrazec št. 4);

3. vabilo organizatorja strokovnega/
znanstvenega srečanja kot dokazilo o ak-
tivni udeležbi oziroma drugi razvid iz kate-
rega jasno izhaja, da bo posameznik aktiv-
no sodeloval na strokovnem/znanstvenem
srečanju; (priloga razpisnemu obrazcu
št. 4);

4. potrdilo o plačani kotizaciji oziroma
potrdilo o višini nameravanega plačila koti-
zacije, če bo ta predmet sofinanciranja (pri-
loga razpisnemu obrazcu št. 5);

c) Merila
Merila za vrednotenje prispelih ponudb:
1. skladnost strokovnega/znanstvenega

srečanja s cilji MID – do 50 točk,
2. oblika aktivne udeležbe – do 50 točk.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
5,000.000 SIT, z vključenim DDV, izplačlji-
vih v letu 2004.
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4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: predmet
javnega razpisa so projekti (t.i. udeležbe) ki
so bili oziroma še bodo realizirani v obdob-
ju med 1. 1. 2003 in 15. 9. 2004.

5. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost po-
nudb:

a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudba mora dospeti v glav-
no pisarno Ministrstva za informacijsko
družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana, naj-
pozneje do 17. 11. 2003, do 12. ure, ne
glede na način dostave (s priporočeno po-
šiljko ali osebno).

b) Način predložitve in opremljenost po-
nudb: ponudbo za razpis je potrebno po-
slati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
jasno vidna označba: “Ne odpiraj – vloga
na razpis – Sofinanciranje stroškov udele-
žbe domačih strokovnjakov na strokovnih
srečanjih v tujini s področja informacijske
družbe ter povezanih področij SSMUK
2003-1“.

Veljavne bodo ponudbe, ki bodo pravil-
no opremljene in pravočasno predložene
naročniku.

6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: 18. 11. 2003 ob 13. uri.

7. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni najpozneje v roku 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: vsa razpisna dokumentacija je ves
čas trajanja razpisa na voljo na spletnem
naslovu http://mid.gov.si v rubriki Razpisi,
oziroma v glavni pisarni Ministrstva za infor-
macijsko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljublja-
na, vsak dan od 9. do 13. ure do vključno
17. 11. 2003 do 12. ure.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu Mini-
strstva za informacijsko družbo, Tržaška 21,
1508 Ljubljana, kontaktna oseba: Igor Di-
mitrovski, (elektronski naslov: igor.dimitrov-
ski@gov.si).

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 127/03 Ob-104368
Na podlagi Zakona o uresničevanju

javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02), Zakona o varstvu kulturne de-
diščine (Uradni list RS, št. 7/99), ter v
skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega po-
ziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št
6/03) in Pravilnikom o strokovnih komisi-
jah (Uradni list RS, št. 109/02), Ministrstvo
za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja

javni razpis
za (so)financiranje kulturnih projektov

na področju nepremične kulturne
dediščine, ki jih bo v letih 2004-2005
financirala Republika Slovenija iz dela

proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: spomeniško-varstveni

projektni razpis, oznaka: SVP
2004-05)

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

I. Predmet spomeniško-varstvenega pro-
jektnega razpisa je:

– sklop 1: sofinanciranje izdelave pro-
jektne dokumentacije za sanacijo kulturnih
spomenikov,

– sklop 2: sofinanciranje izvedbe re-
stavratorskih posegov na kulturnih spome-
nikih,

– sklop 3: sofinanciranje izvedbe sana-
cijsko – konservatorskih posegov na kultur-
nih spomenikih.

Kulturni spomeniki, ki imajo za sanacijo
zagotovljena proračunska sredstva z Zako-
nom o spremembah in dopolnitvah zakona
o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne
programe Republike Slovenije v kulturi (“kul-
turni tolar“ – Uradni list RS, št. 108/02),
niso premet tega javnega razpisa in bodo
izločeni iz obravnave.

Prav tako niso predmet tega razpisa kul-
turni spomeniki, ki so v postopku denacio-
nalizacije.

II. Upravičeni stroški (so)financiranja
Za (so)financiranje so primerni samo

upravičeni stroški, specificirani v nadaljeva-
nju po posameznih sklopih. Lastno delo ozi-
roma lastni material brez računov niso upra-
vičeni stroški.

Sklop 1
Upravičeni stroški so:
– stroški izmer in arhitekturnih po-

snetkov,
– stroški izdelave projektne dokumenta-

cije skladno s Pravilnikom o podrobnejši
vsebini projektne dokumentacije (Uradni list
RS, št. 35/98, 48/98-popravek, 64/99 in
41/01), in sicer:

– stroški izdelave idejnega projekta,
– stroški izdelave projekta za pridobi-

tev gradbenega dovoljenja,
– stroški izdelave projekta za iz-

vedbo.
Neupravičeni stroški so stroški soglasij

in ostalih prispevkov.
Sklop 2
Upravičeni stroški so stroški za izvedbo

vseh restavratorskih posegov po katalogu
Javnega zavoda RS za varstvo kulturne de-
diščine (od tu ZVKDS). (Katalog je na vpo-
gled na vseh območnih enotah ZVKDS in
na spletnih straneh Ministrstva za kulturo,
Uprave RS za kulturno dediščino
(http://www.gov.si/mk) in na spletnih stra-
neh ZVKDS (http://www.zvkds-slo.si.)

Sklop 3
Upravičeni stroški so stroški ostalih sa-

nacijsko–konservatorskih posegov, ki so:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in

streh – kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih

ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva –

okna, vrata,
– stroški sanacije stavbno-kleparskih

del,
– stroški sanacije tlakov.
Neupravičeni stroški so: stroški instala-

cijskih del (npr. elektrike in sanitarnih del,
ogrevalnega sistema) ter nove notranje
opreme.

III. Pogoji za sodelovanje na razpisu

Pogoji za sklop 1:
1. Objekt oziroma območje, za katerega

bo izdelana projekta dokumentacija, mora
biti razglašen za kulturni spomenik. Veljajo
le stalne razglasitve do preklica, začasne
razglasitve se ne upoštevajo.

2. Predlagatelj je lahko le lastnik ali
upravljalec kulturnega spomenika z ustrez-
nim uradnim dokazilom.

3. Predlagatelj mora imeti zagotovljena
finančna sredstva v višini najmanj 50% upra-
vičenih stroškov projektne dokumentacije.

4. Minimalna skupna predračunska vre-
dnost projektne dokumentacije je 3 mio SIT,
najvišji delež, ki ga sofinancira ministrstvo,
je 10 mio SIT.

5. Vlogo mora potrditi odgovorni kon-
servator ZVKDS.

Pogoji za sklop 2:
1. Objekt oziroma območje, na katerem

bodo izvedeni restavratorski posegi, mora
biti razglašen za kulturni spomenik. Veljajo
le stalne razglasitve do preklica, začasne
razglasitve se ne upoštevajo.

2. Predlagatelj je lahko le lastnik ali
upravljalec kulturnega spomenika z ustrez-
nim uradnim dokazilom.

3. Predlagatelj mora pridobiti potrdilo
javne službe z obrazložitvijo, da gre za re-
stavratorske posege po sprejetem katalogu
ZVKDS.

4. Za predlagane restavratorske posege
na kulturnem spomeniku mora biti izdelan
restavratorski program (če je vrednost pre-
dlaganih restavratorskih posegov do 10 mio
SIT) oziroma restavratorski projekt (če je
vrednost predlaganih restavratorskih pose-
gov nad 10 mio SIT).

5. Minimalna skupna predračunska vre-
dnost restavratorskih posegov je 5 mio SIT,
najvišji delež, ki ga sofinancira ministrstvo,
je 40 mio SIT.

6. Vlogo mora potrditi odgovorni kon-
servator ZVKDS.

Pogoji za sklop 3:
1. Objekt oziroma območje, na katerem

bodo izvedeni sanacijski posegi, mora biti
razglašen za kulturni spomenik. Veljajo le
stalne razglasitve do preklica, začasne raz-
glasitve se ne upoštevajo.

2. Predlagatelj je lahko le lastnik ali
upravljalec kulturnega spomenika z ustrez-
nim uradnim dokazilom.

3. Za predlagane sanacijske posege na
kulturnem spomeniku mora biti izdelana pro-
jektna dokumentacija, določena z Zakonom
o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS,
št. 110/02). Za posege, za katere po
ZGO-1 gradbeno dovoljenje ni potrebno,
mora predlagatelj predložiti kulturnovarstve-
no soglasje ZVKDS.

4. Predlagatelj mora imeti zagotovljena
finančna sredstva v višini najmanj 50%
upravičenih stroškov predlaganih sanacij-
skih posegov, razen v primeru kulturnih
spomenikov v lasti občin, kjer mora imeti
predlagatelj zagotovljena finančna sredstva
v predpisani višini po 26. členu Zakona o
financiranju občin.

5. Minimalna skupna vrednost sanacij-
skih posegov je 10 mio SIT, najvišji delež,
ki ga sofinancira ministrstvo, je 100 mio
SIT.

6. Vlogo mora potrditi odgovorni kon-
servator ZVKDS.
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Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija

za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica
za kulturo.

Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpi-
sni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpol-
njevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz
nadaljnjega postopka.

IV. Ocenjevanje in kriteriji za izbor pro-
jektov

Popolne vloge bo na osnovi objavljenih
kriterijev ocenjevala strokovna komisija za
področje kulturnih spomenikov, ki jo ime-
nuje ministrica za kulturo. Najvišje možno
število zbranih točk je 30. V nadaljnjo obrav-
navo za sofinanciranje se bodo uvrstili le
projekti, ki bodo zbrali vsaj 15 točk.

Na razpisu bodo izbrani projekti, ki bo-
do v postopku izbire ocenjeni oziroma ovre-
dnoteni višje.

Vloge se ocenjujejo po naslednjih krite-
rijih:

Kriterij 1: trajanje in faza projekta
Sklop 1:
– izdelan bo projekt za pridobitev grad-

benega dovoljenja (3 točke),
– izdelana bo celotna projektna doku-

mentacija (5 točk).
Sklopa 2 in 3:
– z izvedbo predlaganih posegov bo

obnova kulturnega spomenika zaključena
po letu 2005 (1 točka),

– z izvedbo predlaganih posegov bo
obnova kulturnega spomenika zaključena v
letu 2005 (3 točke),

– z izvedbo predlaganih posegov bo
obnova kulturnega spomenika zaključena v
letu 2004 (5 točk).

Kriterij 2: zagotovljena lastna finančna
sredstva predlagatelja projekta:

– predlagatelj ima zagotovljena finančna
sredstva v višini 50% upravičenih stroškov
projekta (vrednosti projekta) (0 točk),

– predlagatelj ima zagotovljena finančna
sredstva v višini od 51% do 60% upraviče-
nih stroškov projekta (vrednosti projekta)
(2 točki),

– predlagatelj ima zagotovljena finančna
sredstva v višini od 61 do 70% upravičenih
stroškov projekta (vrednosti projekta)
(4 točke),

– predlagatelj ima zagotovljena finančna
sredstva v višini od 71 do 80% upravičenih
stroškov projekta (vrednosti projekta)
(6 točk),

– predlagatelj ima zagotovljena finančna
sredstva v višini od 81 do 90% upravičenih
stroškov projekta (vrednosti projekta)
(8 točk),

– predlagatelj ima zagotovljena finan-
čna sredstva v višini nad 91% upravičenih
stroškov projekta (vrednosti projekta)
(10 točk).

Kriterij 3: pomen za skladni regionalni
razvoj na osnovi Navodila o prednostnih ob-
močjih dodeljevanja spodbud, pomembnih
za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS,
št. 44/01 – 4. člen):

– kulturni spomenik je v občini, ki ni na
seznamu območij s posebnimi razvojnimi
problemi (0 točk),

– kulturni spomenik je v občini, ki je na
seznamu D območij s posebnimi razvojnimi
problemi (2 točki),

– kulturni spomenik je v občini, ki je na
seznamu C območij s posebnimi razvojnimi
problemi (3 točke),

– kulturni spomenik je v občini, ki je na
seznamu B območij s posebnimi razvojnimi
problemi (4 točke),

– kulturni spomenik je v občini, ki je na
seznamu A območij s posebnimi razvojnimi
problemi (5 točk).

Kriterij 4: posebni strokovni interes za
razvoj konservatorskih in restavratorskih
metod in tehnik ter za usposabljanje stro-
kovnjakov:

– projekt je manj pomemben (1 točka),
– projekt je pomemben (3 točke),
– projekt je zelo pomemben (4 točke),
– projekt je ključen (5 točk).
Kriterij 5: pomembnost projekta za novo

interpretacijo spomenika, njegovo javno do-
stopnost ter vlogo v javnem dogajanju in za
popularizacijo spomenika:

– projekt je manj pomemben (1 točka),
– projekt je pomemben (3 točke),
– projekt je zelo pomemben (4 točke),
– projekt je ključen (5 točk).
V. Okvirna vrednost razpoložljivih sred-

stev in delež sofinanciranja
Sklop 1:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpola-

go za sofinanciranje projektov iz sklopa 1:
– v letu 2004 znaša 70,000.000 SIT,
– v letu 2005 znaša 75,000.000 SIT.
Ministrstvo sofinancira odobreni projekt

do 50% upravičenih stroškov, vendar v obeh
letih skupaj največ 10,000.000 SIT.

Sklop 2:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpola-

go za sofinanciranje projektov iz sklopa 2:
– v letu 2004 znaša 170,000.000 SIT,
– v letu 2005 znaša 180,000.000 SIT.
Ministrstvo sofinancira odobreni projekt

do 100% upravičenih stroškov, vendar v
obeh letih skupaj največ 40,000.000 SIT.

Sklop 3:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpola-

go za sofinanciranje projektov iz sklopa 3:
– v letu 2004 znaša 217,089.300 SIT,
– v letu 2005 znaša 221,221.500 SIT.
Ministrstvo sofinancira odobreni projekt

do 50% upravičenih stroškov oziroma pri
občinskih kulturnih spomenikih do % po
ZFO, vendar v obeh letih skupaj največ
100,000.000 SIT.

VI. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena državna sredstva morajo
biti porabljena v obdobju proračunskega
leta 2004 oziroma 2005, ob upoštevanju
plačilnih rokov po Zakonu o izvrševanju
proračuna RS.

VII. Kraj, način in rok prijave
Predlagatelji dobijo razpisno dokumen-

tacijo vsak ponedeljek, sredo in petek od
10. do 13. ure v vložišču Ministrstva za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, v vložišču
Uprave RS za kulturno dediščino, Kongre-
sni trg 1, Ljubljana, ter na enotah ZVKDS
(OE Celje: Glavni trg 1, Celje; OE Kranj:
Tomšičeva 7, Kranj; OE Ljubljana: Tržaška
4, Ljubljana; OE Maribor: Slomškov trg 6,
Maribor; OE Nova Gorica: Delpinova 16,
Nova Gorica; OE Novo mesto: Grad Grm,
Skalickega 1, Novo mesto, OE Piran, Trg
bratstva1, Piran; Restavratorski center: Po-

ljanska 40, Ljubljana). Razpisna dokumen-
tacija je objavljena tudi na spletnih straneh
ministrstva (http://www.gov.si/mk).

Razpisna dokumentacija obsega:
– prijavni obrazec,
– obrazec “soglasje solastnikov“,
– obrazec “izjava o zagotovljenem sofi-

nancerskem deležu“,
– obrazec “potrdilo odgovornega kon-

servatorja ZVKDS“,
– obrazec “potrdilo Restavratorskega

centra ZVKDS“,
– vzorec pogodbe,
– besedilo razpisa,
– navodila.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis pri-

ložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni

obrazec,
– izpolnjen in podpisan obrazec “sogla-

sje solastnikov“ (obvezen le v primeru sola-
stništva),

– izpolnjen in podpisan obrazec “izjava
o zagotovljenem sofinancerskem deležu“,

– izpolnjen in podpisan obrazec “potrdi-
lo odgovornega konservatorja ZVKDS“,

– izpolnjen in podpisan obrazec “potrdi-
lo Restavratorskega centra ZVKDS“ (obve-
zen le pri sklopu 2!),

– parafiran vzorec pogodbe,
– vsa obvezna dokazila.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-

buje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija. Dopol-
njevanje delov vlog ali vlog v celoti je mož-
no le v razpisnem roku z obvezno oznako,
na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev
nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Popolna vloga, v skladu z navodili raz-
pisne dokumentacije, mora biti dostavlje-
na na naslov: Ministrstvo za kulturo, Upra-
va RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg
2, 1000 Ljubljana, do vključno 25. 11.
2003 (velja poštni žig do vključno 24. 11.
2003 ali oddana v vložišče Ministrstva za
kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
Kongresni trg 1, Ljubljana, najkasneje do
25. 11. 2003 do 12. ure) v zaprti ovojnici
z oznako na prednji strani: „Ne odpiraj –
Prijava na spomeniško-varstveni projektni
razpis 2004-2005: sklop št. ____ (1, 2
ali 3)“.

Na hrbtni strani ovitka mora biti obvezno
navedeno ime (naziv) in naslov (sedež) pre-
dlagatelja.

Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-

daljnjega postopka izločilo vse vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba (t.j.

oseba, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev);
– prepozne vloge in
– nepopolne vloge.
Število vlog: predlagatelj lahko prijavi več

projektov, vendar ne sme prijaviti istega pro-
jekta na različne sklope (so)financiranja. V
primeru, da predlagatelj prijavlja več pro-
jektov, mora vsako vlogo poslati v ločeni
kuverti.

VIII. Vpogled v razpisno dokumentacijo
in dodatna pojasnila: vpogled v razpisno
dokumentacijo ter vsa dodatna pojasnila in
informacije so na voljo na Upravi RS za
kulturno dediščino, Kongresni trg 1, Ljub-
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ljana, pri Tanji Černe (tel. 01/426-13-31,
426-13-21), elektronska pošta: tanja.cer-
ne@gov.si.

IX. Datumi odpiranja vlog
Komisija bo odpirala vloge v prostorih

Uprave RS za kulturno dediščino, Plečni-
kov trg 2, Ljubljana:

za sklop 1 dne 27. 11. 2003,
za sklop 2 dne 28. 11. 2003,
za sklop 3 dne 1. 12. 2003.
X. Odpiranje vlog in obveščanje o izbo-

ru: predlagatelji vlog bodo o rezultatih raz-
pisa obveščeni najkasneje v treh mesecih
po zaključku odpiranja vlog. Ministrstvo bo
izbralo kulturne projekte po postopku, kot
ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa in največ do vrednosti,
določenih s tem razpisom.

Ministrstvo za kulturo

Št. 404-03-48/2003 Ob-104466
Na podlagi 12. člena Zakona o razisko-

valni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02) in na podlagi 5. in 9. člena Pravilni-
ka o postopku in merilih za izbor in sofinan-
ciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS,
št. 36/02) Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport Republike Slovenije, Trg OF 13,
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdaje znanstvenih

monografij v letu 2004
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka proračunskih sredstev: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje:
– natisa izvirnih znanstvenih monografij

slovenskih avtorjev ter virov z uvodno študi-
jo in komentarjem,

– natisa prevodov znanstvenih monogra-
fij tujih avtorjev v slovenski jezik, pomem-
bnih za razvoj znanstvene vede in sloven-
ske znanstvene terminologije.

Monografije morajo biti opremljene po
mednarodnih bibliografskih standardih in
standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Slo-
veniji.

Ministrstvo sofinancira v primeru natisa
monografij slovenskih avtorjev v slovenskem
jeziku stroške lektoriranja, tehnične pripra-
ve rokopisa za tisk in tiskarske stroške, ne
sofinancira pa avtorskega honorarja piscu
monografije.

V primeru monografij slovenskih avtor-
jev za objavo v tujini ministrstvo sofinancira
samo stroške lektoriranja in tehnične pri-
prave besedila za tisk, ne pa tudi avtorske-
ga honorarja piscu monografije in tiskar-
skih stroškov.

V primeru prevoda natisa monografij
tujih avtorjev v slovenskem jeziku mini-
strstvo sofinancira stroške prevajanja, lek-
toriranja, tehnične priprave za tisk in tiskar-
ske stroške.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vla-
gatelji na javni razpis: na javni razpis za sofi-
nanciranje izdaje znanstvenih monografij se
lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so
vpisane v evidenco ministrstva. Prav tako
se lahko prijavijo zavodi in društva ter prav-

ne in fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje založniške dejavnosti (v nadalj-
njem besedilu: založnik).

4. Prijava na razpis mora vsebovati v ce-
loti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(M1-04) in samostojne priloge:

a) dokončen rokopis monografije z ob-
segom do največ 30 avtorskih pol na
CD-ROM-u (obsežnejše rokopise je treba
dodatno utemeljiti) in na posebnem listu ka-
zalo vsebine,

b) avtorsko ali uredniško predstavitev mo-
nografije (Obrazec: M2-04),

c) predstavitev prevoda monografije tu-
jega avtorja v slovenščino (Obrazec:
M3-04),

d) dve recenziji rokopisa monografije
(Obrazec: M4-04); ni potrebno pri prijavi
prevodov monografij tujih avtorjev v sloven-
ščino,

e) finančni predračun (Obrazec: M5-04),
f) predračun tiskarne,
g) pogodbo avtorja s tujim založnikom,

če bo prevod monografije slovenskega av-
torja objavljen v tujini,

h) akt o registraciji oziroma redni izpisek
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni
(ne velja za javne raziskovalne in visokošol-
ske organizacije).

Predračun tiskarne mora vsebovati na-
slednje tehnične podatke: naklada, obseg
(v avtorskih polah), format, stavek, tisk, ve-
zava, filmi, papir, platnice in finančne po-
datke (cena tiska na izvod in skupni tiskar-
ski stroški).

Vse obrazce, od M1-04 do M6-04 je
treba poslati v dveh izvodih.

5. Pri dodelitvi sredstev bodo upošteva-
na naslednja merila:

– aktualnost monografije;
– pomen za razvoj znanstvene disci-

pline;
– pomen za razvijanje znanstvene in stro-

kovne terminologije.
Prednost pri sofinanciranju imajo mono-

grafije:
– ki imajo večji pomen za razvoj znan-

stvene discipline,
– ki imajo večji pomen za slovenski ali

mednarodni znanstveni prostor oziroma uve-
ljavljajo slovensko znanost v mednarodnem
prostoru,

– ki so sofinancirane tudi iz drugih virov.
6. Okvirna višina sredstev javnega raz-

pisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa

znaša 105,000.000 SIT.
7. Določitev obdobja v katerem morajo

biti porabljena dodeljena sredstva:
– predmet pogodbe (izid knjige) mora

biti izpolnjen do konca leta 2004;
– v primeru natisa prevoda monografije

tujega avtorja v slovenski jezik mora knjiga
iziti do 1. julija 2005.

8. Rok do katerega morajo predložiti pri-
jave o dodelitvi subvencij, način predložitve
prijav ter opremljenost prijav:

a) Prijave morajo ne glede na način pre-
nosa prispeti v glavno pisarno Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
Ljubljana, najkasneje do 17. 12. 2003 do
13. ure.

b) Opremljenost prijave: vlogo je po-
trebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri
mora biti:

– vidna označba: “Ne odpiraj – prijava
za javni razpis za sofinanciranje izdaje znan-
stvenih monografij v letu 2004“;

– naslov ministrstva;
– naslov vlagatelja;
V vsaki poslani pošiljki z oznako “Ne od-

piraj – vloge za javni razpis za sofinancira-
nje izdaje znanstvenih monografij v letu
2004“ je lahko le ena vloga.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, v
sejni sobi v III. nadstropju, 18. 12. 2003.

10. Rok v katerem bodo vlagatelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bo-
do o izidu javnega razpisa obveščeni naj-
pozneje 45 dni od zaključka razpisa.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisano dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo od dneva razpisa vsak
delavnik med 7. in 17. uro do vključno
17. 12. 2003 na recepciji MŠZŠ, Trg OF
13 ali poiščejo na domači internet strani
MŠZŠ – Urad za znanost.

12. Vse dodatne informacije lahko inte-
resenti dobijo na Ministrstvu za šolstvo, zna-
nost in šport pri Živi Žlajpah osebno ali po
tel. 01/478-47-16, vsak delavnik od 9. do
13. ure.

Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport

Ob-104516
Na podlagi 44. in 47. člena Zakona o

socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92,
42/94 – odl. US, 1/99, 41/99, 36/00,
54/00, 26/01, 6/02) in 5. člena Pravilnika
o koncesijah na področju socialnega var-
stva (Ur. l. RS, št. 72/97, 57/99, 54/01 in
21/03) ter v skladu s sklepom občinskega
sveta št. 552-3/2003 dne 25. 4. 2003 ob-
javlja Občina Ajdovščina

javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje

storitev pomoči družini na domu v
Občini Ajdovščina

1. Koncedent: Občina Ajdovščina, Ce-
sta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, tel.
05/36-59-110.

2. Predmet koncesije: storitev pomoč
družini na domu, ki obsega:

– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higi-

ene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
3. Obseg storitve: storitev se zagotavlja

v okvirih, ki jih predvideva nacionalni pro-
gram socialnega varstva do leta 2005. Ob-
seg storitve se določi z letnim programom
izvajanja javne službe. Za leto 2004 se sto-
ritev zagotavlja v obsegu 480 ur neposre-
dne socialne oskrbe mesečno.

4. Krajevno območje, za katero se raz-
pisuje koncesija: območje Občine Ajdov-
ščina.

5. Uporabniki storitve: upravičenci, ki so
navedeni v 6. členu Pravilnika o standardih
in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.
l. RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99).

6. Začetek in čas trajanja koncesije: za-
četek izvajanja koncesije je predviden v
aprilu 2004, koncesija se podeli za največ
5 let.
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7. Viri financiranja storitve: občinski pro-
račun, sredstva, ki jih koncesionar pridobi s
subvencijami iz državnega proračuna in
uporabniki storitev, razen v primerih, ko so
ti v skladu s tretjim odstavkom 100. člena
Zakona o socialnem varstvu in Uredbe o
merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št.
38/02, 106/02) v celoti ali delno oprošče-
ni plačila storitve.

8. Način določitve cene in plačil za stori-
tve: ceno storitve določi koncesionar v skla-
du s Pravilnikom o metodologiji za oblikova-
nje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l.
RS, št. 36/02, 107/02). K ceni storitve je
potrebno pridobiti soglasje koncendenta.

Opravljene storitve se plačujejo na pod-
lagi izstavljenih mesečnih računov. Način
plačila storitev se uredi s koncesijsko po-
godbo.

9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik: na javni natečaj se lahko prijavijo prav-
ne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz
17. člena Pravilnika o koncesijah na podro-
čju socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 72/97,
21/03) in:

– so registrirani za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet javnega natečaja,

– izpolnjujejo pogoje iz 60. člena Za-
kona o socialnem varstvu (pravne osebe)
in iz 65. in 66. člena zakona (fizične ose-
be) za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije,

– zagotavljajo zaposlitev zadostnega šte-
vila strokovnih delavcev in strokovnih sode-
lavcev ter ustrezno vodenje dejavnosti,

– imajo izdelan podroben program dela
izvajanja storitev,

– zagotavljajo kakovostno izvajanje sto-
ritev.

Ne glede na prvo alineo prejšnjega
odstavka se lahko na javni natečaj prijavi
tudi fizična oseba, ki še ni registrirana za
opravljanje dejavnosti in izpolnjuje vse po-
goje iz 65. in 66. člena Zakona o social-
nem varstvu.

Koncesionar mora prevzeti delavke –
neposredne oskrbovalke, ki sedaj oprav-
ljajo pomoč družini na domu pri Centru za
socialno delo.

10. Dokazila, ki jih morajo predložiti po-
nudniki: ponudniki morajo v skladu z
18. členom Pravilnika o koncesijah na po-
dročju socialnega varstva predložiti nasled-
nja dokazila o izpolnjevanju pogojev in po-
polnosti ponudbe:

– prijavo,
– dokazilo sodišča ali drugega pristoj-

nega organa o registraciji,
– dokazilo o vpisu v davčni register,
– program dela in izvajanja storitev,
– organizacijsko shemo s prikazanimi

kadri in dokazili o njihovi izobrazbi,
– dokazilo o lastništvu prostorov ali na-

jemno pogodbo za prostor,
– dokazilo o zagotovljeni opremi za izva-

janje dejavnosti in izpolnjevanju minimalnih
tehničnih pogojev,

– uporabno dovoljenje za prostor po Za-
konu o graditvi objektov,

– projekcijo finančnega poslovanja za
obdobje 5 let,

– kalkulacijo cene na dan 1. 11. 2003 v
skladu s Pravilnikom o metodologiji za obli-
kovanje cen socialno varstvenih storitev,

– izjavo ponudnika o poslovni ustrez-
nosti.

Če se na javni natečaj prijavi fizična ali
pravna oseba, ki je skladno s tretjim od-
stavkom 41.b člena Zakona o socialnem
varstvu pridobila dovoljenje za delo za iz-
vajanje pomoči družini na domu, lahko na-
mesto dokazila iz druge alinee, predloži
dovoljenje za delo.

11. Rok in način prijave na javni natečaj:
ponudniki morajo svojo ponudbo predložiti
koncendentu osebno ali priporočeno po
pošti v roku 30 dni od dneva objave javne-
ga natečaja.

Ponudniki predložijo svojo ponudbo
v zaprti ovojnici na naslov Občina Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdov-
ščina, s pripisom “Prijava na javni natečaj
– koncesija pomoč družini na domu – Ne
odpiraj“.

12. Kriteriji in merila za izbiro ponud-
nika: koncendent bo uporabil naslednje kri-
terije:

– kakovost predloženega programa iz-
vajanja storitev z vidika kadrov, organizacije
dela, tehničnih pogojev in metod dela,

– cena storitve.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo kriteriji

upoštevali v naslednjem razmerju:
– cena storitve 40 točk,
– kakovost predloženega programa

50 točk,
– oddaljenost sedeža ponudnika oziro-

ma njegove enote od območja, za katero
bo podeljena koncesija 10 točk.

13. Rok za izbiro ponudnika, izdajo
odločbe in sklenitev pogodbe: strokovna ko-
misija bo v roku 30 dni po preteku roka za
prijavo na natečaj pregledala ponudbe in
pozvala ponudnike za morebitno dopolnitev
dokumentacije. Najkasneje v roku 60 dni
po prejemu mnenja Socialne zbornice Slo-
venije bo komisija pripravila oceno ponudb
in predlog podelitve koncesije. Občinska
uprava bo izdala odločbo o podelitvi konce-
sije v 30 dneh po prejemu poročila strokov-
ne komisije. V 30 dneh po vročitvi odločbe
vsem ponudnikom bo občinska uprava po-
slala izbranemu ponudniku predlog pogod-
be o koncesiji.

14. Koncendent si pridržuje pravico, da
koncesije ne podeli.

15. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisno dokumentacijo dobijo
interesenti v vložišču Občinske uprave ob-
čine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdov-
ščina.

Dodatne informacije dobijo interesenti na
Občini Ajdovščina pri Dragici Fiegl, tel.
05/365-91-17.

Občina Ajdovščina

Ob-104174
Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330

Mozirje, objavlja na podlagi Pravilnika o do-
deljevanju sredstev za pospeševanje razvo-
ja malega gospodarstva v Občini Mozirje
(Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gor-
nji Grad, Ljubno in Luče, št. 8/96), Odloka
o proračunu Občine Mozirje za leto 2003
(Uradni list RS, št. 27/03) in sklepa Odbo-
ra za malo gospodarstvo z dne 9. 9. 2003
v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko
d.d., Podružnica Savinjsko – Šaleška, Po-
slovalnica Mozirje

razpis
za dodelitev posojil za pospeševanje

razvoja malega gospodarstva v Občini
Mozirje

Skupni okvirni znesek posojil znaša
40,000.000 SIT.

1. Za posojilo lahko zaprosijo:
– male gospodarske družbe in samostoj-

ni podjetniki, katerih dejavnost je proizvod-
nja ali opravljanje storitev ter kmetijska go-
spodarstva, ki opravljajo kot dopolnilno de-
javnost turizem na kmetiji,

– sedež obratovalnice in kraj investicije
mora biti na območju Občine Mozirje.

2. Posojila se dodelijo za naslednje na-
mene:

– nakup, graditev in adaptacija poslov-
nih prostorov,

– zagotavljanje trajnih obratnih sredstev,
– nakup opreme,
– gradnja turističnih nočitvenih zmoglji-

vosti.
3. Prednost pri dodelitvi posojila bodo

imeli podjetniki in gospodarske družbe, ki:
– opravljajo dejavnosti, ki so deficitarne,
– povečujejo zaposlenost,
– povečujejo proizvodne in storitvene ka-

pacitete,
– povečujejo izvoz ali nadomeščajo

uvoz,
– se vključujejo v razvojne programe ob-

čine.
4. Pogoji pod katerimi se dodeljujejo po-

sojila:
– najdaljša odplačilna doba 5 let, z mož-

nostjo predčasnega vračila,
– obrestna mera nominalna 4,70%,
– znesek posojila lahko znaša največ

50% predračunske vrednosti namena po-
sojila,

– posojilo se odplačuje polletno,
– višina posojila lahko znaša od

1,000.000 SIT do največ 10,000.000 SIT,
– v primeru, da razpisana vsota ne bi

bila v celoto porabljena, si pridržujemo pra-
vico povečati kreditno vsoto posamezni-
kom preko 10 milijonov SIT, vendar kredit
ne sme presegati 50% predračunske vred-
nosti,

– stroške odobritve banka zaračunava v
skladu s tarifo banke,

– kreditna sposobnost kreditojemalca in
zavarovanje kredita se upošteva po določi-
lih banke,

– posojilojemalec mora imeti poravnane
vse obveznosti do Občine Mozirje.

5. Koriščenje sredstev
Upravičenost kreditov bo potrdil Odbor

za malo gospodarstvo in turizem pri občin-
skem svetu Občine Mozirje. Za odobreni
kredit sklene kreditojemalec kreditno po-
godbo z Novo Ljubljansko banko d.d., Po-
slovalnico Mozirje.

Namensko uporabo kreditov spremlja in
preverja občinska uprava.

V primeru nenamenske porabe kredita,
mora koristnik kredit vrniti v roku 15 dni od
ugotovitve z zakonskimi zamudnimi obresti
za ves čas koriščenja sredstev.

Rok za oddajo vlog je 17. 11. 2003. Vlo-
ge sprejema Nova Ljubljanska banka d.d.,
Podružnica Savinjsko – Šaleška, Posloval-
nica Mozirje. Spisek potrebne dokumenta-
cije je na voljo na sedežu Poslovalnice NLB
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Mozirje, Na trgu 9. Kontaktna oseba Marija
Zavolovšek, tel. 839-17-26.

Nova Ljubljanska banka d.d.
Podružnica Savinjsko-Šaleška

Poslovalnica Mozirje
Občinska uprava

Št. 04-262/2 Ob-104320

Javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika

za zavarovanje premoženja
in odgovornosti

1. Naročnik in naslov: Soške elektrarne
Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000
Nova Gorica, tel. 05/339-63-10, faks
05/339-63-15.

2. Vrsta in opis storitve: zavarovanje pre-
moženja in odgovornosti.

3. Način oddaje: upoštevana bo samo
celovita ponudba.

4. Pričetek in prenehanje zavarovanja:
zavarovanje bo sklenjeno za dobo 5 let.

5. Dvig razpisne dokumentacije in do-
datne informacije: na sedežu družbe, taj-
ništvo, tel. 05/339-63-10, od 27. 10. 2003
do 4. 11. 2003, vsak delovni dan od 9. do
14. ure.

Dodatne informacije pri Magdi Zorn in
Ani Zavrtanik, tel. 05/339-63-10.

6. Pogoji za prevzem razpisne dokumen-
tacije: dvig je možen ob predhodni telefon-
ski najavi in le ob predložitvi potrdila o plači-
lu razpisne dokumentacije.

7. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT (v ceni
je vključen DDV) je potrebno plačati na TRR
04750-0000545385 pri Nova KBM d.d.
Maribor.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 11. 2003 do
12. ure.

9. Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Go-
rica, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 18. 11. 2003 ob 13.
uri na sedežu družbe, sejna soba, prvo nad-
stropje.

11. Finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 5% od ponudbene cene.

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik: po razpisni dokumentaciji.

13. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

14. Druge zahteve: po razpisni doku-
mentaciji.

Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o.

Ob-104170
Arboretum Volčji Potok, Volčji Potok 3,

1235 Radomlje, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nezazidanega stavbnega zemljišča v
Radomljah

1. Predmet prodaje: nezazidano stav-
bno zemljišče (zemljišče opredeljeno kot
območje urbanih zemljišč) v skupni površi-
ni 5.884 m2, na parc. št. 991, 992, 993 in
994, vse k.o. Radomlje. Zemljišče je loci-

rano ob cesti, ki povezuje Radomlje in na-
selje Pod hribom, na južni strani meji na
individualne stanovanjske objekte, na ju-
gozahodni strani na objekte Opekarne Ra-
domlje, na severozahodni strani na gozd
ter na severni strani delno gozd, delno gra-
mozni plato.

2. Izhodiščna prodajna vrednost zem-
ljišča: 65,294.727 SIT oziroma 11.097
SIT/m2.

3. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
3.1 nakup po načelu ogledano – kuplje-

no,
3.2 pogodba bo sklenjena z izbranim

ponudnikom v 8 dneh po končani izbiri.
3.3 ponudbe za nakup zemljišča morajo

vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca in točen na-

slov,
– ponujeno ceno,
– izpisek iz sodnega oziroma drugega

registra za pravno osebo, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,

– način in rok plačila ter način zavarova-
nja plačila kupnine,

– dokazilo o plačani varščini.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki dol-

žni do roka za oddajo ponudb vplačati na
poslovni račun št. 01100-6030380132 var-
ščino 10% izklicne prodajne vrednosti zem-
ljišča. Izbranemu najugodnejšemu ponud-
niku bo varščina brezobrestno všteta v ku-
pnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena po končanem izboru
za najugodnejšega ponudnika.

5. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe o prodaji nepre-
mičnine, ki je predmet tega razpisa, z naj-
boljšim ali katerimkoli ponudnikom.

6. Pisne ponudbe z dokazili je treba po-
slati s priporočeno pošiljko najpozneje do
vključno 7. 11. 2003, na naslov: Arboretum
Volčji Potok, Volčji Potok 3, 1235 Radom-
lje, pod oznako “Javni razpis – ne odpiraj!“.

7. Vse stroške v zvezi s prenosom la-
stništva zemljišča nosi kupec.

8. Dodatne informacije lahko dobite pri:
Arboretum Volčji Potok, kontaktna oseba:
Aleš Ocepek, tel. 01/831-23-45.

Arboretum Volčji Potok

Ob-104615
Zdravstveni dom Cerknica – Loška do-

lina, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica,
objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
I. Predmet prodaje
Naprodaj so naslednje nepremičnine:
1. garsonjera z mansardo št. 58/2 v tu-

rističnem naselju Mršići – Jablanac, kom-
pleks Scorpio Stinica z opremo, v skupni
izmeri 37,90 m2, parc. št. 2333/82, k.o.
Stinica in

2. garažni boks št. 9 v izmeri 14,85 m2,
v garažni hiši na lokaciji G-3a, parc. št.
2333/126, k.o. Stinica.

Izklicna cena je 5,566.000 SIT.
II. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo v sklopu.

Počitniško stanovanje je izpraznjeno. Ne-
premičnine se prodajajo po sistemu vide-
no-kupljeno.

Izklicna cena ne vsebuje nobenih dav-
ščin. Davek na nepremičnine plača izbrani
ponudnik. Vse dajatve in stroške v zvezi s
prenosom lastništva plača kupec. Nepre-
mičnine so proste vseh bremen. Nepremič-
nine preidejo v last kupca, ko je v celoti
plačana kupnina.

III. Pogoji za udeležbo na razpisu
Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo fi-

zične osebe, ki imajo poleg slovenskega
tudi hrvaško državljanstvo ali fizične osebe
samo s hrvaških državljanstvom ter pravne
osebe, registrirane na območju Republike
Hrvaške.

Pisna ponudba mora vsebovati naziv po-
nudnika in njegov točen naslov, ponujeno
ceno in plačilne pogoje. Ponudbo mora
podpisati odgovorna oseba. Kolikor bo pro-
dajalec prejel več enakih ponudb, bo imel
prednost ponudnik z ugodnejšimi plačilnimi
pogoji.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
1. potrdilo o državljanstvu in “Domovni-

co“ (fizične osebe) oziroma overjen izpisek
iz sodnega registra in pooblastilo za zasto-
panje (pravne osebe);

2. potrdilo o plačilu varščine, potrjeno s
strani banke;

3. prispele ponudbe bo predlagala po-
sebna komisija za oceno ponudb in izbrala
najugodnejšega ponudnika;

4. pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo iz-
polnjevale vse razpisne pogoje.

Ponudniki plačajo varščino v višini
550.000 SIT za nakup nepremičnin:

– v tolarski valuti na podračun UJP Po-
stojna, št. 01213-603279729, sklic na šte-
vilko 99999.

Ponudniku, ki ne bo izbran, bo varščina
vrnjena v roku 3 dni po izboru najugodnej-
šega ponudnika, brez obresti.

IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 20. 11.

2003.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo

odločeno v 15 dneh od odpiranja ponudb.
3. Ponudniki bodo o izboru najugodnejše-

ga ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
4. Izbrani ponudnik mora skleniti pogod-

bo v 8 dneh od odpiranja ponudb.
5. Izbrani ponudnik mora kupnino pla-

čati najkasneje v 30 dneh po sklenitvi po-
godbe.

6. Če kupec ne bo sklenil pogodbe ali
plačal kupnine v roku, se šteje, da odstopa
od nakupa, morebiti že sklenjena kupopro-
dajna pogodba se šteje za razdrto.

7. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom, če ponudnik
ne izpolnjuje vseh razpisanih pogojev.

8. Ponudbe pod izklicno cneo ne bodo
upoštevane.

9. Ponudbe brez vplačane varščine šte-
jejo za neveljavne.

10. Ponudbe z dokazili ponudniki poš-
ljejo v zaprtih ovojnicah na naslov Zdrav-
stveni dom Cerknica – Loška dolina, C. 4.
maja 17, 1380 Cerknica, s pripisom “Po-
nudba za nakup nepremičnin“.

11. Vse ostale informacije v zvezi s pro-
dajo in ogledom nepremičnin so ponudnikom
na voljo na tel. 01/70-50-139 Dragolič.“

Zdravstveni dom Cerknica –
Loška dolina
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Javne dražbe

Delni preklic

Št. 430-02-1/2003-32 Ob-104707
Komisija za vodenje in nadzor postopka

prodaje stvarnega premoženja nepremičnin
v upravljanju Ministrstva za obrambo RS, je
na izredni seji dne 21. 10. 2003 sprejela

sklep o delnem preklicu javne dražbe ne-
premičnin, objavljene v Uradnem listu RS,
št. 97/03 v delu, ki se nanaša na odproda-
jo stražnice Miren pri Novi Gorici pod zapo-
redno št. 3:

3. Stražnica Miren pri Novi Gorici:
a) parceli številka 56/2 in 810 – stav-

bno zemljišče v skupni izmeri 5883 m2, ZKV
884, k.o. Miren;

b) izklicna cena nepremičnine:
7,391.000 SIT.

Ministrstvo za obrambo

ter solastniški delež skupnih površin -
vhod, dovozne poti, ceste, parkirišče in sku-
pnih naprav - ograje, inštalacije, centralne
kurjave, vode, elektrike, transformatorske
postaje in komunalnih priključkov.

Vse po cenilnem elaboratu z dne 25. 7.
2002. ZK stanje ni urejeno.

in
2. premičnin, ki se nahajajo v prostorih

stečajnega dolžnika po posebnem sezna-
mu, ki je izvleček cenilnega elaborata št.
577-02 z dne 12. 9. 2002.

II. Prodajni pogoji
Premoženje se prodaja kot celota za iz-

klicno ceno 139,605.728 SIT.
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse

pravne in fizične osebe skladno z veljavno
zakonodajo Republike Slovenije, razen
oseb, ki ne morejo biti kupci, v skladu z
določbo 153. člena Zakona o prisilni porav-
navi, stečaju in likvidaciji. Pravne in fizične
osebe se morajo izkazati z overjenim izpi-
skom iz sodnega registra oziroma s potrdi-
lom o državljanstvu. Pooblaščenci pravnih
in fizičnih oseb morajo na javni dražbi pre-
dložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa
se izkaže z osebnim dokumentom.

Vsak ponudnik je dolžan najkasneje
do 5. 11. 2003 vplačati na transakcijski
račun stečajnega dolžnika pri NLB d.d.
Ljubljana št. 02980-0012930842 varšči-
no v višini 10% izklicne cene in se s potrdi-
lom o vplačani varščini izkazati pred začet-
kom dražbe.

S plačilom varščine sprejme ponudnik
obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru

odstopa ponudnika od javne dražbe že vpla-
čana varščina zapade v korist stečajne ma-
se.

Varščina bo uspelemu ponudniku vraču-
nana v kupnino, neuspelemu ponudniku pa
bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po javni
dražbi.

Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo
o nakupu premoženja s stečajnim upravite-
ljem v roku 8 dni po javni dražbi in kupnino
plačati v 30 dni po podpisu pogodbe.

Če je dogovorjeni rok za plačilo kupnine
daljši od petnajst dni, je kupec dolžan zava-
rovati plačilo kupnine s predložitvijo nepre-
klicne bančne garancije domače banke na
prvi poziv.

Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listi-
no pristojnega organa, s katero dokazuje ali
potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okolišči-
ne iz I., II. in III. odstavka 153. člena ZPPSL
ali poda izjavo, overjeno pri notarju, s kate-
ro pod materialno in kazensko odgovornos-
tjo izjavi, da ne obstojijo dejstva in okolišči-
ne iz I., II. in III. odstavka 153. člena ZPPSL.

Če uspeli ponudnik ne bo sklenil po-
godbe ali plačal celotne kupnine oziroma
zagotovil zavarovanja in nato kupnino plačal
v določenem roku, bo prodaja razveljavlje-
na, varščina pa ne bo vrnjena.

Kupec si mora sam pridobiti vsa potre-
bna soglasja oziroma odobritve in potrdila
za sklenitev pogodbe o nakupu nepremič-
nin skladno z obstoječo zakonodajo.

Izklicne cene ne vsebujejo nobenih dav-
ščin in prispevkov. Davščine in prispevki se

zaračunajo izbranemu ponudniku dodatno,
in sicer na podlagi Zakona o davku na do-
dano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98) in Za-
kona o davku na promet nepremičnin (Ur. l.
RS, št. 57/99). Vse dajatve in stroške v
zvezi s prenosom lastništva mora plačati ku-
pec.

Kupec bo oddal poslovni prostor (pisar-
no) v izmeri 30 m2 s pripadajočo opremo
po posebnem seznamu v brezplačni najem
stečajnemu dolžniku za potrebe stečajne pi-
sarne do zaključka stečajnega postopka.

Premičnine, ki niso predmet dražbe in je
njihovo lastništvo predmet sodnih postop-
kov, prevzame kupec v najem do rešitve
lastniškega stanja.

Kupec pridobi premoženje v last in po-
sest po plačilu celotne kupnine.

Prodaja se po načelu videno–kupljeno.
Ogled premoženja in cenilnih mnenj je

mogoč po objavi teh pogojev po predho-
dnem dogovoru s stečajnim upraviteljem
(tel. 041/808-431).

III. Pravila javne dražbe
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino,

in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti pi-

sno pooblastilo.
4. Za predmet prodaje lahko dražitelj

dvigne ceno za najmanjši znesek
1,000.000 SIT.

5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.

6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponu-
di najvišjo ceno.

7. Dražba je končana 10 minut po najvi-
šji ponudbi.

8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku dražbe.

9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj

po navodilih in pod nadzorstvom predse-
dnika stečajnega senata (154/I člen
ZPPSL).

CBT d.o.o. – v stečaju

Št. 465-03-26/2003 Ob-104318
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95, 73/95 – odl.
US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97 – dop., 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 –
sklep US, 16/99 – pop. sklepa US, 12/99
– sklep US, 16/99 – pop. sklepa US,
59/99 – odl. US, 70/00, 100/00, 28/01
– odl. US, 16/02 – odl. US in 51/02),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
in sklepa Občinskega sveta občine Izola,
št. 465-01-78/2002 z dne 17. 7. 2003,
Občina Izola-Comune di Isola, Sončno na-
brežje št. 8, ki jo zastopa županja Breda
Pečan, razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Organizator javne dražbe je Občina
Izola-Comune di Isola, Sončno nabrežje 8,
Izola, ki jo zastopa županja Breda Pečan.
Javno dražbo bo izvedla komisija.

Ob-104185
Stečajni upravitelj CBT, Proizvodnja investicijske opreme in trgovina.d.o.o. Krško - v steča-

ju, Cesta krških žrtev 137, Krško, objavlja na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega
sodišča v Krškem opr. št. St 10/2002 z dne 24. 9. 2003, in sicer s prodajo nepremičnin in
premičnin kot celote z

javno dražbo,
ki bo 7. 11. 2003 ob 14. uri v sobi V/II na Okrožnem sodišču v Krškem.
I. Predmet prodaje:
1. nepremičnine vpisane v k.o. Leskovec, in sicer:

Objekt Parcelna številka Velikost Vložna številka

poslovna stavba - uprava 1067/66 406 m2 1842
zelenica 1067/12 782 m2 875
poslovna stavba - šed hala 1067/71 1508 m2 1842
dvorišče 1067/70 1645 m2 1847
dvorišče 1067/72 715 m2 1842
poslovna stavba 1067/172 44 m2 1836
poslovna stavba 1067/75 446 m2 1842
dvorišče 1067/76 118 m2. 1847
poslovna stavba – velika hala 1067/79 1838 m2 1842
dvorišče 1067/78 827 m2 1842
dvorišče 1067/80 609 m2 1842
dvorišče 1067/77 345 m2 1844
poslovna stavba – strojna obdelava 1067/68 307 m2 2134
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2. Predmeti javne dražbe so naslednje
nepremičnine v lasti Občine Izola, ki se na-
hajajo znotraj območja, ki se ureja s Pro-
storskimi ureditveni pogoji Mesto za uredi-
tveno območje S 4/1 – stanovanjsko ob-
močje Jagodje v Izoli (Uradne objave, št.
21/97) ter Skupinsko lokacijsko dokumen-
tacijo območje PUP Jagodje – Izola št. na-
črta 06-01, marec 2001, ki jo je izdelal
Studio Galeb d.o.o., Kettejeva 1, Koper,
potrjena s strani pristojnega organa dne
10. 8. 2001 in Idejne rešitve – predlog
parcelacije št. NG/36-2003, ki jo je izdela-
lo podjetje PS Prostor d.o.o. Koper, Vojko-
vo nabrežje 30, Koper:

a) gradbena parcela s parc. št. 3897/5,
v izmeri 1152 m2 k.o. Izola mesto.

Izklicna cena znaša 50,688.000 SIT.
b) gradbena parcela s parc. št. 3897/6,

v izmeri 1069 m2 k.o. Izola mesto.
Izklicna cena znaša 47,036.000 SIT.
c) gradbena parcela s parc. št. 3897/7,

v izmeri 952 m2 k.o. Izola mesto.
Izklicna cena znaša 41,888.000 SIT.
d) gradbena parcela s parc. št. 3897/8,

v izmeri 916 m2 k.o. Izola mesto.
Izklicna cena znaša 40,304.000 SIT.
e) gradbena parcela s parc. št. 3897/9,

v izmeri 1080 m2 k.o. Izola mesto.
Izklicna cena znaša 47,520.000 SIT.
f) gradbena parcela s parc. št. 3897/10,

v izmeri 845 m2 k.o. Izola mesto.
Izklicna cena znaša 37,180.000 SIT.
g) gradbena parcela s parc. št. 3897/11,

v izmeri 749 m2 k.o. Izola mesto.
Izklicna cena znaša 32,956.000 SIT.
h) gradbena parcela s parc. št.

3897/12, v izmeri 871 m2 k.o. Izola mesto.
Izklicna cena znaša 38,324.000 SIT.
i) gradbena parcela s parc. št. 3897/13,

v izmeri 1001 m2 k.o. Izola mesto.
Izklicna cena znaša 44,044.000 SIT.
Na nepremičninah, ki so predmet pro-

daje in opisane v tej točki objave, je predvi-
dena gradnja individualnih stanovanjskih ob-
jektov maksimalne etažnosti K+P+1, z naj-
več tremi samostojnimi enotami, pri čemer
mora biti klet v celoti vkopana. Na nepre-
mičninah je možna gradnja objektov le pod
pogoji, določenimi v aktih, citiranih v prvem
odstavku te točke objave.

3. Nepremičnine opisane v 2. točki te
objave so predmet prodaje na javni dražbi
in sicer izrecno pod pogoji, določenimi v tej
objavi.

4. Izklicne cene predmetov prodaje ne
zajemajo ne komunalnega prispevka niti
20% DDV, ki bo obračunan na izklicano ce-
no. Najnižji znesek, za katerega je možno
višati izklicno ceno je 100.000 SIT.

5. Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dol-
žan plačati kupnino v roku 8 dni od skleni-
tve prodajne pogodbe za nepremičnino, za
katero je uspel, in sicer v primerni obliki.
Vplačano kavcijo bo prodajalec uspelemu
dražitelju vračunal v kupnino.

6. Nepremičnine opisane v drugi točki te
objave preidejo v last in posest uspelega dra-
žitelja – kupca po plačilu celotne kupnine in
vseh stroškov, nastalih v zvezi s sklenitvijo
prodajne pogodbe. Kupcu bo izdano zemlji-
škoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupni-
ne in ostalih stroškov opredeljenih v pogodbi.

7. Javna dražba bo v torek, 11. novem-
bra 2003, s pričetkom ob 9. uri, v sejni

sobi Občinskega sveta Občine Izola, Krista-
nov trg št. 1, Izola. Interesenti se morajo
pred začetkom javne dražbe in sicer med
8. in 9. uro izkazati z dokazili iz točke osem
te objave, da lahko sodelujejo na dražbi –
postanejo dražitelji.

8. Interesenti, ki želijo sodelovati na jav-
ni dražbi, morajo pred njenim začetkom
vplačati kavcijo v višini 5,100.000 SIT za
posamezni predmet javne dražbe na račun
Občine Izola št. 01240-0100006381, ki se
vodi pri Banki Slovenije. Kavcija je za vse
predmete prodaje enotna in določena tako,
da lahko vsakdo izmed dražiteljev draži ka-
terikoli predmet javne dražbe. Z eno plača-
no kavcijo lahko dražitelj izdraži le eno ne-
premičnino. Potrdilo o plačilu kavcije mora-
jo interesenti predložiti komisiji najkasneje
pred začetkom javne dražbe.

Interesent, ki želi sodelovati na javni dra-
žbi, mora pred začetkom javne dražbe pre-
dložiti komisiji, če je fizična oseba potrdilo
o državljanstvu Republike Slovenije, če je
pravna oseba pa izpisek iz sodnega regis-
tra, ki ni starejši od 30 dni.

9. Dražitelji, ki na javni dražbi ne uspejo,
dobijo povrnjeno vplačano kavcijo v roku 8
dni po opravljeni javni dražbi. Varščina se
ne obrestuje.

10. Vse informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite v stavbi Občine Izola, Postojn-
ska ulica št. 3, Izola ali na tel.
05/66-00-200 – kontaktna oseba Ana Jam-
nik.

11. Drugi pogoji:
– pogodba za predmet javne dražbe mo-

ra biti sklenjena v 15 dneh po uspešno
opravljeni javni dražbi. Če pogodba ni skle-
njena v tem roku, se iz položene kavcije
plačajo stroški izvedbe javne dražbe, kate-
re je zavezan plačati uspeli dražitelj, preo-
stali del kavcije pa se prenese v last Občine
Izola,

– v primeru, da uspeli dražitelj v roku iz
prejšnje alinee ne pristopi k podpisu po-
godbe, se v roku 8 dni pozove k podpisu
pogodbe dražitelja, ki je ponudil naslednjo
najvišjo ceno in sicer za ceno, ki jo je ponu-
dil,

– 20% davek na dodano vrednost od iz-
klicane cene, stroški notarskega zapisa,
stroški vknjižbe v zemljiško knjigo ter vse
ostale stroške, nastale v zvezi z izvedbo
prodajne pogodbe, ki niso všteti v kupnino,
plača kupec,

– v prodajni pogodbi bodo opredeljene
vse pravice in obveznosti pogodbenih
strank, med drugim tudi pogoji pod katerimi
je možna gradnja,

– prodaja poteka po načelu videno – ku-
pljeno in kupec nima pravice uveljavljati ka-
snejših reklamacij v zvezi s kupljeno nepre-
mičnino.

Občina Izola

Ob-104367
TP Erika d.d. - v stečaju, Vršiška cesta

76, 4280 Kranjska Gora, v skladu s skle-
pom stečajnega senata Okrožnega sodi-
šča v Kranju objavlja bremen prosto pro-
dajo nepremičnega in premičnega premo-
ženja stečajnega dolžnika TP Erika, turi-
stično podjetje Kranjska Gora, d.d., v
stečaju, Vršiška cesta 76, Kranjska Gora,
in sicer z drugo

javno dražbo,
ki bo 21. 11. 2003 ob 13. uri v sobi

113/I na Okrožnem sodišču v Kranju.
1. Predmet prodaje je premično premo-

ženje in nepremičnine:
– parc. št. 761/1 stavba v izmeri 93 m2

in dvorišče v izmeri 4,241 m2, poslovna stav-
ba v izmeri 412 m2,

– parc. št. 761/2 igrišče v izmeri
775 m2, park v izmeri 5,281 m2,

– parc. št. 761/3 park v izmeri
2,763 m2,

vse vpisane v vl. št. 1348 k.o. Kranjska
Gora in katerih lastnik je v celoti stečajni
dolžnik, pri čemer na parc. št. 761/1 nista
predmet prodaje že prodani stanovanji po
stanovanjskem zakonu.

2. Izklicna cena za vse premoženje iz
1. točke znaša 100,000.000 SIT.

3. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe skladno z veljavno zako-
nodajo Republike Slovenije, razen oseb, ki
ne morejo biti kupci, v skladu z določbo
153. člena Zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji. Pravne in fizične osebe se
morajo izkazati z overjenim izpiskom iz so-
dnega registra oziroma s potrdilom o držav-
ljanstvu.

Vsak ponudnik je dolžan najkasneje do
19. 11. 2003 vplačati na transakcijski ra-
čun stečajnega dolžnika pri Abanki d.d.
Ljubljana, Glavna podružnica Kranj, številka
05100-8010978937 varščino v višini
10,000.000 SIT in se s potrdilom o plačani
varščini izkazati pred začetkom javne dra-
žbe.

Varščina bo uspešnemu ponudniku vra-
čunana v kupnino, neuspelemu ponudniku
pa bo vrnjena brez obresti v roku 5 dni po
javni dražbi.

Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo
o nakupu premoženja s stečajnim upravite-
ljem v roku 15 dni po javni dražbi in kupnino
plačati v dveh mesecih po podpisu pogod-
be ali v istem roku zagotoviti zavarovanje
plačila kupnine s predložitvijo nepreklicne
bančne garancije na prvi poziv. V drugem
primeru mora biti kupnina plačana najka-
sneje v šestih mesecih od dneva sklenitve
pogodbe. Če uspeli ponudnik ne bo sklenil
pogodbe ali plačal celotne kupnine oziro-
ma zagotovil zavarovanja in nato plačal v
določenem roku, bo prodaja razveljavljena,
varščina pa ne bo vrnjena.

Kupec plača davek in vse druge stroške
v zvezi z nakupom premoženja.

Kupec pridobi premoženje v last in po-
sest po plačilu celotne kupnine ali zagotovi-
tve zavarovanja in vnaprej nosi vsa bremena
tega premoženja.

Prodaja se po načelu videno - kupljeno.
4. Zainteresirani kupci si lahko ogledajo

nepremičnino in dokumentacijo pri stečaj-
nem  upravitelju na naslovu Vršiška cesta
76, Kranjska Gora dne 7. 11. 2003 od 11.
do 12. ure.

Stečajni upravitelj:
Mihael Bakovnik

Ob-104465
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,

5270 Ajdovščina, na podlagi 51. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in do-
polnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdov-
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ščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list
RS, št. 2/02) in določil Uredbe o pridobiva-
nju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) ter sklepa Sveta
Občine Ajdovščina z dne 3. 7. 2003 in skle-
pa Sveta Občine Ajdovščina z dne 9. 10.
2003, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Predmet javne dražbe je prodaja na-
slednjih nepremičnin:

A) Nezazidano stavbno zemljišče z mož-
nostjo pozidave, in sicer parc. št. 2354/1
njiva 6. razreda v izmeri 420 m2, k.o. Črni-
če, ki leži v zaselku Slejki nad Črničami.
Zemljišče je terasast teren, komunalno ne-
opremljen, z oteženim dostopom.

B) Del prostorov sedanje Lekarne v Ajdov-
ščini, s pripadajočo solastnino na skupnih de-
lih, ki se nahajajo v večetažnem objektu, sto-
ječem na parc. št. 448/3 in delno na parc. št.
448/1, obe k.o. Ajdovščina, v skupni izmeri
199,75 m2. Glavni prostori se nahajajo v pritli-
čju objekta, do katerih je dostop urejen s
Ceste 5. maja, pomožni prostori pa so v kleti
s stopniščno povezavo neposredno iz prosto-
rov pritličja, razen shrambe in kotlovnice, do
katerih je dostop urejen z Goriške ceste. Pred-
met te javne dražbe pa niso prostori sedanje
Lekarne v Ajdovščini v izmeri 57,99 m2, ki se
nahajajo v pritličju in sestavljajo: dva predpro-
stora, v izmeri 11 m2 in 9 m2, pisarno v izmeri
17,50 m2, materialko v izmeri 12,20 m2, ko-
palnico v izmeri 4,80 m2 in balkon v izmeri
1,44 m2, ter pomožni prostor v kleti v izmeri
2,05 m2. Večetažni objekt na parc. št. 448/3
in parc. št. 448/1, obe k.o. Ajdovščina, se
nahaja v centralnem predelu mesta Ajdovšči-
na, na Cesti 5. maja 1, neposredno ob glavni
cesti Nova Gorica-Vipava in nasproti novona-
stajajočega centra. V bližini so javna parkiri-
šča, izvedeni so tudi vsi priključki na javno
vodovodno, kanalizacijsko, električno in tele-
fonsko komunalno omrežje. Za ogrevanje pro-
storov je samostojna lastna kotlarna na teko-
če gorivo v kleti. Prostori, ki so predmet te
javne dražbe, so trenutno zasedeni, njihova
izpraznitev pa je predvidena v začetku junija
leta 2004.

C) Poslovni prostor, s pripadajočo sola-
stnino na skupnih delih, zgrajen do četrte
gradbene faze, ki se nahaja v pritličju sta-
novanjskega bloka na naslovu Vilharjeva ul.
26 v Ajdovščini na parcelni številki 147/2 in
147/5 k.o. Ajdovščina. Poslovni prostor me-
ri 25,42 m2, lahko pa se prostor preuredi v
stanovanjsko enoto. Objekt bo priključen
na javne komunalne naprav mesta Ajdovšči-
na. Električni in telefonski priključek je ka-
belski, za potrebe ogrevanje in priprave to-
ple vode je izveden plinski priključek. Do-
stop do objekta je iz dovozne ceste na par-
kirišče, parkiranje je zagotovljeno ob
stanovanjskem objektu. Elaborat etažne la-
stnine še ni izveden.

2. Izklicne cene, najnižji znesek njenega
višanja, varščina

A) Za nezazidano stavbno zemljišče
parc. št. 2354/1, k.o. Črniče znaša izklic-
na cena 840.000 SIT. Najnižji znesek viša-
nja je 10.000 SIT, znesek varščine je
90.000 SIT. V ceno ni vključen davek na
dodano vrednost.

B) Za prostore sedanje Lekarne v Ajdov-
ščini znaša izklicna cena 33,538.000 SIT.
V ceno je vključena tudi solastnina na pripa-
dajočih skupnih delih. Najnižji znesek viša-
nja je 300.000 SIT, znesek varščine je
3,500.000 SIT. V ceno ni vključen davek
na promet nepremičnin.

C) Za poslovni prostor, zgrajen do četrte
gradbene faze, ki se nahaja v pritličju sta-
novanjskega bloka na naslovu Vilharjeva ul.
26 v Ajdovščini na parcelni številki 147/2 in
147/5, k.o. Ajdovščina, znaša izklicna ce-
na 3,183.005 SIT. Najnižji znesek višanja je
100.000 SIT, znesek varščine je 350.000
SIT.

3. Čas in kraj javne dražbe
Javna dražba bo potekala v torek, dne

11. 11. 2003, z začetkom ob 9. uri, v sejni
sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina.

4. Drugi pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične

osebe, ki so državljani Republike Slovenije
in pravne osebe s sedežem v Republiki Slo-
veniji oziroma njihovi pooblaščenci, ki mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo.

Nepremičnine se prodajajo v stanju, ka-
kršnem so, po sistemu »videno-kupljeno«.

Interesenti morajo za pristop na javno
dražbo:

– do začetka javne dražbe plačati var-
ščino na Podračun EZR Občine Ajdovščina
št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi
RS za javna plačila in se pri plačilu varščine
sklicevati na posamičen predmet prodaje
(navedba nepremičnine) ter predložiti doka-
zilo o plačilu varščine,

– se izkazati s potrdilom o državljanstvu
za fizične osebe oziroma s predložitvijo iz-
virnika ali overjene kopije izpiska iz sodne-
ga registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
za pravne osebe.

Izbrani bodo dražitelji, ki bodo izpolnje-
vali pogoje in ponudili najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
zaključku javne dražbe. Za nezazidano
stavbno zemljišče (točka A) in poslovni pro-
stor (točka C) mora izbrani dražitelj celot-
no kupnino plačati v roku 8 dni od skleni-
tve pogodbe oziroma izstavitve računa. Za
prostore sedanje Lekarne (točka B), lahko
izbrani dražitelj poravna kupnino v obro-
kih, in sicer: prvi obrok v višini polovice
izdražene cene mora poravnati v roku 8
dni od sklenitve pogodbe, ostala polovica
pa mora biti plačana v celoti najkasneje do
dneva izročitve poslovnega prostora v nje-
govo posest. Plačilo celotne kupnine v ro-
ku, ki je določen, je bistven element prav-
nega posla. Kolikor kupec ne poravna ku-
pnine na določen način in v določenem
roku, se šteje kupoprodajna pogodba za
razdrto. Po plačilu celotne kupnine in po-
ravnavi vseh stroškov, bo Občina Ajdovšči-
na predlagala vknjižbo lastninske pravice v
zemljiško knjigo.

Kupec je dolžan pridobiti vsa potrdila za
prodajo, plačati davek od prometa nepre-
mičnin oziroma davek na dodano vrednost,
ki nista vključena v ceno, in stroške overi-
tve. Za sestavo pogodbe poskrbi Občina
Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za
ureditev odnosov med prodajalcem in kup-
cem, se opredelijo v pogodbi.

Vplačana varščina se uspelemu dražite-
lju vračuna v kupnino, neuspelim draži-
teljem pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od zaključka javne dražbe. Če izbra-
ni dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne
pogodbe v predpisanem roku, bo vpla-
čana varščina zapadla v korist Občine Aj-
dovščina.

Ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na kraju samem, in sicer v
torek, 4. 11. 2003 od 9. do 10. ure za
poslovni prostor na Vilharjevi ulici v Ajdov-
ščini (točka C), za poslovne prostore seda-
nje Lekarne (točka B) od 10.30 do 11.30
ter za nezazidano stavbno zemljišče v k.o.
Črniče (točka A) od 13. do 13.30. Dodatne
informacije lahko dobite na sedežu Občine
Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kon-
taktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na
tel. 05/365-91-14. kontaktna oseba Kata-
rina Ambrožič.

Občina Ajdovščina

Ob-104467
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,

Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Ob-
čine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00)
in sklepa 8. seje Občinskega sveta občine
Radovljica z dne 24. 9. 2003 ter v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dra-
žbe: Občina Radovljica, Gorenjska c. št.
19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-24-684.

2. Predmet prodaje:
– poslovni objekti bivše teritorialne

obrambe v Radovljici – Predtrg s pripada-
jočo komunalno ureditvijo in zemljiščem:
parc. št. 548, poslovna stavba v izmeri
17 m2, poslovna stavba v izmeri 346 m2,
gospodarsko poslopje v izmeri 20 m2, ze-
lenica v izmeri 1318 m2, dvorišče v izmeri
743 m2, pripisani pri vlož. št. 894, k.o.
Predtrg v predelu »Šmidol« v Radovljici.
Območje je namenjeno proizvodno stori-
tveni dejavnosti.

Izklicna cena za nepremičnine znaša
57,200.000 SIT

Najnižji znesek višanja 100.000 SIT.
3. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od pod-

pisa prodajne pogodbe na transakcijski račun
Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic: 1230-72210000-9.

Plačilo celotne kupnine v določenem ro-
ku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo 11. 11. 2003 v mali

sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska
c. št. 19, in sicer ob 10. uri.

Dražitelji morajo pred pričetkom dra-
žbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
potrebno nakazati na transakcijski račun Ob-
čine Radovljica, št. 01302-0100007805,
sklic: 1230-72210000-9.

Pred pričetkom javne dražbe se mora dra-
žitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
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Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa
bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.

5. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:

– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (fizične osebe),

– notarsko overjeno pooblastilo v prime-
ru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,

– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,

– davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom

dražbe predložiti pisno pooblastilo.
6. Sklenitev pogodbe
Z najugodnejšim ponudnikom se bo

sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpi-
še pogodbe v navedenem roku iz razlogov,
ki so na strani dražitelja, Občina Radovljica
zadrži njegovo kavcijo.

7. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po

načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva (davek, stroške ove-
ritve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi
kupec.

Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku dražbe.

Komisija za izvedbo javne dražbe bo dra-
žbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobiva-
nju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03).

8. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostale informacije intere-
senti dobijo na Občini Radovljica, kontak-
tna oseba Marija Habjan, tel.
04/537-23-46, v delovnih dneh od 3. 11.
2003 do 10. 11. 2003 od 10. do 12. ure.

9. Župan ali Komisija za vodenje in nad-
zor postopka razpolaganja s stvarnim pre-
moženjem s soglasjem župana lahko posto-
pek kadarkoli ustavi.

Občina Radovljica

Ob-104528
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Uredbe o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim pre-
moženjem (Uradni list RS, št. 47/01, 62/01
in 103/01) in posameznega programa pro-
daje nepremičnine v lasti Občine Tolmin z
dne 28. 3. 2003, dopolnjenega na seji dne
23. 9. 2003 objavljamo

javno dražbo
za odprodajo montažne stanovanjske

hiše v Poreznu št. 13/a s pripadajočimi
zemljišči

I. a) Predmet prodaje je montažna sta-
novanjska hiša Porezen 13/a, ki stoji na
parceli št. 685/4 hiša 63 m2 in ji pripadajo
še zemljišča parc. št. 685/2 dvorišče 344
m2 in parc. št. 689/2 travnik 38 m2, ki so
vpisane v vl. št. 540, k.o. Podbrdo.

Skupna koristna površina stanovanjske
hiše je 94,10 m2 od česar je kletni del
33,57 m2, montažni del pa 60,53 m2. To
površino sestavljajo: klet v izmeri 13,43 m2

(z upoštevanjem faktorja 0,50), garaža v
izmeri 20,14 m2 (z upoštevanjem faktorja
0,75), dnevna soba v izmeri 20,17 m2, spal-
nica v izmeri 10,80 m2, soba v izmeri
7,44 m2, kuhinja v izmeri 3,88 m2, kopalni-
ca v izmeri 4,10 m2, predsoba in pomožni
prostori v izmeri 14,14 m2.

Izklicna cena montažne stanovanjske hi-
še skupaj s pripadajočimi zemljišči je
957.645 SIT.

Varščina je 95.764,50 SIT.
Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
b) Opis nepremičnine
Objekt je bil grajen v času popotresne

obnove v letu 1977 in ni bil v celoti dokon-
čan. Kletni del objekta je zgrajen klasično
(betonski temelji in nosilni zidovi) zgornji del
je montažen. Tip hiše Šipad Maglaj iz BiH.
Objekt je že dalj časa nenaseljen in propa-
da.

II. Način, čas in kraj dražbe: javna dra-
žba bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin,
Ulica Padlih borcev 2, 5220 Tolmin, v po-
nedeljek, dne 10. 11. 2003, ob 8. uri, v
pisarni Oddelka za gospodarstvo.

III. Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– fizične osebe, ki so državljani Republi-

ke Slovenije in predložijo dokazilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije (ali potrdilo, ali
veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni
list RS) ter dokazilo o plačilu varščine;

– pravne osebe, ki predložijo izpisek iz
sodnega ali drugega registra, iz katerega je
razvidno, da imajo sedež pravne osebe v
Republiki Sloveniji, ter dokazilo o plačilu
varščine.

Zastopniki fizičnih oziroma pravnih oseb
morajo komisiji predložiti pisno pooblastilo,
overjeno pri notarju.

IV. V ceno nepremičnine niso vključeni
davek na promet nepremičnin ter stroški v
zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih
mora kupec poravnati ob sklenitvi pogod-
be.

V. Nepremičnina bo prodana najugod-
nejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno nad izklicno ceno.

VI. Udeleženci javne dražbe morajo pred
pričetkom javne dražbe, plačati varščino na-
vedeno v tem razpisu na transakcijski račun
št. 01328-0100014970 Proračun Občine
Tolmin. Varščina bo najugodnejšemu ponu-
dniku vračunana v kupnino, ostalim pa brez
obresti vrnjena v roku 3 dni po končani dra-
žbi.

VII. Plačilni pogoji: kupec mora plačati
kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine
je pogoj za pridobitev lastninske pravice,
rok plačila je 8 dni po izstavitvi računa. Pla-
čilo celotne kupnine v roku, ki je določen,

je bistvena sestavina pravnega posla. Če
najugodnejši ponudnik ne bo plačal kupni-
ne v tem roku, bo prodajni postopek razve-
ljavljen in varščina zadržana.

VIII. Drugi pogoji:
a) Nakup nepremičnin se opravi po si-

stemu “videno – kupljeno”, kasnejše rekla-
macije ne bodo upoštevane.

b) Na javni dražbi bo uspel ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno.

c) Prodajno pogodbo mora uspeli draži-
telj s prodajalcem skleniti v 15 dneh po
zaključku dražbe.

č) Če uspeli dražitelj v roku 15 dni po
končani javni dražbi ne bo podpisal prodaj-
ne pogodbe ali ne bo plačal kupnine v do-
ločenem roku, bo pogodba razveljavljena,
varščina pa zadržana.

d) Prodajalec bo izročil kupcu nepre-
mičnino v last in posest takoj po plačilu
celotne kupnine, vknjižbo lastninske pravi-
ce na ime kupca v zemljiško knjigo pa bo
predlagal šele takrat, ko bo kupec poplačal
celotno kupnino, kar bo izkazal s pisnim
potrdilom. Vsa zemljiškoknjižna opravila si
pridrži prodajalec, ki vloži zemljiškoknjižni
predlog.

e) Komisija lahko s soglasjem župana
Občine Tolmin postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla.

Pri tem Občina Tolmin povrne dražite-
ljem stroške v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.

f) Vsi dodatni podrobnejši podatki in infor-
macije so dostopni na sedežu Občinske upra-
ve občine Tolmin, Tolmin, Ulica Padlih borcev
2, na tel. 05/381-10-15 (Miran Mavri). Ogled
nepremičnine je možen po dogovoru.

Občina Tolmin

Razpisi delovnih
mest

Št. 88/03 Ob-104168
Občina Šentilj na podlagi 58. člena Zako-

na o javnih uslužbencih, objavlja javni natečaj
prostega uradniškega delovnega mesta:

referent za komunalo – redar,
v uradniškem nazivu: redar II, I v Občin-

ski upravi občine Šentilj.
Poleg splošnih pogojev iz 88. člena Za-

kona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) so pogoji za zasedbo delovnega
mesta naslednji:

– srednja strokovna izobrazba – družbo-
slovne smeri,

– delovne izkušnje: 5 let (zaželjeno na
področju špedicij),

– poskusno delo: 3 mesece,
– osnovno znanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje nemškega jezika.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
– fotokopijo dokazil o izobrazbi,
– potrdilo o državljanstvu,
– dokazilo o nekaznovanosti,
– dokazilo, da kandidat ni v kazenskem

postopku.
Delovno razmerje bomo s kandidatom

sklenili za nedoločen čas, s polnim delov-
nim časom.
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Vse dodatne informacije dobite na tel.
02/650-62-00 – Marta Muster.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po
objavi na naslov: Občina Šentilj, Maistrova
ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah,
s pripisom »Javni natečaj redar – ne odpi-
raj«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po izteku javnega natečaja.

Občina Šentilj

Št. 10102-2/2003-1/3 Ob-104234
Občina Kamnik razpisuje javni natečaj

za delovno mesto
pripravnik (poslovni sekretar).
1. Pogoji za opravljanje dela:
– Višja strokovna izobrazba poslovne,

upravne ali organizacijske 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 (6
mesecev) z možnostjo sklenitve delovnega
razmerja za nedoločen čas po opravljenem
strokovnem izpitu,

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),

– dokazila o eventualno pridobljenih do-
datnih znanjih.

4. Rok, naslov in način vložitve prijave:
8 dni po objavi; Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik, s pripisom »prijava na
javni natečaj – pripravnik (poslovni sekre-
tar)«.

5. Rok za obvestilo o izbiri: 30 dni po
zaključku natečaja.

6. Informacije o javnem natečaju: Ivan
Pristovnik; Franc Hribernik (tel.
01/831-81-17).

Občina Kamnik

Št. 002-01-4/03-3420 Ob-104259
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 001, 9240
Ljutomer, objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto v Občinski upravi Občine
Ljutomer

višji svetovalec za gospodarske jav-
ne službe in komunalno infrastrukturo,
ki se bo izvajal v nazivu višji svetovalec
III.

Kandidat mora izpolnjevati splošne po-
goje, ki jih urejajo predpisi s področja de-
lovnega prava in  88. člena Zakona o javnih
uslužbencih ter naslednje pogoje za zased-
bo delovnega mesta:

– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, arhitekturne, ekonomske  ali dru-
ge tehnične smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim ra-

čunalnikom,
– vozniški izpit za voznika motornega vo-

zila B kategorije,

– aktivno znanje vsej enega svetovnega
jezika.

Kandidat mora prijavi priložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem državnem izpi-

tu iz javne uprave v kolikor ga kandidat ima,
sicer bo moral kandidat izpit opraviti v enem
letu  od imenovanja v naziv,

– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba,
– fotokopija vozniškega dovoljenja,
– 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 in ne sme biti starejše od treh me-
secev,

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo-
ločen čas s polnim delovnim časom in po-
skusnim delom 6 mesecev.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo na naslov: Občina
Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, s
pripisom: »Za javni natečaj«. Rok za prijavo
je 8 dni od dneva objave javnega natečaja.

Izbran kandidat bo prejel upravno odloč-
bo, neizbrani kandidati pa sklep, da niso
bili izbrani. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni v roku 8 dni po končanem
izbirnem postopku.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 02/584-90-45 pri Ani Žnida-
rič.

Občina Ljutomer

Št. 111-75/03-0515 Ob-104298
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03)
a) 2 prosti mesti okrožnih državnih to-

žilcev na Okrožnem državnem tožilstvu
v Celju.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu.

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. 111-74/03-0515 Ob-104299
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 71. člena Zakona o držav-

nem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 20/97):
a) 1 prosto mesto državnega pravo-

branilca na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje, določene v 25. členu Zakona o

državnem pravobranilstvu in posebne po-
goje za imenovanje na mesto državnega
pravobranilca, določene v 26. členu Zako-
na o državnem pravobranilstvu.

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. 121-37/2003 Ob-104300
Na podlagi 56. člena in prvega odstav-

ka 109. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02), direktor Kadrovske
službe Vlade Republike Slovenije objavlja
javni natečaj za zaposlitev

pripravnika za usposabljanje za opra-
vo državnega izpita iz javne uprave v
Kadrovski službi Vlade Republike Slove-
nije.

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, mora-
jo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

– biti morajo univerzitetni diplomirani
pravniki;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slove-

nije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi 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;

– poznati morajo osnovne principe
upravljanja z državnim premoženjem.

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 krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

– fotokopijo strokovnih člankov poveza-
nih s področjem upravljanja z državnim pre-
moženjem oziroma izjavo prijavljenega kan-
didata o praktičnih izkušnjah na tem podro-
čju;

Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pri-
pravnik za določen čas 10 mesecev izven
sistemizacije v prostorih Kadrovske službe
Vlade Republike Slovenije, v Ljubljani, Er-
javčeva 15.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, p.p. 2033, Erjavčeva 15,
1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od
dneva te objave. Kandidati bodo o izbiri pi-
sno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
dneva  te objave. O izbiri bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandida-
tu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.

Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s pol-
nim delovnim časom.
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Za dajanje informacij o izvedbi javne-
ga natečaja sta odgovorna Lea Hartman
Ilešič, Kadrovska služba Vlade Republike
Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, tel.
01/478-16-67 in Goran Šuler, tel.
01/478-16-64.

Kadrovska služba
Vlade Republike Slovenije

Ob-104362
Svet Osnovne šole Antona Janše Radov-

ljica, Kranjska cesta 27 a, razpisuje delov-
no mesto

ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na fun-

kcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakon-
ske pogoje in posebne pogoje, skladno s
53. in 145. členom Zakona o organizaciji in
financiranju 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).

Izpolnjevati morajo pogoje za delo v
osnovnih šolah s prilagojenim programom,
imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj z otroki
in mladostniki z motnjami v duševnem raz-
voju ter imeti vodstvene, organizacijske in
druge sposobnosti za uspešno vodenje šo-
le.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.

Predviden začetek dela bo 3. 1. 2004,
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k ime-
novanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih iz-
kušnjah in kratkim življenjepisom, pošljite
najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet OŠ Antona Janše Radovljica,
Kranjska c. 27 a, 4240 Radovljica, z ozna-
ko »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o iz-
biri prejeli v zakonitem roku.

Svet OŠ Antona Janše Radovljica

Su 010602/2003 Ob-104388
Okrajno sodišče v Krškem objavlja pro-

sto uradniško delovno mesto:
1. strokovni sodelavec (1 delovno me-

sto).
Delovno mesto se lahko opravlja v na-

slednjih nazivih: strokovni sodelavec III, stro-
kovni sodelavec II, strokovni sodelavec I.

Delo se bo opravljalo na sedežu Okraj-
nega sodišča v Krškem.

Pogoji za opravljanje dela:
– univezitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj za na-

ziv strokovni sodelavec III, najmanj 3 leta
delovnih izkušenj za naziv strokovni sodela-
vec II, najmanj 4 leta delovnih izkušenj za
naziv strokovni sodelavec I.

Posebni pogoj: pravniški državni izpit in
osnovna računalniška znanja.

Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje določene z
Zakonom o javnih uslužbencih.

Delovno razmerje bomo sklenili za ne-
določen čas, s polnim delovnim časom, s
trimesečnim poskusnim delom.

Pisne ponudbe z opisom delovnih izku-
šenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj

kandidati pošljejo najkasneje v 8 dneh po
objavi na naslov: Okrožno sodišče v Kr-
škem, Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško (z
oznako »javni natečaj«).

Kandidate bomo o izboru obvestili v 8
dneh po odločitvi.

Dodatne informacije lahko dobite na tel.
07/48-81-710 (Marjana Gajski).

Okrajno sodišče v Krškem

Št. 102-04-68/03 Ob-104400
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,

objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto

višji svetovalec za stike z javnostjo.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Mestna

občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:

višji svetovalec III.
3. Delo se lahko opravlja v nazivih: višji

svetovalec III, II, I.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba družboslovne

smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje dela z računalnikom,
– aktivno znanje dveh svetovnih jezikov

(angleščine in francoščine),
– državni izpit iz javne uprave.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati pre-

dložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o državljanstvu,
– dokazilo oziroma potrdilo o znanju

dveh svetovnih jezikov,
– ustrezne reference oziroma dokazila

za znanje dela z računalnikom,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba ter ustrezne re-
ference oziroma dokazila o izpolnjevanju
delovnih izkušenj,

– potrdilo o tem, da oseba ni bila prav-
nomočno obsojena zaradi naklepnega kaz-
nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogoj-
no kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

– potrdilo, da oseba ni v kazenskem po-
stopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee te točke,

– potrdilo o opravljenem državnem izpi-
tu iz javne uprave.

V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lah-
ko za navedeno delovno mesto kandidira
tudi oseba, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave pod pogojem, da bo v
primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravila najkasneje v enem letu od ime-
novanja v naziv.

Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa dokazila. Z izbranim
kandidatom bomo sklenili delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim ča-
som.

6. Rok in naslov za vlaganje prijav: osem
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
tridesetih dni po izteku javnega natečaja.

7. Oseba, ki daje informacije o izvedbi
javnega natečaja: Martin Kukovič, tel.
02/748-29-82.

Mestna občina Ptuj

Ob-104521
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, goz-
darstvo, lovstvo in ribištvo, Parmova 33, 1000
Ljubljana, Slovenija, razpisuje prosto delovno
mesto v Inšpektoratu Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo:

inšpektor v IRSKGLR, enota Postojna
Javni/a uslužbenec/ka bo naloge oprav-

ljal v nazivu Inšpektor III. Delo na delovnem
mestu inšpektor se lahko opravlja v nazivih
inšpektor l, ll in lll.

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba

gozdarske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit za inšpektorja
– znanje angleškega jezika,
Kandidati/ke ki nimajo opravljenega dr-

žavnega izpita iz javne uprave in strokovne-
ga izpita za inšpektorja, morajo ta pogoj
izpolniti v enem letu po sklenitvi delovnega
razmerja, sicer se imenovanje v naziv razve-
ljavi.

Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanjih, priložiti še na-
slednja dokazila:

– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče),

– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),

– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-
publike Slovenije,

– fotokopijo iz delovne knjižice (delovne
izkušnje).

Z izbranim kandidatom bomo sklenili de-
lovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in s trimesečnim poskusnim
delom. Delo bo opravljal na sedežu enote
Postojna, Kolodvorska 5a, Postojna.

Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrov-
ska služba, Dunajska 56, 58, 1000 Ljublja-
na. Kandidate bomo o izboru pisno obvesti-
li v osmih dneh po opravljeni izbiri.

Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 434-57-20.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Št. 286/03 Ob-104550
Mestna občina Velenje objavlja prosto

delovno mesto
referent v Uradu župana in splošnih

zadev
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:
– V. stopnja izobrazbe družboslovne

smeri,
– najmanj 3 leta del. izkušenj na področ-

ju javne uprave,
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– 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,
– 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. 03/89-61-680.

Mestna občina Velenje

Št. 111-85/03 Ob-104617
Na podlagi prvega odstavka 27. člena,

prvega odstavka 33. člena in sedmega od-
stavka 57. člena Zakona o javnih uslužben-
cih (Uradni list RS, št. 56/02) generalni
sekretar Vlade RS objavlja javni natečaj za
uradniško delovno mesto

višjega svetovalca v Generalnem
sekretariatu Vlade RS.

Delo se lahko opravlja v nazivih: višji sve-
tovalec III, II in I, izbran kandidat/ka pa bo
delo opravljal/a v nazivu višji svetovalec III.

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba

ekonomske, računalniške ali poslovne sme-
ri;

– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– aktivno znanje angleškega jezika;
– dobro poznavanje orodja Lotus Notes;
– poznavanje pisarniškega poslovanja in

aplikacije SPIS 4;
– izkušnje na področju izobraževanja,

vključno s pripravo gradiv, prednost imajo
tisti z izkušnjami na področju LN aplikacij;

– poznavanje in uporabljanje MS orodij
– Word, Excel, PowerPoint;

– nekaj izkušenj na področju internetnih
aplikacij.

Za navedeno delovno mesto je kraj
opravljanja dela na sedežu Generalnega se-
kretariata Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljub-
ljana.

Kandidati/kandidatke morajo poleg na-
vedenih pogojev, izpolnjevati tudi naslednje
splošne pogoje za zasedbo delovnega me-
sta; državljanstvo Republike Slovenije, zna-
nje uradnega jezika, da oseba ni bila prav-
nomočno obsojena ali ni v kazenskem po-
stopku zaradi naklepnega kaznivega deja-
nja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev ter
opravljen državni izpit iz javne uprave.

Kandidati/kandidatke morajo k prijavi z
življenjepisom poleg morebitnih dodatnih
dokazil priložiti tudi naslednja dokazila:

– fotokopijo dokazila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– potrdilo o opravljenem izpitu iz Domi-

no Designerja – Certified Lotus Specialist;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave;

– 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 kandidatko/kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznive-
ga dejanja iz prejšnje alinee.

V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lah-
ko za delovno mesto kandidirajo tudi ose-
be, ki nimajo opravljenega državnega izpita
iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v enem letu od ime-
novanja v naziv.

Kandidatke/kandidati pošljejo pisne pri-
jave z dokazili na naslov: Generalni sekreta-
riat Vlade RS, Kadrovska služba, Gregorči-
čeva 20, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od
dne te objave.

Kandidati/ke bodo o izboru pisno obve-
ščeni v 30 dneh od poteka roka za prijavo
na natečaj. O izboru na razpisano delovno
mesto bo izbranemu kandidatu/ki izdana
upravna odločba, drugim kandidatom/kam
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Z
izbranim kandidatom/ko bomo po dokon-
čnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delov-
nim časom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-15-80.

Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat

Ob-104623
Republika Slovenija, Ministrstvo za go-

spodarstvo, Urad RS za varstvo konkuren-
ce, objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto:

svetovalec – v Pravni službi.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazi-

vu svetovalec III. Naloge na tem delovnem
mestu se lahko opravljajo v nazivu svetova-
lec I, II ali III.

Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri

ali najmanj visoka strokovna izobrazba dru-
žboslovne smeri,

– najmanj osem mesecev delovnih izku-
šenj.

Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje enega tujega jezika,
– znanje uporabe osebnega računalnika.
Pri izboru bodo imeli prednost kandida-

ti/ke, ki imajo izkušnje na področju konku-
renčnega prava.

Delovno razmerje bomo sklenili za ne-
določen čas, s polnimi delovnim časom.

Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega dr-
žavnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.

Pogoje, ki dajejo kandidatom prednost
pri izboru, bo posebna natečajna komisija
presojala na podlagi priloženih dokazil ozi-
roma referenc ali na podlagi razgovora s
kandidati.

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogo-

je, ki jih urejajo predpisi s področja delov-
nega razmerja ter drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj in potrdilom o
državljanstvu, potrdilom o nekaznovanosti
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niste bili obso-
jeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo
za pravosodje) ter potrdilom, da niste v ka-
zenskem postopku zaradi takšnega kazni-
vega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče), pošljite v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5. Do-
datne informacije o izvedbi javnega nateča-
ja dobite na tel 01/478-35-97.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
15 dneh po opravljenem postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Druge objave

Ob-104448
Na podlagi 71. člena Zakona o sodniški

službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02) Ministrstvo za pra-
vosodje objavlja

javni poziv
okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za

dodelitev enega okrožnega sodnika na
Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Pred-
videni čas dodelitve je 3 leta.

Kandidati lahko oddajo prijave v
15 dneh od objave tega poziva na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
Ljubljana.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 461-01-38/2003 Ob-104522
Javno zbiranje ponudb

za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada

Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
telefaks 01/478-18-05.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
(a) odprodaja neopremljenih, nezasede-

nih stanovanj.
(b) Kraj: Velike Bloke 58.
(c) Vrsta nepremičnine: 5 stanovanj (sta-

novanja št. 1, 2, 3, 5 in 6), v skupni izmeri
377,35 m2,

(d) Nepremičnine se odprodajajo v celo-
ti po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.

(e) Stanovanja so nezasedena.
3. Izklicna cena nepremičnin je

6,562.329,41 SIT.
Najmanjši dvig cene je 100.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-

ra biti sklenjena v roku petnajstih delovnih
dni po opravljenem javnem zbiranju ponudb.

5 Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku
osmih dni od podpisa pogodbe na tran-
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sakcijski račun proračuna RS št.
01100-6300109972, sklicna št. 18
15202-7200013-84241003. Položena
kavcija se všteje v kupnino.

6. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene v višini 656.232,94 SIT na transakcijski
račun proračuna RS št. 01100-6300109972,
sklicna št. 18 15202-7200013-84241003.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na
javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku
petnajst dni brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen dne
5. 11. 2003 med 10. in 12. uro.

8. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 12. 11. 2003 do 9. ure

na naslov: Republika Slovenija, Servis sku-
pnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana.

Ponudbe lahko predložijo fizične in prav-
ne osebe.

9. Pogoji za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokade TRR (velja za prav-
ne osebe in s.p.),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

na celotni stavbi Frankolovo 7. Gradbena
pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponu-
dnika. Vsa navedena gradbena dela pa mo-
rajo biti zaključena do 31.8.2004.

VI. Višina kavcije: do roka oddaje po-
nudbe, morajo ponudniki položiti kavcijo za
neizkoriščeno podstrešje v višini 500.000
SIT, in na podračun pri UJP št.
01339-0100003082. Po opravljeni izbiri se
ponudnikom, ki niso uspeli, kavcija vrne v
roku petnajst dni brez obresti.

VII. Ogled nepremičnine je možen po
predhodni telefonski najavi na tel. (Gregorc)
03/780-06-28 ali 03/780-06-22 (Skale).

VIII. Način mesto in čas oddaje ponudbe:
upoštevane bodo pisne ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 11. 2003 do
14. ure na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8,
Vojnik. Ponudbo lahko predloži fizična ali
pravna oseba. Na ponudbi naj bo navedeno
»Frankolovo 7«.

Kriteriji: podstrešje se prodaja, za na-
men izgradnje stanovanjskih enot. Najmanj
dve stanovanjski enoti v skupni velikosti do
70 m2 morata biti na razpolago prodajalcu
za namen naselitve stanovanjskih upravičen-
cev Občine Vojnik.

V ponudbi za neizkoriščeno podstrešje
naj bo jasno navedena;

– ponujena cena,
– število stanovanjskih enot in ocenjena

velikost enote,
– izjava kupca, da bo v najmanj dve sta-

novanjski enoti namestil upravičence Obči-
ne Vojnik po prednostni listi občine, ki se
določi na podlagi razpisa.

IX. Mesto in čas javnega odpiranja po-
nudb: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, sej-
na soba, dne 12. 11. 2003 ob 14.30.

X. Ustavitev postopka: komisija lahko,
do sklenitve pogodbe postopek javnega zbi-
ranja ustavi.

Občina Vojnik

Št. 935/10-2003-7 Ob-104356
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na pod-

lagi sklepa Občinskega sveta z dne 3. 10.
2003 o prodaji nepremičnin in 46. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in uprav-
ljanju s stvarnim premoženjem države in ob-
čin (Ur. l. RS, št 12/03 in 77/03) objavlja

javno zbiranje ponudb
I. Prodajalec: Občina Vojnik, Keršova 8,

3212 Vojnik.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb: pro-

daja se poslovni prostor v izmeri 22,70 m2.
Del nepremičnine se odprodaja v celoti

po sistemu videno-kupljeno.
III. Izklicna cena za poslovni prostor je

2,301.000 SIT.
Najmanjši znesek višanja je 100.000 SIT.
IV. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-

ra biti sklenjena v roku 30 delovnih dni po
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.

V. Način in rok plačila: najugodnejši po-
nudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
po podpisu pogodbe na podračun pri UJP
št. 01339-0100003082. Položena kavcija
se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v nave-
denem roku je bistvena sestavina pravnega
posla.

VI. Višina kavcije: do roka oddaje po-
nudbe, morajo ponudniki položiti kavcijo za

Ob-104173
Na podlagi 80. č člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01 in

30/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premože-
njem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) Center šolskih in obšolskih dejavnosti objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo kombiniranih in osebnih vozil

1. Prodajalec: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb: odprodaja vozil po seznamu:

Zap. Znamka Tip Letnik Registracija Izklicna cena
št. brez davka v SIT

1. Renault Kangoo 1.4 2001 LJ-Z2-02K 150.000
2. Lada Niva 1700 1998 LJ-F1-54A 100.000
3. Renault Express 1.4RL 1994 LJ-26-48F 100.000
4. Škoda Pick up 135L 1992 LJ-X4-370 200.000

3. Vozili pod zaporedno številko 1 in 2 sta v nevoznem stanju.
4. Vozila se odprodajo po sistemu videno – kupljeno.
5. Vse stroške prodaje in prenosa lastninske pravice na kupca, davke, takse plača

kupec.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov naslov, davčno

številko, rok veljavnosti ponudbe ter ponujeno ceno brez davka.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba bo predvideno sklenjena v roku petnajst dni od

zaključka zbiranja ponudb.
8. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku osmih

dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun št. 01100-6030715849.
9. Ogled avtomobilov, ki so na različnih lokacijah je možen po predhodni najavi na tel.

01/234-86-36, Igor Verbič.
10. Pisne ponudbe morajo biti poslane po pošti v ovojnici z napisom »Ne odpiraj, za javno

zbiranje ponudb za nakup vozil« v desetih dneh od objave tega razpisa na naslov: Center
šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana. Ponudbe lahko predložijo
fizične in pravne osebe.

11. Ta objava ne zavezuje in tudi izključuje odškodninsko odgovornost prodajalca, da z
najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.

12. Odpiranje ponudb ni javno. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za posa-
mezno vozilo. O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni v 8 dneh od zaključka zbiranja ponudb.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Št. 927/10-2003-7 Ob-104355
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na pod-

lagi sklepa Občinskega sveta z dne 3. 10.
2003 o prodaji nepremičnin in 46. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in uprav-
ljanju s stvarnim premoženjem države in ob-
čin (Ur. l. RS, št 12/03 in 77/03) objavlja

javno zbiranje ponudb
I. Prodajalec: Občina Vojnik, Keršova 8,

3212 Vojnik.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb: pro-

daja se neizkoriščeno podstrešje v več na-
menskem objektu, Frankolovo 7, Frankolovo.

Del nepremičnine se odprodaja v celoti
po sistemu videno-kupljeno.

III. Izklicna cena za neizkoriščeno pod-
strešje je 4,600.000 SIT.

Najmanjši znesek višanja je 100.000 SIT.
IV. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-

ra biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni
izbiri najugodnejšega ponudnika.

V. Način in rok plačila:
a) Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati

kupnino v roku 8 dni po podpisu pogodbe na
podračun pri UJP št. 01339-0100003082.
Položena kavcija se všteje v kupnino. Plačilo
kupnine v navedenem roku je bistvena sesta-
vina pravnega posla.

b) Najugodnejši ponudnik lahko kupnino
poravna tudi s sklenitvijo gradbene pogod-
be za obnovo strehe in ostrešja ter fasade
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poslovni prostor v višini 250.000 SIT, na
podračun pri UJP št. 01339-0100003082.
Po opravljeni izbiri se ponudnikom, ki niso
uspeli, kavcija vrne v roku petnajst dni brez
obresti.

VII. Ogled nepremičnine je možen po
predhodni telefonski najavi na tel. (Gregorc)
03/780-06-28 ali 03/780-06-22 (Skale).

VIII. Način mesto in čas oddaje ponud-
be: upoštevane bodo pisne ponudbe, ki bo-
do predložene najkasneje do 12. 11. 2003
do 14. ure na naslov: Občina Vojnik, Keršo-
va 8, Vojnik. Ponudbo lahko predloži fizična
ali pravna oseba. Na ponudbi naj bo nave-
deno »Frankolovo 8«.

Kriteriji: poslovni prostor bo prodan po-
nudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.

V ponudbi za poslovni prostor naj bo
jasno naveden:

– naziv ponudnika in ponujena cena,
– namen uporabe.
IX. Mesto in čas javnega odpiranja po-

nudb: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, sej-
na soba, dne 12. 11. 2003 ob 14.30.

X. Ustavitev postopka: komisija lahko,
do sklenitve pogodbe postopek javnega zbi-
ranja ustavi.

Občina Vojnik

Ob-104464
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,

5270 Ajdovščina, na podlagi 51. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in do-
polnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdov-
ščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list
RS, št. 2/02) in določil Uredbe o pridobiva-
nju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) ter sklepa Sveta
Občine Ajdovščina z dne 16. 11. 2000 in
sklepa Sveta Občine Ajdovščina z dne 9.
10. 2003, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
prodaja naslednjih nepremičnin:

A) Gradbena parcela za vrstno stano-
vanjsko gradnjo v Ajdovščini, Ulica Vena Pi-
lona, v bivšem ZN Grivče, parc. št. 72/3
travnik 6. razreda v izmeri 383 m2, k.o.
Šturje.

B) Zasedeno dvoinpolsobno stanovanje
št. 2 v nadstropju s pripadajočim solastnin-
skim deležem na skupnih delih večstano-
vanjskega objekta na naslovu Goriška ce-
sta 25a, Ajdovščina, stoječ na parc. št.
1016/1, parc. št. 1016/2, parc. št. 1016/3
in parc. št. 1017, vse k.o Ajdovščina, in
obsega: predprostor v površini 7,80 m2,
dve spalnici v površini: 11,25 m2 in 9,80 m2,
kopalnico v površini 4,40 m2, priročno
shrambo v površini 1,15 m2, kuhinjo z jedil-
nico v površini 15,90 m2, dnevno sobo v
površini 11 m2, loggio v površini 3,49 m2 ter
shrambo v pritličju v površini 1,98 m2. Ela-
borat etažne lastnine še ni izdelan.

C) Zaseden poslovni prostor s pripada-
jočim solastninskim deležem na skupnih de-
lih, na naslovu Dobravlje 2, stoječ na parc.
št. *140 k.o. Dobravlje, in sicer v delu, kjer
se nahajajo poslovni prostori Pošte Sloveni-
ja. Poslovni prostori zajemajo vetrolov v po-
vršini 3 m2, sprejemno pisarno v površini

13,70 m2, delovno pisarno v površini
9,70 m2 ter arhiv v površini 7,70 m2. Po-
slovni prostori so namenjeni izključno oprav-
ljanju poštne dejavnosti. Elaborat etažne la-
stnine še ni izdelan.

2. Najnižje ponudbene cene, varščina
A) Za gradbeno parcelo št. 72/3 k.o.

Šturje: najnižja ponudbena cena zemljišča
znaša 1,884.680 SIT. V ceno ni vključen
davek na dodano vrednost, ki bremeni kup-
ca. Višina varščine znaša 200.000 SIT. Vre-
dnost obstoječe komunalne opreme znaša
2,453.090 SIT. Strošek komunalne opreme
je fiksen in se ne licitira ter zajema asfaltira-
no dostopno cesto z vgrajenimi cestnimi ro-
bniki ter pločnikom na južni strani cestišča,
primarno vodovodno, kanalizacijsko električ-
no, telefonsko omrežje ter javno razsvetlja-
vo. Situacija primarnega komunalnega omre-
žja, ki deloma poteka tudi po gradbeni par-
celi, skrajno ob robniku, je na ogled pri stro-
kovni službi Občine Ajdovščina. Neposredna
izvedba hišnih priključkov je strošek gradite-
lja in ni zajeta v komunalni opremi.

B) Za zasedeno dvoinpolsobno stanova-
nje št. 2, v nadstropju večstanovanjskega
objekta na naslovu Goriška cesta 25a,
Ajdovščina: najnižja ponudbena cena znaša
12,816.500 SIT. V ceno ni vključen davek
promet nepremičnin, ki bremeni kupca.
Višina varščine znaša 1,300.000 SIT.

C) Za zaseden poslovni prostor na na-
slovu Dobravlje 2, in sicer v delu, kjer se
nahajajo poslovni prostori Pošte Slovenija:
najnižja ponudbena cena znaša 3,974.815
SIT. V ceno ni vključen davek promet ne-
premičnin, ki bremeni kupca. Višina varšči-
ne znaša 400.000 SIT.

3. Čas in naslov za oddajo ponudbe
Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in

zapečateni ovojnici pošljejo na naslov Obči-
na Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – po-
nudba za prodajo nepremičnin«. Ponudbe,
poslane po pošti ali dostavljene v vložišče
Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le,
če bodo prispele do ponedeljka 10. 11.
2003, do 10. ure. Javno odpiranje pisnih
ponudb bo potekalo v torek, dne 11. 11.
2003, z začetkom ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.

4. Drugi pogoji
Na javnem zbiranju ponudb za prodajo

nepremičnin lahko sodelujejo fizične ose-
be, ki so državljani Republike Slovenije in
pravne osebe s sedežem v Republiki Slove-
niji oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo
predložiti pisno pooblastilo.

Nepremičnine se prodajajo v stanju ka-
kršnem so, po sistemu »videno-kupljeno«.

Interesenti morajo poleg ponudbene ce-
ne še priložiti:

– potrdilo o vplačani varščini na Po-
dračun EZR Občine Ajdovščina št.
01201-0100014597, odprt pri Upravi RS
za javna plačila in se pri plačilu varščine
sklicevati na posamičen predmet prodaje
(navedba nepremičnine),

– potrdilo o državljanstvu za fizične ose-
be oziroma izvirnik ali overjeno kopijo izpi-
ska iz sodnega registra, ki ne sme biti sta-
rejši od 30 dni, za pravne osebe.

Izbrani bodo ponudniki, ki bodo izpol-
njevali pogoje in ponudili najvišjo ceno.

Izbrani ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo najkasneje v 10 dneh po
prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika in plačati celotno kupnino v roku
8 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavi-
tve računa. Kupec gradbene parcele v k.o.
Šturje je dolžan ob plačilu kupnine za zem-
ljišče istočasno poravnati tudi strošek ko-
munalne opreme zemljišča. Plačilo celotne
kupnine oziroma stroška komunalne opre-
me v roku, ki je določen, je bistven element
pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna
kupnine oziroma stroška komunalne opre-
me na določen način in v določenem roku,
se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto.
Strošek izdelave elaborata etažne lastnine
za stanovanje v Ajdovščini in poslovne pro-
store v Dobravljah bremeni kupca, vpis la-
stninske pravice za gradbeno parcelo pa se
obveže predlagati Občina Ajdovščina.

Uspeli ponudnik je dolžan pridobiti vsa
potrdila za prodajo, plačati davek od prome-
ta nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost, ki nista vključena v ceno, in stro-
ške overitve pogodb. Za sestavo pogodbe
poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila,
pomembna za ureditev odnosov med proda-
jalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.

Vplačana varščina se uspelemu ponu-
dniku vračuna v kupnino, neuspelim ponu-
dnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega po-
nudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisa-
nem roku, bo vplačana varščina zapadla v
korist Občine Ajdovščina.

Ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na kraju samem, in sicer v
ponedeljek, 3. 11. 2003 od 9. do 10. ure,
za gradbeno parcelo (točka A), za zasede-
no stanovanje v Ajdovščini (točka B) od
10.30 do 11. ure, za poslovne prostore v
Dobravljah (točka C) pa od 13.30 do
14. ure. Dodatne informacije lahko dobite
na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel.
05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lo-
vrekovič oziroma na tel. 05/365-91-14,
kontaktna oseba Katarina Ambrožič.

Občina Ajdovščina

Ob-104277
Stečajni dolžnik Iskra Eletrozveze – Data

d.o.o., Ljubljana – v stečaju, Stegne 11,
Ljubljana, objavlja

informativno zbiranje ponudb
za prodajo premoženja

Predmet zbiranja ponudbe je terjatev do
dolžnika Rima export import, Kosovo, v zne-
sku 3,579.012,66 SIT, ki temelji na izda-
nem računu za dobavo blaga in storitev.

Predmet ponudbe je lahko le odkup ter-
jatve v celoti.

Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila,
ki ne sme biti daljši od 8 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe.

Prodajna pogodba se sklene v roku 3 dni
po izbiri ponudnika, kar se opravi v 3 dneh
po poteku roka za zbiranje ponudb.

Ponudbe se dostavijo na naslov stečaj-
nega dolžnika: Iskra Elektrozveze – Data
d.o.o., v stečaju, Stegne 11, p.p. 1522,
Ljubljana, s pripisom »ponudba«.

Kupec je dolžan poravnati vse stroške v
zvezi z davčnimi obveznostmi pri prodaji pre-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 102-103 / 24. 10. 2003 / Stran 6337

moženja. Ponudbe se dostavijo najpozneje
v roku 8 dni po objavi tega oglasa.

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe o prodaji premoženja z no-
benim od ponudnikov.

Vse informacije lahko dobe ponudniki
po tel. 01/300-40-80 med 13. in 15. uro
ali faks 01/300-40-90.

Stečajni upravitelj Brane Gorše

Ob-104171
Podjetje Anžlovar Commerce s.p., Beet-

hovnova 5, Ljubljana, razpisuje 1 kadrov-
sko štipendijo na visoki stopnji izobraževa-
nja – Fakulteti za družbene vede, smer ko-
munikologija. Kandidati morajo poleg prija-
ve dostaviti še potrdilo o šolanju in
spričevalo o končani srednji šoli.

Prijave in dokazila o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov podjetja.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Anžlovar Commerce s.p.

Obvestila o priznanju
označb posebnih

kmetijskih pridelkov
oziroma živil

Ob-104621
Urad RS za priznavanje označb kmetij-

skih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem
besedilu: urad) pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano na podlagi drugega
odstavka 11. člena Pravilnika o postopkih
za priznavanje označb posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št. 76/03)
objavlja

obvestilo
o priznani označbi geografskega

porekla TOLMINC
1. Po končanem javnem posvetovanju in

seznanitvi strokovnih institucij z vlogo za priz-
nanje označbe geografskega porekla Tol-
minc, ki sta bila zaključena dne 13. 1. 2003,
ter na podlagi pozitivnega mnenja strokovne
komisije z dne 21. 5. 2003, ki jo je imenoval
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no z odločbo št. 324-28/2002 z dne 23. 5.
2002, je urad priznal označbo geografske-
ga porekla za sir

TOLMINC
(št. 324-01-09/02), ki jo je 6. 12. 2002

na urad vložil vlagatelj: Sirarsko društvo
Tolminc, Rutarjeva 35, 5220 Tolmin.

2. Urad je potrjeno specifikacijo vpisal v
register potrjenih specifikacij posebnih
kmetijskih pridelkov oziroma živil pod zapo-
redno številko 2 ter vlagatelju izdal odločbo
o vpisu v register potrjenih specifikacij št.
324-01-09/2002/24 z dne 11. 6. 2003.

3. Pridelovalci oziroma predelovalci, ki
želijo proizvajati ali prodajati sir s priznano
označbo geografskega porekla Tolminc,
morajo upoštevati določbe Pravilnika o oz-
načbi geografskega porekla Tolminc (Ur. l.
RS, št. 101/03), ki ga je sprejel minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter opra-

viti certificiranje v skladu s predpisom, ki
ureja postopke za priznavanje označb po-
sebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Urad RS za priznavanje označb
kmetijskih pridelkov oziroma živil

dr. Anton Svetlin, direktor

Ob-104622
Urad RS za priznavanje označb kmetij-

skih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem
besedilu: urad) pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano na podlagi drugega
odstavka 11. člena Pravilnika o postopkih
za priznavanje označb posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št. 76/03)
objavlja

obvestilo
o priznani označbi geografskega

porekla PIRANSKA SOL
1. Po končanem javnem posvetovanju in

seznanitvi strokovnih institucij z vlogo za
priznanje označbe geografskega porekla Pi-
ranska sol, ki sta bila zaključena dne 28. 2.
2003 ter na podlagi pozitivnega mnenja
strokovne komisije z dne 30. 5. 2003, ki jo
je imenoval minister za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano z odločbo št. 324-13/
2003 z dne 11. 2. 2003, je urad priznal
označbo geografskega porekla

PIRANSKA SOL

(št. 324-48/01), ki jo je 24. 1. 2003 na
urad vložil vlagatelj: Soline, Pridelava soli
d.o.o., Seča 115, 6320 Portorož.

2. Urad je potrjeno specifikacijo vpisal v
register potrjenih specifikacij posebnih
kmetijskih pridelkov oziroma živil pod zapo-
redno številko 3 ter vlagatelju izdal odločbo
o vpisu v register potrjenih specifikacij št.
324 – 48/01/32 z dne 11. 7. 2003.

3. Pridelovalci oziroma predelovalci, ki
želijo proizvajati ali prodajati sol s priznano
označbo geografskega porekla Piranska sol,
morajo upoštevati določbe Pravilnika o oz-
načbi geografskega porekla Piranska sol (Ur.
l. RS, št. 101/03), ki ga je sprejel minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
opraviti certificiranje v skladu s predpisom,
ki ureja postopke za priznavanje označb po-
sebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Urad RS za priznavanje označb
kmetijskih pridelkov oziroma živil

dr. Anton Svetlin, direktor

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 20900-91/03-21213 S-104309
Republika Slovenija, Upravna enota

Domžale, izdaja na podlagi prvega odstav-
ka 51. člena Zakona o splošnem upravnem

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-46/03-9 Ob-104307
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 16. 10.
2003 na podlagi četrtega odstavka 38. čle-
na Zakona o preprečevanju omejevanja kon-
kurence (Uradni list RS, št. 56/99; v nada-
ljevanju ZPOmK) izdal sklep o uvedbi po-
stopka v zadevi priglašene koncentracije
družb MOL Hungarian Oil and Gas plc,
Oktoberhuszonharmadika u. 18, H, Bu-
dimpešta, Madžarska (MOL), in INA In-
dustrija nafte d.d., Avenija Većeslava Ho-
ljevca 10, Zagreb, Republika Hrvaška
(INA).

MOL namerava pridobiti 25 odstotkov
plus eno delnico izdanega osnovnega kapi-
tala družbe INA ter izvrševati Delničarski
sporazum z drugim delničarjem, Republiko
Hrvaško, na podlagi katerega bosta delni-
čarja izvrševala skupni nadzor v družbi INA.

Urad je ugotovil, da je koncentracija po-
drejena določbam ZPOmK in ocenil, da bo
koncentracija zaradi pričakovanih horizon-
talnih učinkov bistveno povečala moč ude-
leženih podjetij na upoštevnem proizvo-
dnem trgu prodaje bitumna in na upoštev-
nem proizvodnem trgu prodaje utekočinje-
nega naftnega plina v Republiki Sloveniji.
Urad meni, da obstaja nevarnost ustvarjanja
oziroma krepitve prevladujočega položaja,
kar bi lahko povzročilo izločitev ali bistveno
zmanjšanje učinkovite konkurence na upoš-
tevnem trgu, zato je uvedel postopek pre-
soje morebitnih negativnih vplivov na kon-
kurenco.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo ude-
ležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

postopku (Uradni list RS, št. 80/99) in po
pooblastilu št. 12300-018/00-24 z dne 15.
5. 2000 v zadevi – ugotavljanje dejanskega
stalnega prebivališča Kastner Andreja, se-
daj neznanega prebivališča, naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ka-
stner Andreju, roj. 8. 5. 1940 Orešje na
Bizeljskem, s prijavljenim stalnim prebivali-
ščem v Domžalah, Ljubljanska c. 84, se
postavi Kalčič Urško, delavko Upravne eno-
te Domžale.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Objave
gospodarskih družb

Ob-104382
Skladno z določilom Statuta družbe D.P.

Steklarna Hrastnik d.d., Cesta 1. maja 14,
Hrastnik in določili Zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe objavlja

poziv
Vsem delničarjem družbe D.P. Steklarna

Hrastnik d.d., ki so ob ustanavljanju družbe
prijavili vpis delnic (16., 19., 20., 21. 5.
1998), delnic oziroma vložka pa niso vplača-
li pravočasno, da v roku 30 dni po objavi
tega poziva vplačajo prijavljene delnice.

Nevplačanih delnic je 7.882, nominalna
vrednost delnic je 1.000 SIT vsaka oziroma
nevplačani vložek znaša 7,882.000 SIT.

Zamudne delničarje se poziva, da v roku
30 dni po objavi tega poziva vplačajo 7.882
delnic.

Kolikor vplačila ne bodo izvršili bodo del-
nice razveljavljene oziroma namesto njih iz-

Št. 3071-5703-3 Ob-104612
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 20. 10.
2003 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o prepreče-
vanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; ZPOmK) odločil, da je priglašena
koncentracija (ustanovitev) družbe UDO,
podjetje za upravljanje distribucijskega
omrežja z električno energijo, d.o.o. s
strani družb Elektro Celje, javno podje-
tje za distribucijo električne energije,
d.d., Vrunčeva 2a, Celje, Elektro Gorenj-
ska, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, d.d., Mirka Vadnova 3a,
Kranj, Elektro Ljubljana, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, Elektro
Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Vetrinjska uli-
ca 2, Maribor in Elektro Primorska, jav-
no podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gori-
ca, skladna s pravili konkurence in da ji
Urad ne bo nasprotoval.

Družbe Elektro Celje, Elektro Gorenjska,
Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro
Primorska bodo za opravljanje gospodar-
ske javne službe upravljanje distribucijske-
ga omrežja ustanovile skupno podjetje, ki
bo samostojen gospodarski subjekt z da-
ljšim trajanjem. Koncentracija zajema regu-
lirano dejavnost upravljanja distribucijskega
omrežja, kar pomeni, da so predmet kon-
centracije le posamezni deli v koncentraciji
udeleženih podjetij.

Na podlagi podatkov iz priglasitve, dru-
gih dostopnih podatkov ter ob upoštevanju
obstoječe pravne regulative na področju
upravljanja distribucijskih omrežij Urad ugo-
tavlja, da v zvezi z obravnavano koncentra-
cijo ni izkazan resen sum o neskladnosti
koncentracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

dane nove delnice, ki jih bo družba prodala
v skladu z Zakonom o gospodarskih dru-
žbah.

Vplačila delnic zamudni delničarji opra-
vijo na sedežu družbe.

Na sedežu družbe delničarji dobijo tudi
vse podatke o postopku vplačila.

D.P. Steklarna Hrastnik d.d.
uprava družbe

Št. 88 Ob-104527
Direktor družbe Infond PID, pooblašče-

na investicijska družba, d.d., Ulica Vita Kra-
igherja 5, Maribor (v nadaljevanju: Infond
PID) na podlagi 533.f člena Zakona o go-
spodarskih družbah objavlja

obvestilo:
1. Dne 22. 10. 2003 je bil sodnemu

registru Okrožnega sodišča v Mariboru, So-
dna ulica 14, Maribor predložen Delitveni
načrt.

2. Na sedežu družbe Ulica Vita Kraig-
herja 5, Maribor je od 23. 10. 2003 do
skupščine dne 24. 11. 2003 v času od 8.
do 12. ure na vpogled Delitveni načrt s pri-
logami, zadnje letno poročilo, vmesna bi-
lanca stanja, poročilo direktorja o razdelitvi
z ustanovitvijo novih družb, poročilo revizor-
ja o razdelitvi in o ustanovitvi novih družb in
poročilo nadzornega sveta o pregledu raz-
delitve z ustanovitvijo novih družb. Navede-
no gradivo bo mogoče vpogledati tudi sami
skupščini dne 24. 11. 2003.

3. Vsakemu delničarju bo družba na nje-
govo zahtevo najkasneje naslednji dan brez-
plačno izročila prepis listin iz prejšnjega od-
stavka, vsakemu upniku pa prepis delitve-
nega načrta pod enakimi pogoji, kot veljajo
za delničarje.

4. Na skupščini dne 24. 11. 2003 bo
direktor razložil vsebino Delitvenega načr-
ta, prav tako pa bo delničarje obvestil o
vseh morebitnih pomembnih spremembah
premoženja družbe v obdobju od sestave
Delitvenega načrta do zasedanja skupšči-
ne. Za pomembno se šteje predvsem tista
sprememba, zaradi katere bi bilo primerno
drugačno menjalno razmerje oziroma dru-
gačna dodelitev delnic v novi družbi.

Infond PID, d.d.
direktor

Drago Naberšnik

Javne prodaje delnic

Ob-104450
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290

Sevnica, na podlagi Odloka o proračunu
Občine Sevnica za leto 2003 (Uradni list
RS, št. 28/03) in sklepa župana Občine
Sevnica, št. 40401-0001/2003, z dne
17. 10. 2003 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo delnic Nove Ljubljanske

banke, d.d.
I. Predmet prodaje in cena
Predmet prodaje je 1350 delnic Nove

Ljubljanske banke d.d. po izhodiščni ceni
26.000 SIT po delnici.

II. Pogoji prodaje z javnim zbiranjem po-
nudb:

1. Delnice, ki so predmet prodaje, se
prodajajo v paketu enemu ponudniku.

2. Pisno ponudbo lahko pošljejo fizične
osebe, ki so državljani RS in ponudbi prilo-
žijo potrdilo o državljanstvu oziroma pravne
osebe s sedežem v RS, ki ponudbi priložijo
overjeno kopijo izpiska iz sodnega registra.

3. Izbrani ponudnik mora s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku naj-
kasneje 8 dni po javnem odpiranju ponudb
in plačati celotno kupnino najkasneje v roku
10 dni po podpisu pogodbe. Po plačilu ce-
lotne kupnine bo prodajalec predlagal pre-
nos vrednostnih papirjev na novega imetni-
ka, pri čemer nosi stroške prenosa kupec.

Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
prodajni postopek razveljavljen.

III. Pisne ponudbe naj ponudniki pošlje-
jo v zaprti ovojnici s priporočeno pošto naj-
kasneje do 11. 11. 2003 do 15. ure, na
naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, z oznako »Ponudba za od-
kup delnic – ne odpiraj!«. Javno odpiranje
ponudb bo dne 12. 11. 2003 ob 12. uri, v
sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica. Pooblaščenci pravnih in fi-
zičnih oseb morajo predložiti pisno poobla-
stilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim
dokumentom.

IV. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, obveščeni takoj, vsi po-
nudniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v
roku 5 dni po javnem odpiranju ponudb.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvi-
šjo ceno, ob enaki ponudbi pa tisti, ki po-
nudi najkrajši rok plačila celotne kupnine.

Občina Sevnica

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-104187
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah, Sonja Kos Krautber-
ger kot direktorica družbe Stori Podjetje
za storitve, organizacijo in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, s sedežem in poslovnim naslo-
vom Ljubljana, Letališka 16, vpisane v so-
dnem registru Okrožnega sodišča v Ljub-
ljani pod št. reg. vložka 17/15886/00, ob-
javlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki ga je skupščina družbe sprejela dne

6. 10. 2003:
Osnovni kapital družbe se iz

37,186.836 SIT zmanjša za 34,786.836
SIT na 2,400.000 SIT. Razlog za navede-
no zmanjšanje je v neustreznem razmerju
med lastniškim kapitalom in obveznostmi
družbe glede na obseg in naravo dejavno-
sti družbe.

Osnovni kapital družbe se zmanjša efek-
tivno tako, da se znesek zmanjšanja osnov-
nega kapitala v višini 34,786.836 SIT, po
vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v so-
dni register, izplača družbenikom družbe v
razmerju z njihovimi poslovnimi deleži, in
sicer:
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– Ojstrež Bredi znesek 8,696.709 SIT,
– Kos Krautberger Sonji znesek

8,696.709 SIT,
– Mate Matjažu znesek 8,696.709 SIT,
– Koncilija Alešu znesek 8,696.709 SIT.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala

poslovni deleži družbenikov ostanejo nes-
premenjeni, zmanjšajo pa se osnovni vlož-
ki družbenikov oziroma nominalni zneski
navedenih poslovnih deležev tako, da po
zmanjšanju osnovnega kapitala znašajo,
kot sledi:

– Ojstrež Breda 600.000 SIT,
– Kos Krautberger Sonja 600.000 SIT,
– Mate Matjaž 600.000 SIT,
– Koncilija Aleš 600.000 SIT.
Poziva se morebitne upnike, da se zgla-

sijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglaša-
jo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Stori podjetje za storitve,
organizacijo in trgovino, d.o.o.,

Ljubljana
direktorica Sonja Kos Krautberger

Ob-104188
Direktor družbe Brumec-Ručigaj, družba

za proizvodnjo in trgovino d.o.o. Brumec Aleš,
družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani pod št. reg. vl. 1/17519/00, skla-
dno z določbo 454. člena Zakona o gospo-
darskih družbah objavlja naslednje sklepe:

1. sklep: osnovni kapital v družbi Bru-
mec-Ručigaj, družba za proizvodnjo in trgo-
vino d.o.o. se zniža za 15,000.000 SIT iz
dosedanjega, ki znaša 145,000.000 SIT ta-
ko, da bo novi znašal 130,000.000 SIT.

Znižanje se izvede z izplačilom v višini
15,000.000 SIT družbenikoma Brumec Ale-
šu in Petri v sorazmerju z njunima poslovni-
ma deležema.

Brumec-Ručigaj,
družba za proizvodnjo

in trgovino d.o.o.
direktor Brumec Aleš

Ob-104190
Na podlagi sklepa družbenika družbe

Strgar instalacije storitve in trgovina d.o.o.,
s sedežem Murnova 8, Brežice, z dne
29. 9. 2003 se zmanjša osnovni kapital dru-
žbe za 20,184.610 SIT, iz dosedanjega
22,384.610 SIT na 2,200.000 SIT.

Na podlagi drugega odstavka 454. člena
Zakona o gospodarskih družbah družba po-
ziva upnike, da se zglasijo na sedežu družbe
ter izjavijo ali soglašajo z navedenim zma-
njšanjem osnovnega kapitala ali pa zahtevajo
plačilo terjatve oziroma ustrezno varščino.

Strgar instalacije d.o.o.

Ob-104276
Na podlagi izstopa družbenika iz družbe

Logina informacijske tehnologije d.o.o., s
sedežem v Ljubljani, Vodnikova cesta 252,
mat. št. 5910994 z dne 18. 12. 2002, se
zmanjša osnovni kapital družbe za 522.000
SIT, iz dosedanjih 5,220.000 SIT na
4,698.000 SIT.

Na podlagi drugega odstavka 454. člena
ZGD pozivamo upnike, da se zglasijo na se-
dežu družbe ter izjavijo ali soglašajo z nave-
denim zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Logina informacijske
tehnologije d.o.o.

direktor Damjan Štrucl, univ. dipl. inž.

Sklici skupščin

Razširitev dnevnega reda
Ob-104608

V skladu z zahtevo delničarja Panhouse
Investments Limited, ki je imetnik 6,9%
osnovnega kapitala, nadzorni svet in uprava
družbe Hermes SoftLab d.d., programska
oprema, Litijska 51, 1000 Ljubljana, objav-
ljata dodatno 5. točko dnevnega reda s pre-
dlogi sklepov za skupščino, sklicano 24.
novembra 2003, ki je bila objavljena v Ura-
dnem listu RS, št. 99-100 z dne 17. 10.
2003:

5. Sejnine in nagrade članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepov: sejnine za člana nad-
zornega sveta znašajo 2.500 EUR bruto na
sestanek. Sejnina se izplača samo v prime-
ru, če je član nadzornega sveta prisoten na
sestanku (vključno preko telefona, internet
konference in podobno). Sejnina zajema
udeležbo na sestanku in pripravo na sesta-
nek.

Sejnina za predsednika nadzornega sve-
ta znaša 5.000 EUR bruto na sestanek.

Predsednik nadzornega sveta je nadalje
upravičen tudi do letne nagrade v znesku
15.000 EUR bruto.

Družba je zavezana plačati in zagotoviti
zavarovanje odgovornosti članom nadzorne-
ga sveta.

Ta sklep v celoti nadomesti sklep skup-
ščine o sejninah in nagradi članom nadzor-
nega sveta z dne 16. 12. 2002.

Stališče nadzornega sveta in uprave dru-
žbe do predloga sklepov: nadzorni svet in
uprava podpirata predlog sklepov.

Hermes Softlab d.d.
predsednik uprave in glavni

izvršni direktor
Olivier Carron de la Carriere

Ob-104548
Na podlagi določil 6.3. in 6.5. Statuta

delniške družbe TIB TERMINAL d.d. Ilirska
Bistrica in v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah uprava sklicuje

nadaljevanje 12. seje skupščine
delniške družbe TIB TERMINAL d.d.

Ilirska Bistrica,
ki bo v ponedeljek, dne 24. 11. 2003

ob 13. uri v sejni sobi družbe Viator&Vektor
d.d., v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev nadaljevanja skupščine,

ugotovitev sklepčnosti nadaljevanja skupšči-
ne in izvolitev delovnih teles nadaljevanja
skupščine.

Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčno-
sti se izvoli predsednika nadaljevanja skup-
ščine in imenuje preštevalca glasov. Seji bo
prisostvoval notar Dravo Ferligoj.

2. Opozorilo delničarjem na omogočen
pregled listin.

Predlog sklepa: sprejme se opozorilo
uprave družbe, da se delničarje družbe opo-
zori, da se jim omogoči ter jim pojasni pra-
vico, da se lahko seznanijo z vsemi okoli-
ščinami, ki so pomembne za odločanje (gla-
sovanje) o soglasju k pogodbi o pripojitvi

ter z vsemi listinami, določenimi v 516. čle-
nu Zakona o gospodarskih družbah.

3. Obrazložitev uprave o spremembah
premoženja družbe.

Predlog sklepa: sprejme se sklep, da
je ekonomska vrednost družb, udeleže-
nih pri pripojitvi, podlaga za določitev me-
njalnega razmerja, zato uprava delničar-
jem družbe pojasni, da od dneva skleni-
tve pogodbe o pripojitvi pa do dneva na-
daljevanja skupščine ni prišlo do nobenih
sprememb, ki bi vplivale na menjalno ra-
zmerje.

4. Soglasje skupščine k predlagani pri-
pojitvi.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
soglaša s predlagano pripojitvijo družbe TIB
TERMINAL d.d. Ilirska Bistrica k družbi TIB
TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica, na pod-
lagi predložene Pogodbe o pripojitvi, ta
sklep pa v celoti nadomesti sklep skupšči-
ne številka 5, sprejet dne 5. 8. 2002.

5. Določitev pooblaščenega zastopnika
za prevzem delnic.

Predlog sklepa: za zastopnika za pre-
vzem delnic, skladno s 521. členom Zako-
na o gospodarskih družbah se imenuje
KDD-centralno Klirinško depotna družba
d.d.

6. Imenovanje pooblaščenca delničarjev
prevzete družbe za sklenitev pogodbe o iz-
ročitvi stvarnega vložka.

Predlog sklepa: imenuje se zastopnika
delničarjev prevzete družbe, za sklenitev po-
godbe o izročitvi stvarnega vložka, ki je
predmet povečanja osnovnega kapitala pri
prevzemni družbi, in sicer Glažar Branko,
stanujoč Gregorčičeva 23/b, Ilirska Bistri-
ca.

Prijava udeležbe na nadaljevanju skup-
ščine

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na na-
daljevanju skupščine, in sicer najmanj 3 dni
pred sklicano sejo.

Prijava mora prispeti na naslov družbe
TIB TERMINAL d.d. Ilirska Bistrica, Šercer-
jeva 17, najkasneje do 20. 11. 2003. Prija-
vo je mogoče poslati s priporočeno pošto,
s telegramom na naslov družbe ali po tele-
faksu 05/71-41-105. V prijavi se navede
ime in priimek oziroma firmo delničarja, na-
slov oziroma sedež delničarja ter število del-
nic, ki jih ima delničar. V prijavi se lahko
navede tudi ime in priimek pooblaščenca
ter njegov naslov.

Pooblaščenci, ki zastopajo več delničar-
jev, lahko pošljejo družbi seznam delničar-
jev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno na-
vedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo
pooblaščenci predložiti najkasneje ob pri-
glasitvi udeležbe na zasedanju nadaljevanja
skupščine družbe.

Gradivo
Gradivo za sejo nadaljevanja skupščine

je na vpogled na sedežu družbe Šercerjeva
17, 6250 Ilirska Bistrica, v kadrovski službi
družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro
od dneva objave sklica nadaljevanja skup-
ščine do vključno dneva zasedanja nadalje-
vanja skupščine.

Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu nadaljevanja skupšči-

ne ob napovedani uri ne bo sklepčna (15%
osnovnega kapitala), bo ponovna seja
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nadaljevanja skupščine v skladu z določili
istega dne ob 14. uri v istem prostoru z
istim dnevnim redom.

TIB TERMINAL d.d., Ilirska Bistrica
uprava

Milan Šajn

Ob-104262
Na podlagi statuta družbe FMR Holding

d.d., sklicujem

redno skupščino
družbe FMR Holding d.d.,

ki bo dne 4. 12. 2003 ob 10. uri, v
prostorih Odvetniške pisarne Nataše Luša
na Lapajnetovi 9 v Idriji.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predlagano

vodstvo skupščine.
2. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta z mandatom od 4. 12. 2003 dalje se
izvolijo Nataša Luša, Miloš Kermavnar in Bo-
jan Sever.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, ki bodo svo-
jo udeležbo napovedali pisno vsaj tri dni
pred skupščino.

FMR Holding d.d.
direktor Milan Erjavec

Ob-104352
Na podlagi statuta in v skladu z določba-

mi Zakona o gospodarskih družbah, sklicu-
je uprava

10. sejo skupščine
delniške družbe Siteep Tegrad & Pap

Slovenski Inženiring za
Telekomunikacije, Energetiko,

Elektroniko in Prometno tehniko d.d.,
Ljubljana,

ki bo v torek, 25. 11. 2003, ob 14. uri na
sedežu družbe, na Kamniški 41 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje delovnih teles.
Na predlog uprave in nadzornega sveta

skupščina sprejme naslednji sklep: ugotovi
se sklepčnost skupščine in imenujejo de-
lovna telesa, in sicer predsednika skupšči-
ne in dva preštevalca glasov.

Skupščina se seznani s prisotnostjo vab-
ljene notarke.

2.a) Predložitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja
v sprejem.

Na podlagi soglasne odločitve uprave in
nadzornega sveta, skupščina sprejme na-
slednji sklep: sprejme se letno poročilo o
poslovanju družbe za poslovno leto 2002 z
mnenjem revizorja.

2.b) Odločanje o razrešnici upravi.
Na predlog nadzornega sveta skupščina

sprejme naslednji sklep: upravi se ne pode-
li razrešnice za leto 2002.

2.c) Odločanje o razrešnici nadzornemu
svetu.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep: nadzor-
nemu svetu se podeli razrešnica za leto 2002.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta skupščina

sprejme naslednji sklep: zaradi poteka man-

data se razrešijo dosedanji člani nadzorne-
ga sveta, predstavniki delničarjev Prebil Ju-
re, Jelenec Žiga, Petrovič Danijel in Cevc
Marko, ter se za naslednje 4-letno mandat-
no obdobje izvolijo naslednji člani nadzor-
nega sveta, predstavniki delničarjev: Veho-
var Anica, Prebil Jure, Kuharič Borut in Tiegl
Zoran.

Skupščina se seznani z izvolitvijo Tuš Ed-
varda in Zakrajšek Rajka kot predstavnikov
delavcev v nadzorni svet družbe.

4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Na predlog nadzornega sveta skupščina

sprejme naslednji sklep: za revizorja za leto
2003 se imenuje družbo Revizija Plus
d.o.o., Ljubljana.

5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Čas zasedanja
Seja skupščine je sklicana za torek,

25. 11. 2003, s pričetkom ob 14. uri, na
sedežu družbe, v Ljubljani, Kamniška 41.
Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepčnost,
se ponovno zasedanje skupščine določi za
četrtek, 25. 11. 2003 ob 14.30, v istem
prostoru. V tem primeru skupščina veljavno
odloča ne glede na višino prisotnega zasto-
panega kapitala.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
delniške družbe ves čas pooblastilnega ra-
zmerja.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo tisti del-
ničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo pred sejo skupščine pisno prijavili
svojo udeležbo na sedežu družbe najkasne-
je do vključno 21. 11. 2003 in so vpisani v
delniško knjigo na dan 21. 11. 2003. Ude-
leženci se ob prihodu na skupščino prijavijo
v tajništvu delniške družbe, pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo udeležbo in prejem glasovnic.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, je na vpogled v tajništvu družbe, vsak
delavnik od 10. do 12. ure, od dneva obja-
ve sklica skupščine dalje.

Siteep d.d.
uprava

Ob-104447
Na podlagi Zakona o gospodarskih dru-

žbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94,
20/98, 32/98, 84/98, 6/99 in 45/01) in
28. člena statuta družbe Hmezad Kmetij-
stvo Žalec d.d. Žalec, uprava sklicuje

4. redno skupščino
družbe Hmezad kmetijstvo Žalec d.d.,

Ulica Žalskega tabora 1, Žalec,
ki bo dne 9. 12. 2003 ob 12. uri v sejni

sobi zadružnega doma v Gotovljah, Gotov-
lje 71, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Skladno s poslovnikom o delu skupšči-
ne uprava otvori delo skupščine ter ugotovi,
koliko delnic je na skupščini prisotnih.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini izvedbo volitev in sprejem:

Sklep št. 1:
– za predsednika skupščine se izvoli:

Rajko Vrečer, univ. dipl. prav.,

– za preštevalca glasov se izvolita: Jeli-
ca Bizjak, Milan Sirše,

– seji prisostvuje notar, ki ga vabi uprava.
2. Obravnava zapisnika in sklepov 3.

redne skupščine Hmezad kmetijstva Ža-
lec d.d.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini sprejem:

Sklep št. 2: zapisnik 3. redne skupščine
Hmezad kmetijstva Žalec d.d. se potrdi.

3. Umik delnic Hmezad kmetijstva Ža-
lec d.d.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme

Sklep št. 3:
1. Družba Hmezad kmetijstvo Žalec d.d.

zmanjša osnovni kapital družbe z doseda-
njih 417,550.000 SIT, ki predstavlja
417.550 delnic z umikom 237.550 delnic v
vrednosti: 237,550.000 SIT na
180,000.000 SIT, ki predstavlja 180.000
delnic, na način, da se umik delnic izvrši v
proporcionalno in procentualno enakem de-
ležu pri vsaki od delničark družbe Hmezad
kmetijstvo Žalec d.d., in sicer se umik del-
nic izvrši po seznamu uprave družbe z dne
29. 9. 2003 pod točko C, ki je sestavni del
tega sklepa.

2. V skladu s 4. in 7. točko prvega od-
stavka 240. člena Zakona o gospodarskih
družbah (v nad. ZGD) in tretjim in četrtim
odstavkom 356. člena ter tretjim odstav-
kom 347. člena ZGD se na družbo Hmezad
kmetijstvo Žalec d.d. neodplačno prenese-
jo umaknjene delnice iz 1. točke tega skle-
pa, in sicer št. 237.550 delnic v vrednosti
237,550.000 SIT, na kapitalske rezerve
družbe in postanejo lastne delnice družbe,
ter se oblikujejo kot rezerve za lastne dele-
že, katere družba pridobi za namen izplači-
la umaknjenih delnic.

3. Razlogi za umik delnic družbe Hme-
zad kmetijstvo Žalec d.d., izhajajo iz dej-
stva, da so družbo Hmezad kmetijstvo Ža-
lec d.d. kupile zadruge – delničarke, z na-
menom, da kmetje-hmeljarji postanejo la-
stniki osnovnih sredstev, katera se
prenašajo na kmete-hmeljarje, s čimer je
omogočeno ustreznejše restrukturiranje ka-
pitala, izvršitev izplačili upnikom ter omogo-
čeno doseganje poslovno-upravljalskih ci-
ljev v okviru družbe.

4. Družba iz rezerv, oblikovanih v skla-
dno z 2. točko tega sklepa in pod pogojem,
da upravičenci do izplačil skladno z roki iz
5. točke tega sklepa prevzamejo obveznost
plačil in zagotovijo ustrezna jamstva (v ra-
zmerju 1: 2,5) s pravnimi posli v odnosu do
posamezne zadruge – delničarke in do Jav-
nega sklada RS za regionalni razvoj in ohra-
njanje poseljenosti slovenskega podeželja
d.o.o. izvrši izplačila upravičencem.

5. Uprava objavi odpravek sklepa o zma-
njšanju osnovnega kapitala družbe z umi-
kom delnic skladno s 350. členom ZGD.
Izplačila se izvršijo po 6 mesecih od objave
tega sklepa.

6. Po izplačilu upravičenim delničarjem
se presežek kapitala, ki ostane izkaže kot
kapitalske rezerve družbe.

7. Uprava družbe istočasno ob izplačilu
umaknjenih delnic razveljavi na podlagi 375.
člena ZGD vse pravice iz umaknjenih del-
nic, razen pravice do izplačila, skladno s
tem sklepom.
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Sklep št. 4:
1. Skupščina pooblasti upravo družbe,

da na podlagi predhodnega pisnega sogla-
sja Javnega sklada RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega po-
deželja ter predhodnega sklepa (soglasja)
nadzornega odbora družbe, sprejme ustrez-
ne sklepe in sklene pravne posle ter po
potrebi sprejme druge ukrepe za izvedbo
sklepa št. 3, s katerim je določen umik del-
nic Hmezad kmetijstva Žalec d.d.

2. Pravni posli, sklenjeni brez obeh so-
glasij, so neveljavni in je v zvezi z njimi upra-
va družbe odškodninsko odgovorna Javne-
mu skladu RS za regionalni razvoj in ohra-
njanje poseljenosti slovenskega podeželja.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji

Sklep št. 5: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta družbe v pre-
dlaganem besedilu in čistopis statuta druž-
be.

5. Razno.
V smislu razreševanja vprašanj družbe je

pod to točko mogoče s strani delničarjev
postaviti na skupščini vprašanja ter dajati
predloge in pobude. Pod to točko ni predvi-
denih sklepov.

Celotno skupščinsko gradivo je na vpo-
gled vsak delovni dan med 12. in 13. uro v
tajništvu družbe, Žalskega tabora 1, Žalec,
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo, kar pomeni, da mora biti posa-
mezna prijavnica v roku tri dni pred zaseda-
njem skupščine vložena na sedežu oziroma
prispeti na sedež družbe.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in prevzema gla-
sovnic za glasovanje na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pooblaščenci pa z ori-
ginalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.

Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se
v roku pol ure od napovedanega pričetka
skupščina ponovno sestane in je sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Hmezad kmetijstvo Žalec d.d.
direktor družbe

Andrej Natek

Ob-104472
Na podlagi 22. člena statuta Maksime

Holdinga d.d., finančna družba, Ljubljana,
Trg republike 3, direktor družbe Maksima
Holding d.d. sklicuje

1. sejo skupščine
družbe Maksima Holding d.d.,

ki bo 26. 11. 2003, ob 15. uri v Okrogli
dvorani poslovne stavbe TR3, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli odvetnik Dušan Kecman, za
preštevalko glasov se izvoli Karmen Cerar,
za notarja skupščine se imenuje notar Miro
Košak iz Ljubljane.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta PID Maksima 1 d.d. za leto 2002,
seznanitev z bilančno izgubo in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina se seznani s poro-
čilom nadzornega sveta PID Maksima 1 d.d.
za leto 2002, seznani se z bilančno izgubo
in podeljuje razrešnico upravi in nadzorne-
mu svetu za leto 2002.

3. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

membo 18. člena Statuta družbe, tako, da
se nov člen glasi: družba ima nadzorni svet,
ki ga sestavlja 7 članov, katerih mandat tra-
ja štiri leta. Člani izmed sebe izvolijo pred-
sednika in namestnika predsednika nadzor-
nega sveta.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga naslednje skle-

pe:
4.1. Skupščina vzame na znanje odstop

člana nadzornega sveta Črtomira Mesariča
z dnem imenovanja novega člana.

Za novega člana z mandatom, ki traja do
izteka mandata ostalih članov nadzornega
sveta, to je do 10. 4. 2006, se izvoli dr.
Vladimir Breznik.

4.2. Za člane nadzornega sveta, ki za-
stopajo interese delničarjev, se izvolijo:

– Igor Bavčar,
– Gorazd Čuk,
– Andrej Hazabent,
– Matej Narat.
Izvoljenim članom nadzornega sveta zač-

ne teči mandat z dnem vpisa sprememb
18. člena statuta na registrskem sodišču in
traja do izteka mandata ostalih članov nad-
zornega sveta, to je do 10. 4. 2006.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizorja računovodskih izkazov družbe
za poslovno leto 2003 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o., Neuberger-
jeva 30, Ljubljana.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na skup-

ščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v del-
niški knjigi Maksima Holding d.d. v Klirin-
ško depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan
skupščine in bodo ostali vpisani do konca
zasedanja skupščine. Seje skupščine se
lahko udeležijo delničarji ali njihovi poobla-
ščeni zastopniki, ki svojo udeležbo na skup-
ščini pisno prijavijo družbi vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine. Udeleženci lahko
dvignejo glasovnice eno uro pred začetkom
skupščine.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je vsem delničarjem na vpogled na sedežu

družbe v Ljubljani, Trg republike 3, vsak
ponedeljek, sredo in petek, do skupščine,
med 10. in 12. uro.

Maksima Holding d.d.
direktor

Milan Marinič

Ob-104473
Na podlagi točke 10.1.2. Statuta ID Mak-

sime d.d., Trg republike 3, Ljubljana, direktor
družbe ID Maksime d.d. vabi delničarje na

1. sejo skupščine
ID Maksima d.d.,

ki bo 26. 11. 2003, ob 13. uri v Okrogli
dvorani poslovne stavbe TR3, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Dušan Kecman, za prešteval-
ko glasov se izvoli Karmen Cerar, za notarja
skupščine se imenuje Miro Košak.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta PID Maksima 1 d.d. za leto 2002,
seznanitev z bilančno izgubo in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina se seznani s poro-
čilom nadzornega sveta PID Maksima 1 d.d.
za leto 2002, seznani se z bilančno izgubo
in podeljuje razrešnico upravi in nadzorne-
mu svetu za leto 2002.

3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizorja družbe za poslovno leto 2003
se imenuje revizijska družba
PricewaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na skup-

ščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v del-
niški knjigi ID Maksima d.d. v Klirinško de-
potni družbi d.d., Ljubljana, na dan skup-
ščine in bodo ostali vpisani do konca zase-
danja skupščine.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki svo-
jo udeležbo na skupščini pisno prijavijo dru-
žbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
eno uro pred začetkom skupščine.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Trg republike 3, vsak
ponedeljek, sredo in petek, do skupščine,
med 10. in 12. uro.

ID Maksima d.d.
direktor

mag. Miroslav Golubič

Ob-104474
Na podlagi 10.1.2. člena Statuta PID

Maksime d.d., Trg republike 3, Ljubljana,
direktor družbe PID Maksime d.d. vabi del-
ničarje na

1. sejo skupščine
PID Maksima d.d.,

ki bo 26. 11. 2003, ob 10. uri v Okrogli
dvorani poslovne stavbe TR3, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov.
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Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Dušan Kecman, za prešteval-
ko glasov se izvoli Karmen Cerar, za notarja
skupščine se imenuje Miro Košak.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta PID Maksima 1 d.d. za leto 2002,
seznanitev z bilančno izgubo in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina se seznani s poro-
čilom nadzornega sveta PID Maksima 1 d.d.
za leto 2002, seznani se z bilančno izgubo
in podeljuje razrešnico upravi in nadzorne-
mu svetu za leto 2002.

3. Sprejem sklepa o preoblikovanju PID
Maksima d.d. v redno delniško družbo s
spremembo firme, dejavnosti, zmanjšanjem
osnovnega kapitala z združevanjem delnic
in sprejemom statuta.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep:

3.1. Ugotavlja se, da so na podlagi Za-
kona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje in Zakona o prvem pokojnin-
skem skladu RS in preoblikovanju poobla-
ščenih investicijskih družb izpolnjeni zakon-
ski pogoji za preoblikovanje, zato se po-
oblaščena investicijska družba preoblikuje
v redno delniško družbo.

3.2. Dejavnost družbe se spremeni ta-
ko, da se dosedanje dejavnosti nadomesti-
jo z naslednjimi dejavnostmi:

G 50.101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili

G 50.102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili

G 50.103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili

G 50.303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila

G 51.130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala

G 51.140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal

G 51.530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo

G 51.650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo

I 61.100 Pomorski promet
I 62.200 Izredni zračni promet
J 65.210 Finančni zakup (leasing)
J 65.230 Drugo finančno posredništvo

d.n.
J 67.130 Druge dejavnosti, povezane s

finančnim posredništvom
K 70.100 Poslovanje z lastnimi nepre-

mičninami
K 70.110 Organizacija izvedbe nepre-

mičninskih projektov za trg
K 70.120 Trgovanje z lastnimi nepremič-

ninami
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem
K 70.310 Dejavnost agencij za posre-

dništvo v prometu z nepremičninami
K 70.320 Upravljanje z nepremičninami

za plačilo ali po pogodbi
K 71.100 Dajanje avtomobilov v najem
K 71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil

v najem
K 71.220 Dajanje vodnih plovil v najem
K 71.230 Dajanje zračnih plovil v najem

K 71.310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem

K 71.320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem

K 71.330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem

K 71.340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.

K 72.100 Svetovanje o računalniških na-
pravah

K 72.300 Obdelava podatkov
K 72.500 Vzdrževanje in popravila pi-

sarniških in računskih strojev in računalni-
ških naprav

K 74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

K 74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja

K 74.140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje

K 74.150 Dejavnost holdingov
K 74.400 Oglaševanje
K 74.830 Tajniška dela in prevajanje
K 74.832 Fotokopiranje in drugo raz-

množevanje
K 74.840 Druge raznovrstne poslovne

dejavnosti
3.3. Spremeni se firma družbe, tako da

glasi: Maksima-Invest, finančna družba, d.d.
Skrajšana firma družbe je: Maksima-Invest
d.d.

3.4 Zmanjšanje osnovnega kapitala:
3.4.1 Osnovni kapital družbe se zmanj-

ša po postopku rednega zmanjšanja iz
7.427,577.300 SIT za izhodiščno višino
889.300 SIT na izhodiščno višino
7.426,688.000 SIT in je razdeljen na izho-
diščno število 7,426.688 navadnih delnic z
nominalno vrednostjo ene delnice 1.000
SIT v skupnem izhodiščnem nominalnem
znesku 7.426,688.000 SIT.

3.4.2 Osnovni kapital družbe se zmanj-
ša z združevanjem delnic v menjalnem ra-
zmerju 10 starih delnic z nominalno vre-
dnostjo ene delnice 100 SIT za eno novo
delnico z nominalno vrednostjo ene delnice
1.000 SIT. Znesek razlike med osnovnim
kapitalom pred zmanjšanjem
7.427,577.300 in izhodiščno višino po zma-
njšanju 7.426,688.000 SIT v izhodiščni vi-
šini 889.300 SIT se izplača delničarjem pod
pogoji tega sklepa.

3.4.3 Končna višina zmanjšanja osnov-
nega kapitala je enaka dejanskemu številu
delnic, ki ostanejo delničarjem družbe zara-
di zmanjšanja osnovnega kapitala z združe-
vanjem delnic na presečni dan.

3.4.4 Delnice po združitvi obdržijo ose-
be, ki bodo imetniki delnic družbe na dan,
ko bo Klirinško depotna družba (KDD) po
74. členu ZNVP opravila združitev delnic,
ostale delnice, ki se zaradi združitve razve-
ljavijo, pa izbrisala (presečni dan). Vsak od
njih je upravičen do takšnega števila delnic
iz 1. točke tega sklepa, ki je enako številu
delnic, katerih imetnik je na dan združitve,
deljenih z menjalnim razmerjem iz 3.4.2 toč-
ke tega sklepa. Kadar število delnic, izraču-
nano po navedenem menjalnem razmerju,
ni enako celemu številu 1 ali njegovemu
mnogokratniku, se to zaokroži na prvi nižji
mnogokratnik števila 1.

3.4.5 Kot presečni dan se določi tride-
seti dan po vpisu sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala v sodni register.

3.4.6 Za posamezne delničarje, pri kate-
rih po združitvi rezultat na njihovem posa-
meznem računu ni enak celemu številu 1
delnice ali njegovemu mnogokratniku, bo
KDD na njihovih posameznih računih vpisala
število delnic, ki je enako prvemu nižjemu
mnogokratniku števila 1, za razliko pa bo dru-
žba vodila evidenco delnih pravic, za katere
ni mogoče izdati skupaj manj kot 1 nove
delnice, in delne pravice imetnikom izplača-
la v višini 40 SIT za eno staro delnico.

3.4.7 Upniki, katerih terjatve so nastale
pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala v sodni register, lahko v
primeru izplačila delnih pravic delničarjem
zahtevajo zavarovanje, če terjatve prijavijo v
šestih mesecih po objavi.

3.4.8 Nadzorni svet se pooblašča, da:
– uskladi določbe statuta družbe z izho-

diščno višino zmanjšanja osnovnega kapita-
la in izhodiščnim številom delnic iz 1. točke
tega sklepa,

– po združitvi delnic uskladi besedilo sta-
tuta s končno višino zmanjšanja osnovnega
kapitala in končnim številom delnic iz 1. toč-
ke tega sklepa, določi višino delnic, ki se
zaradi razveljavitve izbrišejo, in določi kon-
čno višino zneska, ki se prenese v kapital-
ske rezerve,

– da skladno z veljavnimi odločitvami
Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodi-
šča in drugih organov, prilagodi na skupšči-
ni sprejete sklepe v zvezi s preoblikovanjem
tako, da bo mogoče izvesti postopek preo-
blikovanja in ga vpisati v sodni register.

3.5 Z dnem vpisa preoblikovanja družbe
v sodni register preneha veljati pogodba o
upravljanju pooblaščene investicijske druž-
be.

3.6 Sprejme se statut družbe v predla-
ganem besedilu.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga naslednje skle-

pe:
4.1. Skupščina vzame na znanje odsto-

pe članov Ivana Tkalca, Sonje Janežič in
Štefanije Žagmeister z dnem vpisa preobli-
kovanja PID v redno delniško družbo.

4.2. Za člane nadzornega sveta, ki za-
stopajo interese delničarjev, se izvolijo:

– Žiga Debeljak,
– Andrej Hazabent,
– Srečko Kenda,
– dr. Marko Košak,
– Matej Narat.
Izvoljenim članom nadzornega sveta zač-

ne teči mandat z dnem vpisa preoblikovanja
PID v redno delniško družbo.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizorja družbe za poslovno leto
2003 se imenuje revizijska Pricewater-
houseCoopers d.o.o. Ljubljana.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na skup-

ščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v del-
niški knjigi PID Maksima d.d. v Klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan skup-
ščine in bodo ostali vpisani do konca zase-
danja skupščine.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki svo-
jo udeležbo na skupščini pisno prijavijo druž-
bi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
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Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
eno uro pred začetkom skupščine.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Trg republike 3, vsak
ponedeljek, sredo in petek, do skupščine,
med 10. in 12. uro.

PID Maksima d.d.
direktor

mag. Miroslav Golubič

Ob-104471
Na podlagi 30. člena Statuta SPL dru-

žbe pooblaščenke, d.d., vabi uprava SPL
družbe pooblaščenke, d.d. Ljubljana, Fran-
kopanska 18a, delničarje na

8. sejo skupščine
SPL družbe pooblaščenke, d.d.,
Ljubljana, Frankopanska 18a,

ki bo v torek, 25. novembra 2003, ob
13. uri, v prostorih uprave, Frankopanska
18a, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je

skupščina sklepčna in da lahko zaseda.
Uprava predstavi skupščini izbranega no-

tarja.
2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsednika skupščine izvoli odvetnica Bo-
jana Potočan, univ. dipl. jur., za preštevalca
glasov pa Darja Pugelj in Uroš Pirc.

3. Predstavitev letnega poročila uprave
SPL družbe pooblaščenke, d.d. za poslov-
no leto 2003, pisnega poročila nadzornega
sveta k letnemu poročilu, razprava in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: v skladu z 282.a čle-
nom veljavnega Zakona o gospodarskih dru-
žbah, skupščina SPL družba pooblaščen-
ka, d.d. potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2003 in
jima podeljuje razrešnico.

4. Obravnava in odločanje o sklepu o
uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta SPL družba pooblaščen-
ka, d.d. se sprejme uporaba bilančnega do-
bička v predlaganem besedilu.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje letnih izkazov SPL
družbe pooblaščenke, d.d. za leto 2003
imenuje Rödl & Partner, d.o.o., Dunajska
129, Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Udele-
ženci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti družbi pooblaščenki vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan sklica skupščine vpisani v delniško knji-
go družbe pooblaščenke.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo in s podpisom seznama prisotnih

delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo gradivo in glasoval-
ne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico ali drugim
veljavnim dokumentom.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno

s predlogi sklepov, je na vpogled na sede-
žu družbe pooblaščenke, Frankopanska
18a, Ljubljana, v sobi 408/IV, pri Darji Pu-
gelj, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se uro pozneje skupščina vnovič
sestane. V tem primeru je skupščina sklep-
čna ne glede na višino zastopanega kapitala.

SPL družba pooblaščenka, d.d.
uprava

Ob-104575
Uprava družbe Gopharm d.d. Nova Go-

rica, sklicuje

sejo skupščine,
ki bo v sredo, 26. 11. 2003, ob 17. uri v

konferenčni dvorani hotela Perla, Kidričeva
7, v Novi Gorici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepov:
a) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
b) Izvolijo se organi skupščine, in sicer:
– za predsednico skupščine Martina

Klanjšček,
– za preštevalki glasov: Tjaša Martinuč

in Metka Prinčič,
– notarka Eva Lučovnik.
2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-

lom o poslovanju družbe Gopharm d.d. No-
va Gorica, za leto 2002.

3. Obravnava in sprejem sklepa o raz-
poreditvi dobička za poslovno leto 2002 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in po-
zitivnem mnenju nadzornega sveta, ostane
ugotovljen dobiček v znesku 13,983.000
SIT nerazporejen. Upravi in nadzornemu
svetu se podeljuje razrešnico za delo v po-
slovnem letu 2002.

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička iz leta 2001.

Predlog sklepa: del dobička iz leta 2001
v višini 10,879.500 SIT se uporabi za divi-
dende, kar predstavlja 250 SIT bruto na del-
nico. Dividende se bodo izplačale do 31. 12.
2003 v nerevaloriziranih zneskih. Do izplači-
la dividend so upravičeni delničarji, ki bodo
vpisani v delniško knjigo družbe Gopharm
d.d. Nova Gorica na dan skupščine.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za članici nadzornega sveta,
izvoljeni s strani delničarjev, izvolita Martina
Klanjšček in Jana Štefančič.

6. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2003 imenuje revizijska hiša Ernst & Young
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111.

7. Razno
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico imajo delničarji, ki so vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v
delniško knjigo družbe Gopharm d.d. Nova
Gorica; ter najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine družbi pisno, s priporoče-
no pošiljko, prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in na zasedanju glasujejo osebno ali po po-
oblaščencu oziroma zastopniku. Poobla-
ščenci morajo prijavi priložiti pisno poobla-
stilo. Pooblastila morajo biti pisna in do-
stavljena družbi vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine. Ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja morajo biti shranje-
na na sedežu družbe.

Pooblastilo za fizične osebe mora vse-
bovati ime in priimek ter naslov poblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datume ter podpis
pooblastitelja.

Udeleženci skupščine se na zasedanju
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg tega še s kopijo poo-
blastila.

Udeleženci se na dan skupščine prigla-
sijo vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini.

Seznanitev z gradivom in glasovanje na
skupščini.

Gradivo s predlogi sklepov k posamez-
nim točkam dnevnega reda je delničarjem
na vpogled od 26. 10. 2003 dalje na sede-
žu družbe Gopharm d.d. Nova Gorica, vsak
delavnik od 8. do 12. ure. Na zasedanju
skupščine se odloča o objavljenih predlo-
gih sklepov po posameznih točkah dnevne-
ga reda, pri čemer se o vseh točkah glasu-
je z dvigom rok. Vsaka delnica šteje en glas.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog k posa-
mezni točki dnevnega reda, na sedež dru-
žbe Gopharm d.d. Nova Gorica.

Gopharm d.d. Nova Gorica
uprava

Št. 02018 Ob-104613
V skladu s točko 6.2. statuta družbe SM

Savinjska d.d., Žalec, uprava družbe na
zahtevo delničarja družbe Emona blagovni
center, d.d. Ljubljana, Šmartinska cesta
104, sklicuje

izredno skupščino delničarjev
zaradi predvidene spremembe lastništva

večinskega deleža delnic družbe. Skup-
ščina bo 25. 11. 2003 ob 14. uri na sedežu
družbe, Šlandrov trg 35, Žalec, z nasled-
njim dnevnim redom.

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnega telesa (predsednik
skupščine, preštevalci glasov, notar).
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Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Andrej Rauter, za prešte-
valki glasov se imenujeta Nika Kolmančič in
Slavica Čehovin.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar, ki je
zadolžen za sestavo notarskega zapisa po-
teka in sklepov skupščine.

3. Sprememba statuta in sprejem preči-
ščenega besedila statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
spremembe in dopolnitve statuta družbe v
predlaganem besedilu, ki je sestavni del te-
ga sklepa. Na podlagi sprejetih sprememb
statuta se določi prečiščeno besedilo statu-
ta z vsebino, ki je sestavni del tega sklepa.

4. Seznanitev skupščine z odstopom čla-
nov nadzornega sveta – predstavnikov del-
ničarjev: Boštjan Marolt, Nikola Šmajgert,
Simeon Špruk in Janko Golob – kolikor bo
podal odstopno izjavo.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta –
predstavnika delničarjev: Janko Golob – ko-
likor ne bo podal odstopne izjave.

Predlog sklepa: razreši se član nadzor-
nega sveta – predstavnik delničarjev Janko
Golob.

6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: v nadzorni svet družbe
se za dobo štirih let imenujeta Marko Bre-
zovšek in Dušan Gačnik, ki zastopata inte-
rese delničarjev.

7. Seznanitev skupščine z odpoklicem
članov nadzornega sveta – predstavnikov
delavcev Anice Lah in Marjana Antloga ter
izvolitvijo novega člana nadzornega sveta –
predstavnika delavcev za dobo štirih let.

8. Razno.
Glasovalno pravico na skupščini lahko

uresničujejo delničarji, ki so vpisani kot la-
stniki delnic družbe pri KDD – Centralno kli-
rinški depotni družbi, d.d. Ljubljana, najka-
sneje 10 dni pred dnem izvedbe skupščine.

Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice bodo imeli samo tisti del-
ničarji, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine, svojo udeležbo pisno najavili
upravi na sedežu družbe. Pooblaščenci mo-
rajo hkrati z najavo svoje udeležbe poslati
tudi pisno pooblastilo delničarja.

Vsem delničarjem je besedilo predlaga-
nih sprememb statuta kot tudi čistopis sta-
tuta na voljo pri upravi družbe na sedežu
družbe, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

SM Savinjska d.d., Žalec
predsednik uprave

Danijel Petek

Ob-104620
Na podlagi 9.5 točke statuta delniške

družbe Gozdno gospodarstvo Celje d.d.,
Ljubljanska cesta 13, Celje direktor sklicuje

5. skupščino družbe
Gozdno gospodarstvo Celje d.d.,
ki bo v petek, 28. novembra 2003 ob

12.
 
uri na sedežu družbe v Celju, Ljubljan-

ska cesta 13, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat,
– preštevalki glasov: Jožica Sevnšek,

Olga Trbovc.

Na seji bo prisoten vabljeni notar Andrej
Škrk.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na ugotovi in odobri, da ima družba po sta-
nju na dan 13. 10. 2003 64.535 lastnih
delnic, to je 33,04% osnovnega kapitala.

Osnovni kapital družbe, ki znaša
195,300.000 SIT, se zaradi optimizacije ka-
pitalske strukture družbe zmanjša za
64,535.000 SIT z umikom 64.535 lastnih
delnic, ki so s strani družbe že pridobljene,
v breme zakonskih rezerv, ki presegajo 10%
osnovnega kapitala in nerazporejenega do-
bička preteklih let. Družba zmanjšuje osnov-
ni kapital po določilih tretjega odstavka 356.
člena ZGD.

Po izvedenem zmanjšanju tako osnovni
kapital družbe znaša 130,765.000 SIT in je
razdeljen na 130.765 navadnih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.

Splošni prevrednotovalni popravek
osnovnega kapitala se zmanjša za sora-
zmerno vrednost nominalne vrednosti umak-
njenih lastnih delnic, hkrati se povečajo ka-
pitalske rezerve.

Skupščina pooblasti nadzorni svet, da us-
kladi besedilo statuta s tem sklepom spreje-
timi odločitvami in sprejme čistopis statuta.

3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: na podla-
gi osme alinee prvega odstavka 240. člena
ZGD, skupščina pooblašča upravo, da lah-
ko kupi lastne delnice, katerih skupni nomi-
nalni znesek ne sme presegati 10% osnov-
nega kapitala družbe, z namenom ohranja-
nja vrednosti delničarjev oziroma z name-
nom realizacije kapitalskega dobička.

Najvišja nakupna cena znaša 1.300 SIT,
najnižja prodajna cena je 1.300 SIT, najvi-
šja prodajna cena pa 1.500 SIT.

Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.

Na podlagi 240. člena ZGD in smiselno
s 313. členom ZGD se pri pridobitvi in od-
svojitvi lastnih delnic izključi prednostna pra-
vica obstoječim delničarjem.

Skupščina pooblašča direktorja družbe,
da lahko vse pridobljene lastne delnice od-
proda ali umakne brez nadaljnjega sklepa-
nja skupščine o zmanjšanju osnovnega ka-
pitala družbe, pooblastilo za spremembo
statuta, ki zadeva zmanjšanje osnovnega ka-
pitala zaradi umika lastnih delnic, pa prena-
ša na nadzorni svet družbe.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago na sedežu dru-
žbe, v tajništvu uprave, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, v času od dneva objave
sklica do vključno dneva zasedanja skup-
ščine.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v 7
dneh od objave sklica.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD
na dan 25. 11. 2003 in ki bodo najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine najavili

svojo udeležbo, priporočeno po pošti ali
osebno, na sedežu družbe. Pooblastilo mo-
ra biti pisno in ves čas trajanja pooblastilne-
ga razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Delničarje prosimo, da pridejo na skup-
ščino vsaj pol ure pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc.

Skupščina je sklepčna in veljavno odlo-
ča ne glede na število prisotnih delnic.

Gozdno gospodarstvo Celje d.d.
direktor

Janez Peskar, univ. dipl. ek.

Izvršbe in
zavarovanja

Z 2000/00005 IZ-10189
Okrajno sodišče v Kočevju je za zavaro-

vanje denarne terjatve Republike Slovenije,
Ministrstva za finance, Davčne uprave Repu-
blike Slovenije, Davčnega urada Kočevje,
proti dolžniku Jožetu Šaleharju, Kočevje, Tur-
jaško naselje 7, izdalo sklep o zavarovanju
denarne terjatve Z 2000/00005-3 z dne
31. 1. 2000, in sicer za zavarovanje terjatve
527.229 SIT z zakonskimi zamudnimi obres-
tmi od 10. 12. 1998 do plačila, stroškov
3.000 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od 10. 12. 1998 do plačila ter pripadkov z
zastavno pravico na stanovanju, ki ni vpisano
v zemljiški knjigi, prav tako opravilo rubež
tega stanovanja št. 14, v 4. nadstropju hiše v
Kočevju, Turjaška 15, ki stoji na parceli št.
929/2, vl. št. 903, k.o. Kočevje, stanovanje
meri 60,92 m2, in sicer na solastninskem
deležu do 1/2 tega stanovanja.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 27. 8. 2003

Z 03/00112 IZ-10185
Na podlagi izvršljivega seznama zaosta-

lih obveznosti Ministrstva za finance, Dav-
čne uprave Republike Slovenije, davčnega
urada Koper z dne 7. 5. 2003, št.
477-370/99-0641-412 in sklepa sodišča
opr. št. Z 03/00112 z dne 10. 6. 2003,
zaradi zavarovanja denarne terjatve do dol-
žnice v znesku 7,177.283,40 SIT (glavnica
z obrestmi zapadlimi do vključno 7. 5.
2003), se zaradi zavarovanja denarne terja-
tve upnika opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer enonad-
stropne vrstne hiše Rozmanova 60/k, štiri-
sobno stanovanje v izmeri 83,30 m2, na
parc. št. 447/10 ter garaža na parc. št.
447/24, k.o. Semedela, v vl. št. 1252 pri
zemljiški knjigi naslovnega sodišča, ki je last
dolžnika do 1/2, na podlagi darilne pogod-
be med Ravnikar Stanislavom, Magdo ter
dolžnikom z dne 24. 3. 1999.

Ta zapisnik je razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati, če bo taka listina sodišču
predložena.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 9. 2003
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IZ-104576
Na podlagi neposedno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 780/03 z dne 20. 9.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 3, v
pritličju stanovanjskega bloka, na naslovu
Pot na brod 1, Radeče, v izmeri 45,30 m2,
stoječe na parc. št. 590, k.o. Radeče, pri-
pisano pri vl. št. 412, k.o. Radeče, s pripa-
dajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah v več-
stanovanjski hiši ter funkcionalnem zemlji-
šču, last Kozina Helene, pridobljeno na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja z dne 8. 9. 2002, med prodajalce-
ma Jelenski Karmen in Miranom in kupko
Kozina Heleno, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 4,080.000 SIT, kar znaša
17.329,80 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve kreditne pogodbe s pripadki na-
pram dolžnici Kozina Heleni.

IZ-104578
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 625/03 z dne 20. 10.
2003, je bilo stanovanje številka 15, v sku-
pni izmeri 64,95 m2, ki se nahaja v četrtem
nadstropju večstanovanjske hiše, na naslo-
vu Ljubljana, Ilirska ulica 8, stoječe na parc.
št. 49/6 k.o. Tabor, zastavljeno v korist za-
stavne upnice Volksbank Karnten Sud,
reg.Gen.m.b.H., 9170 Ferlach, Hauptplatz
6, Avstija, v zavarovanje kreditne denarne
terjatve v znesku 25.000 EUR s pripadki.

IZ-104579
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, opr. št. SV 784/03 z dne
21. 10. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 15, v stanovanjski hiši Ulica Dušana Kve-
dra 26, Šentjur, v izmeri 66,42 m2, stoječi
na parc. št. 491/24, k.o. Šentjur pri Celju,
s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah, pridobljeno po kupni pogodbi z dne
6. 10. 2003, sklenjeni med prodajalcema
Rahten Zdenkom in Rahten Nevenko in kup-
cem Ceing, Podjetje za trgovino in svetova-
nje d.o.o., Šentjur, zastavljeno v korist upni-
ce SKB banke d.d., Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 35.000 EUR s
pripadki napram dolžniku Ceing, Podjetje
za trgovino in svetovanje d.o.o., Šentjur.

IZ-104580
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1299/2003 z dne
17. 10. 2003, sta pisarniški prostor z ozna-
ko P 33 b, v izmeri 63,56 m2 in pisarniški
prostor št. 128, v izmeri 36,22 m2, ki se
nahajata v I. nadstropju poslovne hiše BDC
na Tržaški c. 65 v Mariboru, zgrajeni na
parc. št. 565/5, pripisani pri vl. št. 675
k.o. Razvanje, last Lohnex d.o.o., Maribor,
Tržaška c. 65, na temelju kupoprodajne po-
godbe št. L/1 z dne 19. 12. 2002 ter pro-
dajne pogodbe z dne 1. 7. 2003, zastavlje-
na v korist Nove KBM d.d., Maribor, za za-

varovanje denarne terjatve do najvišjega
zneska 19,000.000 SIT.

IZ-104581
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz No-
ve Gorice, opr. št. SV 766/03 z dne 17. 10.
2003, je bil poslovni prostor z oznako L3 v
izmeri 41,60 m2, v pritličju poslovno stano-
vanjskega objekta Topoli 1, stoječega na
delu parc. št. 1462/1 k.o. Nova Gorica, s
solastniškim delom skupnih prostorov, de-
lov in naprav celotne stavbe in funkcional-
nega zemljišča, ki jih je kreditojemalka Štu-
cin Tajana, iz Huma 30 a, pridobila s kupo-
prodajno pogodbo št. 403023 od prodajal-
ca Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d.,
zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
2,000.000 SIT po kreditni pogodbi št.
457671 z dne 15. 10. 2003, s pripadki in
za terjatev v višini 6,600.000 SIT po kredit-
ni pogodbi št.458030 z dne 15. 10. 2003,
s pripadki.

IZ-104582
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tr-
žaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
1019/02 z dne 12. 11. 2002, je bilo stano-
vanje, last dolžnikov in zastaviteljev Egona
Dobreta in Andrejke Dobre, za vsakega do
1/2, oba stanujoča Cesta 1. maja 67, Kranj,
pridobljeno na podlagi menjalne pogodbe z
dne 25. 10. 2002, sklenjene med Egonom
Dobretom in Andrejko Dobre, oba stanujo-
ča Cesta 1. maja 67, Kranj in Janezom Bo-
janom Klemenčičem in Marijo Božo Kle-
menčič, oba stanujoča Župančičeva ulica
20, Kranj, zastavljeno v korist upnice Karn-
tner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
26.800 EUR v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila
s pripadki.

IZ-104583
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 926/02
z dne 14. 10. 2002, so bili poslovni prosto-
ri na zahodni strani, ki obsegajo pisarno
18,51 m2, pisarno 16,95 m2, sejno sobo
26,84 m2, hodnik 17,89 m2, sanitarije
5,25 m2 in kuhinjo 4,40 m2, skupaj torej
89,84 m2, v poslovnem objektu LS-2 na
Jesenicah, na naslovu Titova 63, v nadstro-
pju nad trgovino s pripadajočim betonskim
stopniščem, pridobljeni na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 6. 4. 1994, z družbo
SGP Gradbinec Kranj p.o. kot prodajalcem,
poslovni prostori (vzhodna stran), ki obse-
gajo pisarno 17,88 m2, pisarno 18,93 m2,
pisarno 10,05 m2, hodnik 12,92 m2 in sani-
tarije 5,45 m2, skupaj torej 65,23 m2, ob
LS-2 na Jesenicah, Titova 63, v nadstropju
nad trgovino s pripadajočim betonskim sto-
pniščem, pridobljeni na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 20. 4. 1995, z dru-
žbo SGP Gradbinec Kranj p.o. kot prodajal-
cem ter novozgrajeni poslovni prostori na
terasi v nivoju prvega nadstropja med sta-
novanjsko stolpnico in poslovnimi prostori

na Titovi 63, Jesenice, v izmeri 104,47 m2,
nastali na podlagi gradbenega dovoljenja
UE Jesenice, št. 351494/97 z dne 16. 10.
1997, zastavljeni v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
600.000 EUR, v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.

IZ-104584
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 1363/03 z dne 14. 10.
2003, je bila stanovanjska vrstna hiša zgra-
jena do III. gradbene faze v izmeri
194,10 m2, v etažnosti K+P+1, ki leži v nizu
osmih stanovanjskih enot, lociranih S od
cestne povezave Markovec – Bolnica Izola,
označen s št. 6, (vogalna vrstna hiša s sme-
ri proti vzhodu), kar je vse razvidno iz te-
hničnega opisa in programske skice, ki sta
priloga 1 in 2 kupoprodajne pogodbe št.
02-2002/6-VH Mediteran z dne 16. 9.
2003, s funkcionalnim zemljiščem – dosto-
pno potjo, zelenico in parkiriščem, ki je do-
končno odmerjena s parcelacijo, stavba sto-
ji na parc. št. 691/20, k.o. Semedela, last
dolžnika in zastavitelja Ukota Igorja, lastni-
ne pridobljene na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 02-2002/6-VH Mediteran (2. niz)
in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 29. 9.
2003, zastavljeno v zavarovanje terjatve
upnice do dolžnika in zastavitelja Ukota Igor-
ja v znesku 49,000.000 SIT s pripadki, z
obrestmi po letni fiksni obrestni meri 5% na
EUR in vseh drugih stroškov z zapadlostjo
zadnjega obroka 20. 10. 2013, v korist Del-
niške družbe CPK d.d., družba za vzdrže-
vanje cest, gradbeništvo in druge poslovne
storitve, matična št. 5069041, s sedežem v
Kopru, Ulica 15. maja št. 14.

IZ-104585
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 954/03 z dne 15. 10.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje št. 3 v
II. nadstropju, v vhodu št. 1, v skupni izmeri
28,93 m2, s pripadajočo kletno shrambo in
kletnim garažnim prostorom, kar vse se na-
haja v stanovanjskem objektu s podzemni-
mi parkirišči “Linhartov dvor” v Ljubljani, ki
stoji na parcelah št. 1204/9 in 1206/7,
obe k.o. Bežigrad, z naslovom Ljubljana,
Topniška 33, last zastavitelja Petra Lapanje-
ta, Ljubljana, Mucherjeva ulica 2, na podla-
gi prodajne pogodbe z dne 30. 6. 2000 in
dodatka št. 1 k prodajni pogodbi z dne
11. 10. 2000 in dodatka št. 2 z dne 1. 2.
2002. Stanovanje je zastavljeno v korist
upnice Zveze bank, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Celovec, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 28.000
EUR s pripadki.

IZ-104586
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 956/03 z dne 16. 10.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje z ozna-
ko BP1, v pritličju srednjega objekta z ozna-
ko B, v velikosti 53,94 m2, s shrambo št.
B6 v izmeri 4,50 m2 in atrijem v izmeri 33
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m2, s pripadajočim zemljiščem v okviru sta-
novanjske hiše ter pravico souporabe sku-
pnih prostorov, opreme in naprav, ki je last
zastaviteljev Helene Lopatič, Pot v hribec
11, Ljubljana in Marka Lopatiča, Ulica Bra-
tov Komel 1, Ljubljana-Šentvid, na podlagi
kuporodajne pogodbe, sklenjene dne
25. 9. 2003, s prodajalcem Gramiz Grad-
beno podjetje, d.d., Kočevje, Ob Mahovni-
ški c. 11. Stanovanje je zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, matična
št. 5026237, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 10,500.000 SIT s pripadki.

IZ-104587
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1799/03 z dne 16. 10.
2003, je bilo stanovanje št. 92 v skupni
izmeri 72,08 m2, ki se nahaja v IX. nadstro-
pju stanovanjskega bloka, na naslovu Voj-
kova cesta 73 v Ljubljani, ki je last zastavi-
teljev Verbec Vojka in Verbec Zlatke, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 1401/91, sklenjene dne 8. 1.
1992 z Mestom Ljubljana ter pogodbe o
priznanju solastniškega deleža z dne
16. 12. 1992, zastavljeno v korist upnika
Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 42.489,58 EUR v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije za EUR na dan sklenitve pogodbe o
dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
klavzulo št. 16492/56 z dne 8. 10. 2003,
kar znaša 10,000.000 SIT, vse s pripadki.

IZ-104588
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljublja-
ne, opr. št. SV 1810/03 z dne 17. 10. 2003,
je bilo trisobno stanovanje v pritličju stano-
vanjskega bloka v Ljubljani, Prule 1, v izmeri
52,40 m2, last zastavitelja Počkar Vojka, Voj-
kova cesta 15, Ljubljana, zastavljeno v korist
upnika Koščak Marjana, Žalna 69 A, Grosu-
plje, za zavarovanje denarne terjatve v višini
19.740 EUR, obračunano po prodajnem me-
njalniškem tečaju SKB banke d.d. Ljubljana,
z obrestmi in vsemi pripadki.

IZ-104589
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1812/03 z dne 17. 10.
2003, je bilo stanovanje št. 47 v izmeri
36,35 m2, ki se nahaja v I. nadstropju sta-
novanjskega bloka na naslovu Črtomirova
ulica 24 v Ljubljani in je last zastavitelja
Vukmirović Mladena, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 17. 12. 1984
s Kušter Štefanom, zastavljeno v korist upni-
ce Raiffeisen Krekova banka d.d., Slom-
škov trg 18, Maribor, matična št. 5706491,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
15.659,45 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
11281/32 z dne 7. 10. 2003, kar znaša
3,685.000 SIT, vse s pripadki.

IZ-104590
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška iz

Ljubljane, opr. št. SV-800/03 z dne 14. 10.
2003, je bilo stanovanje št. 31 v skupni
izmeri 58,08 m2, ki se nahaja v tretjem nad-
stropju stanovanjske hiše Krivec št. 3 v Ljub-
ljani, stoječe na parc. št. 1526 k.o. Glince.
To stanovanje je last zastavitelja Željka
Mitrakovića, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 10. 10. 2003, sklenjene med njim
kot kupcem in Janezom Mušičem kot pro-
dajalcem, zastavljeno v korist upnice Poso-
jilnice Bank Borovlje r.z.o.j., A-9170 Borov-
lje, za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.000 EUR s pripadki, napram dolžniko-
ma Željku Mitrakoviću in Slavici Mitraković,
oba stan. Gornji trg 19, Ljubljana.

IZ-104591
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 786/03 z dne 14. 10.
2003, je bilo stanovanje na naslovu naslovu
Tomšičeva 51, Slovenj Gradec, št. stanova-
nja 4, v II. nadstropju, ležeče na parc. št.
798/4, vl. št. 916, k.o. Slovenj Gradec, ki
obsega 69,79 m2 in to kuhinjo 5,15 m2,
sobo 8,04 m2, sobo 12 m2, sobo 16,44 m2,
WC 1,71 m2, kopalnico 3,85 m2, predsobo
3,53 m2, balkon oziroma teraso 3,71 m2,
klet 2,20 m2, ki je v lasti dolžnice in zastavi-
teljice Irme Marije Zajc, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe za stanovanje, sklenje-
ne dne 14. 5. 1993 in aneksa, sklenjenega
dne 23. 6. 1994, med dolžnico in zastavi-
teljico Marijo Irmo Zajc in Tus Prevent Slo-
venj Gradec, kot prodajalcem, zastavljeno
za zavarovanje terjatve v višini 25.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, kar znaša
na dan sklenitve tega sporazuma
5,886.362,50 SIT, s končnim rokom vrači-
la dne 20. 7. 2013 in s pp, v korist zastav-
nega upnika Raiffeisenbank Eberndorf, re-
gistrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf.

IZ-104592
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1079/03 z dne
15. 10. 2003, je nepremičnina, dvosobno
stanovanje št. 26, v skupni izmeri 57,36 m2,
s kletno shrambo št. 26, v izmeri 4,47 m2,
ki se nahaja v VI. nadstropju večstanovanj-
ske hiše v Mariboru, Gosposvetska c. 34,
stoječe na parc. št. 1625 k.o. Koroška vra-
ta, ki je do celote last Roberta Razborška,
stan. Trubarjeva ul. 4, Maribor, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 12. 12.
1991 med prodajalcem TKI Pinus, Rače,
p.o., Rače in kupcem Antonom Vizoviškom
ter kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
20. 8. 2002 med prodajalcem Antonom Vi-
zoviškom in kupcem Robertom Razbor-
škom, zastavljena v korist upnika Raiffei-
senbank Voitsberg, reg. družba z omejenim
jamstvom, Republika Avstrija, za zavarova-
nje denarne terjatve do dolžnika Roberta
Razborška, stan. Trubarjeva ul. 4, Maribor,
v višini 23.000 EUR s pripadki.

IZ-104593
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1096/03 z dne
17. 10. 2003, je nepremičnina, dvosobno

stanovanje št. 5, v izmeri 65,86 m2, s pripa-
dajočim kletnim prostorom, ki se nahaja v I.
nadstropju večstanovanjske hiše v Maribo-
ru, Masarykova cesta 26, stoječe na parc.
št. 952, k.o. Tabor, ki je do celote last Ane
Kušter, stan. Masarykova cesta 26, Mari-
bor, na podlagi prodajne pogodbe št.
1046/2000, sklenjene dne 10. 7. 2000
med prodajalcem Stanovanjskim skladom
Občine Maribor in kupko Ano Kušter, za-
stavljena v korist upnice Raiffeisenbank Lei-
bnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornos-
tjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnice Ane Kušter, stan. Masarykova ce-
sta 26, Maribor, v višini 15.200 EUR s pri-
padki.

IZ-104594
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 1228/03 z dne 17. 10.
2003, je bila nepremičnina, enosobo sta-
novanje št. 6, v I. nadstropju stanovanjske
hiše v Mariboru, Delavska ulica 12, v sku-
pni izmeri 30,61 m2 in delu podstrešja št.
6, v izmeri 15,75 m2, stoječe na parc. št.
2291, pri podvložku št./8, k.o. Tabor, ki je
v lasti Fric Karmen, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 18. 9. 2003, sklenjene z
prodajalko Vargek Marijo, zastavljeno v ko-
rist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
14.227,80 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za
EUR na dan sklenitve navedene kreditne
pogodbe o dolgoročnem tolarskem kredi-
tu z valutno klavzulo št. 52609/14, kar
znaša 3,350.000 SIT z realno letno obre-
stno mero EUR + 6,9%, s tem, da se real-
na vrednost kredita ohranja s pomočjo va-
lutne klavzule (EUR), da banka obračuna-
va v času porabe kredita interkalarne obre-
sti za porabljeni del kredita, po obrestni
meri, ki je enaka pogodbeni obrestni meri,
z rokom zapadlosti terjatve po poteku 180
mesecev, šteto od dneva izteka 60 dnev-
nega roka od dneva sklenitve pogodbe, to
je od 14. 10. 2003.

IZ-104595
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 570/2003 z dne
16. 10. 2003, je bilo enosobno stanova-
nje št. 12, ki se nahaja v 2. nadstropju
stanovanjske hiše Cesta M. Tita 62, Je-
senice, stoječe delno na parc. št. 478/1,
vl. št. 839, k.o. Jesenice, v skupni izmeri
38,82 m2, ki obsega sobo s kuhinjo, ko-
palnico z WC, predsobo in kletni prostor,
s sorazmernim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah ter
na funkcionalnem zemljišču, last Fehrudi-
na Ključanina, Cesta železarjev 13, Jese-
nice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 23. 9. 2003, sklenjene s prodajal-
cem Francem Milivojem Beštrom, Dovje
96A, zastavljeno v korist upnice Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 17.500 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila, s pp.
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IZ-104596
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1222/2003 z dne
17. 10. 2003 je bila nepremičnina, dvoso-
bno stanovanje številka 23, v skupni izmeri
60,33 m2, v tretjem nadstropju večstano-
vanjske zgradbe v Mariboru, Borova vas
003, stoječe na parceli številka 2345, ka-
tastrska občina Spodnje Radvanje, ki je last
zastaviteljice Jasne Manfreda, rojene 1. 4.
1943, EMŠO 0104943505098, stanujoče
Kozjak nad Pesnico 022 H, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 13. 3. 2003,
sklenjene s prodajalcema Kšela Judito in
Zlatko, zastavljeno v korist upnice Nove kre-
ditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična št. 5860580, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 4,700.000
SIT s pripadki.

IZ-104597
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1225/2003 z dne
9. 10. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
številka 001, v izmeri 80,33 m2, locirano v
mansardi poslovne zgradbe s stanovanjski-
mi prostori v mansardi na Na trati 003 v
Mariboru, ki stoji na parceli številka 953/2,
vložna številka 900, katastrska občina Brez-
je in je last dolžnika na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 11. 6. 2003, sklenjene s
Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010,
Maribor, kot prodajalcem, zastavljeno v ko-
rist upnice Pošte Slovenije, d.o.o., matična
številka 5881447, Slomškov trg 010, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,814.000 SIT s pripadki.

IZ-104598
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1226/2003 z dne
9. 10. 2003, je bilo enosobno stanovanje
številka 008, v izmeri 18,45 m2, locirano v
II. nadstropni etaži poslovno/stanovanjske
zgradbe na naslovu Framska 011 v Maribo-
ru, ki stoji na parcelah številka 1652 in
1653/2, vložna številka 2031, katastrska
občina Tabor in je last dolžnika na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 8. 2003,
sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 010, Maribor, kot prodajalcem, za-
stavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., matična številka 5881447, Slomškov
trg 010, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3,623.512,44 SIT s pripad-
ki.

IZ-104599
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1227/2003 z dne
9. 10. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
številka 159, v izmeri 58,80 m2, locirano v
VI. nadstropju stanovanjske zgradbe na na-
slovu Prušnikova 044 v Mariboru, ki stoji na
parceli številka 1118/001, vložna številka
1414, katastrska občina Spodnje Radvanje,
last dolžnice na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 14. 8. 2003, sklenjene s Poš-
to Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Ma-
ribor, kot prodajalcem, zastavljeno v korist

upnice Pošte Slovenije, d.o.o., matična šte-
vilka 5881447, Slomškov trg 010, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,479.000 SIT s pripadki.

IZ-104600
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1228/2003 z dne
10. 10. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
številka 022, v izmeri 51 m2, locirano v II.
nadstropju večstanovanjske zgradbe na na-
slovu Cesta OF 040 v Mariboru, ki stoji na
parceli številka 1255/004, vložna številka
681, katastrska občina Pobrežje in je last
dolžnice ter zastaviteljice Lilijane Kolarič,
EMŠO 250693505041, stanujoče Maribor,
Cesta OF 040 in zastavitelja Rajka Kolari-
ča, EMŠO 1402966500292, stanujoč Ma-
ribor, Cesta OF 040, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 9. 7. 2003, sklenjene
s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010,
Maribor, kot prodajalcem, zastavljeno v ko-
rist upnice Pošte Slovenije, d.o.o., matična
številka 5881447, Slomškov trg 010, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,977.500 SIT s pripadki.

IZ-104601
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1229/2003 z dne
10. 10. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 1 s kabinetom, v izmeri 75,30 m2, v
mansardi poslovno-stanovanjske zgradbe v
Begunjah 15/d, ki stoji na parceli številka
338/5, vložna številka 1205, katastrska ob-
čina Begunje, last dolžnice Andreje Ander-
le, EMŠO 1511956506164, stanujoče Be-
gunje na Gorenjskem, Begunje 15/d, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 21. 1. 2003, sklenjene s Pošto Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor,
kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice
Pošte Slovenije, d.o.o., matična številka
5881447, Slomškov trg 010, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
9,066.589,27 SIT s pripadki.

IZ-104602
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1230/2003 z dne
10. 10. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 1, v izmeri 63,30 m2, locirano v nadstro-
pju in delno v mansardi poslovno-stanovanj-
ske zgradbe v Brezju 080/c v Radovljici, ki
stoji na parceli številka 114/4, vložna števil-
ka 302, katastrska občina Brezje, last dol-
žnice Cvetke Leben, EMŠO
1211959505378, stanujoče Brezje 080/c,
Radovljica, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 30. 12. 2002, sklenjene s
Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010,
Maribor, kot prodajalko, zastavljeno v korist
upnice Pošte Slovenije, d.o.o., matična šte-
vilka 5881447, Slomškov trg 010, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-104603
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1233/2003 z dne
10. 10. 2003, je bilo dvosobno stanovanje

številka 022, v izmeri 51 m2, locirano v II.
nadstropju večstanovanjske zgradbe na na-
slovu Cesta OF 040 v Mariboru, ki stoji na
parceli številka 1255/004, vložna številka
681, katastrska občina Pobrežje in je last
dolžnika ter zastavitelja Rajka Kolariča,
EMŠO 1402966500292, stanujočega Ma-
ribor, Cesta OF 040 in zastaviteljice Lilijane
Kolarič, EMŠO 250693505041, stanujoče
Maribor, Cesta OF 040, sklenjene s Pošto
Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Mari-
bor, kot prodajalko, zastavljeno v korist upni-
ce Pošte Slovenije, d.o.o., matična številka
5881447, Slomškov trg 010, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
2,977.500 SIT s pripadki.

IZ-104604
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1262/2003 z dne
15. 10. 2003, je bila nepremičnina, stano-
vanje št. 11, v izmeri 70,54 m2, ki se nahaja
v drugem nadstropju v stanovanjski hiši Bo-
rova vas 001 v Mariboru, stoječi na parc.
št. 2345, k.o. Sp. Radvanje, last dolžnice
in zastaviteljice Kristine Šipek, rojene 3. 4.
1959, EMŠO 0304959505038, stanujoče
Maribor, Borova vas 001 in zastavitelja Ši-
pek Marjana, rojenega 1. 12. 1955, EMŠO
0112955500078, stanujočega Maribor,
Borova vas 001, za vsakega do 1/2, na
podlagi prodajne pogodbe št. 4767/93 z
dne 22. 11. 1993, sklenjene z Občino Ma-
ribor, kot prodajalko, zastavljena v korist
upnika Pukšič Viktorja, rojenega 7. 3. 1950,
EMŠO 0703950500574, stanujočega Le-
nart v Slovenskih goricah, Cankarjeva ul.
016, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pripadki.

IZ-104605
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1269/2003 z dne
15. 10. 2003, je bila nepremičnina, po-
slovni prostor številka 002 v I. nadstropju, v
izmeri 25,68 m2, v Trgovsko poslovnem ob-
jektu v Ljubljanski ulici 042, Maribor, zgra-
jenem na parcelah številka 1609/1 in
1609/20 k.o. Tabor, s solastninsko pravico
na skupnih prostorih, delih in napravah ob-
jekta ter na pripadajočem stavbnem funkci-
onalnem zemljišču objekta, ki je last dolžni-
ka Profil-Montaža d.o.o., matična številka
5921597, Volodjeva ulica 023 C, Maribor,
na podlagi kupoprodajne pogodbe številka
01/03 z dne 23. 9. 2003, sklenjene s pro-
dajalcem Varkos Ivan Selinšek s.p. in dol-
žnikom kot kupcem, zastavljeno v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
matična številka 5860580, Vita Kraigherja
4, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve
v višini največ 4,000.000 SIT.

IZ-104606
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič Trat-
nik, opr. št. SV 1348/03 z dne 15. 10.
2003, je bilo zastavljeno štirisobno stano-
vanje z oznako S4, v izmeri 89,33 m2, po-
kritim balkonom v izmeri 18,6 m2, shrambo
št. S4 v kleti v izmeri 5,47 m2, parkirnima
garažnima mestoma PM 5 in PM6 v izmeri
15 m2 vsako, z ograjenim atrijem na južni in
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vzhodni strani objekta, vzdolž celotenga sta-
novanja v izmeri ca. 60 m2, ki se nahaja v
pritličju južnega dvojčka na naslovu Ljublja-
na, Mladinska ulica v Podutiku v Ljubljani,
stoječem na parc. št. 844/4 in 844/5, k.o.
Glince, last dolžnikov in zastaviteljev, vsa-
kega do 1/2, na podlagi pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja S4 v južnem dvojčku
stanovanjskih vil v Podutiku – Ljubljana,
sklenjeni dne 10. 10. 2002, s prodajalcem
Ganamm d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljublja-
na, in sicer v korist upnice Zveze bank, re-
gistrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Bank und Revisionsverband, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
enolična identifikacijska številka 1870637,
s sedežem Pavlitschgasse 5-7, A-9010 Kla-
genfurt, Avstrija, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 70.000 EUR s pripadki.

IZ-104607
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič Trat-
nik, opr. št. 1353/03 z dne 16. 10. 2003,
je bilo zastavljeno enoinpolsobno stanova-
nje št. 3/10, v izmeri 42,76 m2, ki se naha-
ja v tretjem nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Kunaverjeva 3, Ljubljana, stoječe
na parc. št. 951/2 k.o. Dravlje, s pripadajo-
čim kletnim prostorom ter sorazmernim so-
lastniškim deležem na skupnih delih, pro-
storih in napravah ter zemljišču, potrebnem
za redno rabo stavbe, last dolžnice in zasta-
viteljice Naste Vujasin, roj. 23. 7. 1952,
stanujoče Ljubljana, Kunaverjeva ulica 3, na
podlagi menjalne pogodbe, sklenjene dne
18. 6. 1993, z Andrejem Nanutom, in sicer
v korist upnice Fantasy Invest, finance in
posredovanje, d.o.o., s sedežem in poslov-
nim naslovom Velenje, Kardeljeva ploščad
10, matična številka 1482025, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 4.300 EUR s
pripadki.

IZ-104609
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 783/03 z dne 16. 10.
2003, je bilo stanovanje z oznako 9/1, v
skupni izmeri 94,44 m2, ki se nahaja na
Jesenicah, last zastavitelja Ibrahima
Jakupovića, EMŠO 2510967500157, pre-
bivališče Jesenice, Murova 9, zastavljeno v
korist upnice Posojilnice - Bank Bilčovs-Ho-
diše-Škofiče, registrirana zadruga z omeje-
nim jamstvom, Ludmannsdorf 33, 9072
Ludmannsdorf, Republika Avstrija (enolična
identifikacijska številka: 1868063), za za-
varovanje denarne terjatve v znesku 25.000
EUR, z obrestmi in stroški.

IZ-104610
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 791/03 z dne 20. 10.
2003, je bila garsonjera št. 57 v izmeri
23,20 m2, ki se nahaja v II. nadstropju sta-
novanjskega objekta Gašperšičeva ul. 8,
Ljubljana, last zastavitelja Veseljka Radoša,
EMŠO 2311952500247, prebivališče Ljub-
ljana, Preglov trg 13, zastavljeno v korist
upnika Marka Pistotnika, EMŠO
0905967500022, prebivališče Ljubljana,
Soussenska ulica 15, za zavarovanje de-
narne terjatve v znesku 2.880 EUR v tolar-

ski protivrednosti po prodajnem menjalni-
škem tečaju SKB banke d.d., Ljubljana, na
dan plačila, z obrestmi in stroški.

IZ-104611
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz Šmar-
ja pri Jelšah z dne 17. 10. 2003, opr. št.
643/03, je bilo stanovanje št. 19, v 4. nad-
stropju stanovanjske hiše Badovinčeva 20 v
Laškem, stoječe na parc. št. 93/8 vl.št. E1
k.o. Debro, skupne površine s balkonom in
drugimi prostori 62,75 m2, last Ceglec An-
drije, stanujočega Badovinčeva 20, Laško,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o pro-
daji stanovanja z dne 12. 10. 1993, št.
466-190/93 in dodatka k tej pogodbi z dne
9. 7. 2002, zastavljeno v korist upnice Po-
sojilnice – Bank Podjuna, registrirana za-
druga z omejenim jamstvom, Pliberška ce-
sta 6, 9141 Dobrla vas/Eberndorf,
Republika Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 26.100 EUR s pripadki.

IZ-104638
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic, opr. št. SV 495/03 z dne 21. 10.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 5, v
1. nadstropju stanovanjske hiše v Radovlji-
ci, Cankarjeva ulica 27, stoječe na parc. št.
314/4 k.o. Radovljica, v skupni izmeri
35,04 m2, last zastaviteljice Suzane Buršič
na podlagi kupne pogodbe z dne 28. 10.
1998, sklenjene s prodajalcem Elan d.d.,
Begunje na Gorenjskem, Begunje št. 1, za-
stavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank
Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob v Ro-
žu/St. Jakob i. R., Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 20.000 EUR s pri-
padki.

IZ-104639
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1823/03 z dne 21. 10.
2003, je bilo stanovanje v skupni izmeri
102,82 m2, ki se nahaja v III. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Miklošičeva
28, v Ljubljani, ki je last zastavitelja Anžlo-
var Marka, na podlagi pgodbe o uskladitvi
pravnega stanja z dejanskim št.
466-415/2003, sklenjene dne 16. 7. 2003,
Mestno občino Ljubljana, zastavljeno v ko-
rist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, mat. št.
5706491, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 50.975,57 EUR v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za EUR na dan sklenitve pogodbe o dolgo-
ročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo
št. 16499/65 z dne 10. 10. 2003, kar zna-
ša 12,000.000 SIT, vse s pripadki.

IZ-104640
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1824/03 z dne 21. 10.
2003, je bila garsonjera št. 37, v skupni
izmeri 21,95 m2, ki se nahaja v 5. nadstro-
pju stanovanjskega bloka in pripadajočim
kletnim prostorom v izmeri 2,99 m2, oboje
na naslovu Ljubljanska cesta 103 v Domža-
lah in je last zastaviteljice Zorice Zaklan,

EMŠO 2008960506187, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 362-95/90 z dne 19. 2.
1992 ter aneksa k tej prodajni pogodbi z
dne 17. 9. 1998, oboje sklenjeno z Repu-
bliko Slovenijo, zastavljena v korist upnice
Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, mat. št. 5706491, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 20.725,87
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR, na dan skle-
nitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem
kreditu z valutno klavzulo št. 11299/45 z
dne 14. 10. 2003, kar znaša 4,880.000
SIT, vse s pripadki.

IZ-104641
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1833/03 z dne 22. 10.
2003, je bil lokal št. 2 in 3 v izmeri
48,25 m2, v pritličju TPC Grosuplje, zgraje-
nem na parc. št. 621/19, vl. št. 636 k.o.
Grosuplje, last zastavitelja družbe Orion LTD
podjetje za gostinstvo, turizem in storitvene
dejavnosti d.o.o., Ljubljana, Dunajska 129,
zastavljen v korist upnice SKB banke d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 360.000 EUR s pri-
padki.

IZ-104642
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane opr. št. SV 1834/03 z dne 22. 10.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 2, v
izmeri skupaj s kletnim prostorom 40,10 m2,
ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjske
hiše v Kranjski Gori, S. Černeta 33, ki stoji
na zemljišču parc. št. 432/1, 432/8 k.o.
Kranjska Gora, last zastavitelja Pavlin Fran-
ca, Prušnikova ulica 3, Ljubljana, zastavlje-
no v korist upnice Lili Mihelčič, Robova uli-
ca 24, Vir, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 19.500 EUR s pripadki.

IZ-104643
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 526/2003 z
dne 21. 10. 2003, je bilo triinpolsobno sta-
novanje v II. nadstropju št. 5, lamela A, tlori-
sne površine 69,48 m2, z balkonom v izme-
ri 4,78 m2 in kletno shrambo v izmeri
4,40 m2, ki se nahaja v stanovanjskem blo-
ku PB-1 na Kajuhovi cesti v Slovenskih Ko-
njicah, ki leži na parc. št. 918/3 k.o. Slo-
venske Konjice, katerega lastnika sta na
podlagi prodajne pogodbe št. 5/2003 z
dne 25. 3. 2003 in aneksa k prodajni po-
godbi št. 5/2003, sklenjene s prodajalcem
Kongrad d.d., Tovarniška ul. 3, Slovenske
Konjice, zastavljeno v korist upnice Banke
Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT
s pripadki.

IZ-104644
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 803/03 z dne 21. 10.
2003, je bilo stanovanje. št. 17s, v IV. nad-
stropju večstanovanjske hiše na Maistrovi
ulici 7, v Slovenj Gradcu, ki stoji na parceli
št. 816/5 in je pripisano pri vl. št. k.o. Slo-
venj Gradec, v izmeri 29,35 m2, osnovne
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stanovanjske površine in 13,92 m2 stano-
vanjske površine na razširjenem delu stano-
vanja v podstrešnem prostoru stanovanjske
hiše, ki je v lasti dolžnika in zastavitelja Dam-
jana Sušca na podlagi pogodbe o prodaji
stanovanja št 48/93 z dne 20. 10. 1993,
sklenjeni med prodajalcem Fecro, Tovarna
opreme, p.o. v stečaju, Slovenj Gradec in
kupovalko Janjo Kumer, Maistrova 7, Slo-
venj Gradec, aneksa sklenjenega med Ja-
njo Kumer in Mestno občino Slovenj Gra-
dec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec, dne
30. 5. 2002, št. 36200-09/1996 in pro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 6. 10. 2003,
med Damjanom Sušcem in Janjo Kumer,
zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini
19.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, kar znaša na dan sklenitve sporazuma
po srednjem tečaju Banke Slovenije
4,476.103,60 SIT, s končnim rokom vračila
20. 11. 2014 in s pp, v korist zastavne upni-
ce Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, 9141 Eber-
ndorf.

IZ-104645
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 835/03
z dne 21. 10. 2003, je bil poslovni prostor
v poslovno stanovanjskem objektu Slape,
na parc. št. 707/8, 707/9, 707/10 ter
707/11 k.o. Slape, z oznako lokal L 08, na
naslovu Zadobrovška c. 18, Ljubljana, last
zastavitelja Martina Krhlikarja, Ulica Minke
Bobnar 8, Ljubljana, na podlagi prodajne
pogodbe št. N-50-98-0090/00 z dne
22. 12. 1998 in aneksa št. 1 k pogodbi št.
N-50-98-0090/00 z dne 17. 7. 2002, oba
sklenjena z Rudisom d.d. Trbovlje, zastav-
ljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s se-
dežem v Ljubljani, Dunajska 63, matična
št. 1430564, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 60.000 EUR, v SIT protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.

IZ-104646
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1309/2003 z dne
20. 10. 2003, je stanovanje št. 1 v izmeri
99,80 m2, v I. nad. stan. hiše v Mariboru,
Trg Borisa Kidriča 2, ki stoji na parc. št.
1100/1 k.o., Maribor – Grad, last Sprogar
Branka in Sprogar Blaženke, stanujočih Ma-
ribor, Trg Borisa Kidriča 2, na temelju prod.
pog. št. 1296/91 z dne 23. 12. 1991, s
pril., zastavljeno v korist Probanke d.d. Ma-
ribor, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 14,000.000 SIT s pp.

IZ-104647
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1311/2003 z dne
21. 10. 2003, je garsonjera št. 28/IV, s
kletno shrambo v skupni izmeri 23,97 m2, v
večstanovanjski stavbi v Mariboru, Plečni-
kova 8, ki stoji na parc. št. 1019/4, ki je
pripisana pri vl. št. 1337 k.o. Tabor, last
Janežič Cvetke, stanujoče Maribor, Župan-
čičeva 6, na temelju kupoprodajne pogod-

be z dne 25. 9. 2003, zastavljeno v korist
Probanke d.d., Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 2,800.000 SIT s pp.

IZ-104648
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Metke Zupančič iz
Ljubljane, opr. št. SV 419/03 z dne 20. 10.
2003, je bilo stanovanje v kompleksu sta-
novanjsko poslovnih enot v vrstni hiši III,
stoječe na parc. št. 2781/2 in parc. št.
2781/6, vpisano v vl. št. 1809 k.o. Izola
mesto, Pot v Pregavor 16, z oznako
38-C3.2.GAL.J v sklopu CIII v izmeri
81,65 m2, katerega lastnica je Vesna Močil-
nikar Pikunič, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 16. 5. 2003, zastavljeno v
korist upnikov Petra Selakovica, stanu-
jočega Ulica 28. maja 11, Ljubljana in Ma-
tjaža Zanoškarja, stanujočega Celovška ce-
sta 480a, Ljubljana, v zavarovanje po citira-
nem notarskem zapisu s pp.

IZ-104700
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 787/03 z dne 22. 9.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 9, v
izmeri 30,19 m2, locirano na terasi stano-
vanjske stavbe na naslovu Tomšičeva cesta
27, Velenje, stoječe na parc. 2578, pripi-
sani pri vl. št. 800, k.o. Velenje, s pripada-
jočim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah v večsta-
novanjski hiši ter funkcionalnem zemljišču,
last Bešić Nihada, pridobljeno na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 12.
1999, med prodajalko Dedić Sagbero in
kupcem Bešić Nihadom, zastavljeno v ko-
rist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d.
Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,058.000 SIT, kar
znaša 25.725,21 EUR v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan sklenitve kreditne pogodbe s pri-
padki napram dolžniku Bešić Nihadu.

IZ-104701
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa Duše Trobec Bučan, Notar-
ke iz Kranja, opr. št. SV 476/03 z dne
22. 10. 2003, je bilo stanovanje št. 4, v
izmeri 37,60 m2, ki se nahaja v pritličju sta-
novanjske zgradbe, na naslovu Begunje
160, s sorazmernim deležem funkcionalne-
ga zemljišča, last zastaviteljice s podatki:
Vesna Kesić, roj. 31. 10. 1965, Begunje na
Gorenjskem160, zastavljeno v korist upni-
ce s podatki: Hranilnica Lon, d.d., MŠ:
5624908, 4000 Kranj, Bleiweisova c. 2,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.

IZ-104702
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV 3495/2003 z dne
22. 10. 2003, je bila poslovna enota št.
5/1 v skupni izmeri 140 m2, v pritličju po-
slovno-trgovskega centra Vič 1, na naslovu
Tbilisijska 59 v Ljubljani, kar predstavlja
2,851% delež celotne koristne površine ob-
jekta, ki stoji na parc. št. 500/53 – poslov-
na stavba v izmeri 2.836 m2, vpisani v vlož-
ku št. 4580, k.o. Trnovsko predmestje,

vključno s pripadajočim solastniškim dele-
žem na skupnih delih poslovne stavbe Tbili-
sijska c. 59, ki stoji na parc. št. 500/53 –
stavbišče ter na parc. št. 500/3 in parc. št.
500/4, vl. št. 4580, k.o. Trnovsko pred-
mestje, v lasti zastavitelja Ergoline sun for
you, družba za trgovino in storitve d.o.o.,
Usnjarska 5, 2000 Maribor, matična števil-
ka 5898226, na podlagi prodajne pogod-
be z dne 12. 9. 2003, ki je bila sklenjena v
obliki notarskega zapisa notarja Jožeta Dr-
novška, opr. št. SV 702/03 med TBL trgo-
vina in posredništvo d.o.o., Ane Ziherlove
6, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v
korist upnice Volksbank – Ljudska banka
d.d., Dunajska 128 A, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 190.000 EUR
s pripadki.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

St 11/2002 S-104311
Oklic tega sodišča opr. št. St 11/2002 z

dne 30. 9. 2003 se popravi tako, da se ima
stečajnega dolžnika namesto napačno
T.C.COM, Trgvoina, prevozi, komerciala
d.o.o., Nova Gorica, pravilno glasi
T.P.COM, Trgovina, prevozi, komerciala
d.o.o., Nova Gorica.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 10. 2003

St 91/2003-31 S-104150
Postopek prisilne poravnave nad

dolžnikom Feroterm–Lenterm d.o.o.
Selnica ob Dravi, se ustavi.

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 91/2003 z dne 3. 9. 2003, ustavilo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Feroterm–Lenterm d.o.o., Mariborska c.
12, Selnica ob Dravi, ker dolžnik ni predlo-
žil načrta finančne reorganizacije v roku, ki
mu ga določa zakon.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 10. 2003

St 202/2002 S-104152
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Ekspresni servis fizičnih opravil, fi-
zična dela in hišna opravila, Roman Hoj-
ski s.p., C. Graške gore 1, Pekre se v
skladu z 99/I členom ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 10. 2003

St 8/2003 S-104166
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom VDA vzdrževalna dela na stanovanj-
skih in drugih objektih Auda Borut s.p.,
Spodnje Dobrenje 31, Pernica se v skla-
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du z 99/I členom ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 10. 2003

St 45/2003 S-104154
To sodišče je s sklepom St 45/2003 z

dne 9. 10. 2003 preneslo terjatvi stečajne-
ga dolžnika do družbe Nilson d.o.o., Ker-
snikova 6, Ljubljana v znesku 80.169,60
SIT in do Rašić Staneta s.p., Reboljeva
16, Ljubljana, v znesku 68.520,20 SIT, na
upnico Marijo Pukl, Hubadova 2, Domžale.

Ker bi nadaljnja izvedba postopka pov-
zročila nesorazmerne stroške, je ustavilo na-
daljnje unovčevanje razdelitvene mase in ste-
čajni postopek nad Euro Arena d.o.o. Ljub-
ljana, Šlandrova 4 – v stečaju, zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2003

St 113/2002 S-104155
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

113/2002 dne 7. 10. 2003 nad dolžnikom
A in S d.o.o., Ljubljana – v stečaju, Ce-
lovška 206, stečajni postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2003

St 177/2003 S-104156
To sodišče je s sklepom St 177/2003

dne 13. 10. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Stol ambienti d.o.o. Kam-
nik, Korenova cesta 5, Kamnik, matična
številka 1387707, šifra dejavnosti 36.120.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Moj-
ca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih tejatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 2. 2004 ob 12.20 v sejni sobi v 9.
nadstropju na Slovenski 41, Ljubljana.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 13.
10. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2003

St 150/2003 S-104157
To sodišče je s sklepom St 150/2003

dne 13. 10. 2003 začelo stečajni postopek

nad dolžnikom Unitron d.o.o., Stegne 35,
Ljubljana, matična številka 5643686, šifra
dejavnosti 74.204, vložna številka
11198100.

Za stečajnega upravitelja se imenuje An-
drej Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi na oglasni de-
ski tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kol-
kovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih tejatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št. 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 1. 2004 ob 9.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 13.
10. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2003

St 163/2003 S-104158
To sodišče je s sklepom St 163/2003

dne 13. 10. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Imaš Imam d.o.o., Cesta
27. aprila 31, Ljubljana, matična številka
5727910, šifra dejavnosti 52.120, vložna
številka 12129400.

Za stečajno upraviteljico se imenuje od-
vetnica Simona Goriup, Čufarjeva 1, Ljub-
ljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kol-
kovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih tejatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št. 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 1. 2004 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 13.
10. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2003

St 18/2003 S-104159
To sodišče je na podlagi 33. člena

ZPPSL s sklepom opr. št. St 18/2003 z
dne 1. 10. 2003, ustavilo postopek prisilne
poravnave nad dolžnico Tovarno Muta
kmetijska mehanizacija d.o.o., Koroška
c. 51, Muta, ki je bil začet s sklepom tega

sodišča, opr. št. St 18/2003 z dne 19. 6.
2003.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 10. 2003

St 27/2003 S-104160

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
27/2003 z dne 13. 10. 2003 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Efekt Varovanje premoženja in oseb
d.o.o. Slovenj Gradec, Gmajna 44b, Slo-
venj Gradec.

II. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

1. G7 Družba za varovanje d.o.o., Špru-
ha 33, Trzin,

2. Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor,

3. Mars Commerce d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 19, Kranj,

4. Proton Inženiring d.n.o., Gmajna 44b,
Slovenj Gradec,

5. Janko Javorik, Prešernova 6, Slovenj
Gradec kot delavski zaupnik.

III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi odvetnik Miran Ocepek, Francetova
7, Slovenj Gradec.

IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začet-
ku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča, poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilože-
nimi dokzaili, in sicer v 30 dneh po objavi
tega oklica ter jo morajo kolkovati z 2% so-
dno takso od višine prijavljene terjatve, ven-
dar najmanj 1.900 SIT (100 točk) in največ
38.000 SIT (2.000 točk). Prijava mora ob-
segati firmo in sedež upnika, pravno podla-
go terjatve in njeno višino ter dokaze o ob-
stoju terjatve.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka prisilne poravna-
ve.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku po-
stopka prisilne poravnave na podlagi prav-
nih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma de-
leže, pod pogojem, da bo prisilna poravna-
va potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku
5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji ter-
jatve v delnice oziroma deleže, vendar naj-
kasneje do začetka naroka za prisilno po-
ravnavo.

V. Upnike opozarjamo, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve dru-
gih upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.
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VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 13. 10.
2003.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 10. 2003

St 2/2003 S-104161
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 2/2003 z dne 14. 10. 2003, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dol-
žnikom Pohorje prevozi, Janez Grubel-
nik s.p., Ribnica na Pohorju 14/b, Ribni-
ca na Pohorju.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih po-
djetnikov.

3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 10. 2003

St 25/2003-11 S-104162
To sodišče je na seji senata dne 10. 10.

2003 pod opr. št. St 25/2003 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom
Domcolor’s trgovina, Stanislav Dolničar
s.p., Ljubljanska cesta 27, Novo mesto,
stanujoč Roje pri Čatežu 8, Velika Loka,
matična številka 1432699, šifra dejavnosti
52.462, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Domcolor’s trgovina, Stanislav Dolničar s.p.,
Ljubljanska cesta 27, Novo mesto, stanu-
joč Roje pri Čatežu 8, Velika Loka, izbriše
iz vpisnika samostojnih podjetnikov.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 10. 10. 2003

St 28/2003-60 S-104163
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 28/2003 z dne 22. 9. 2003 potrdilo
prisilno poravnavo, sklenjeno na naroku dne
22. 9. 2003 med dolžnikom Laser, podje-
tje za poslovne storitve in trgovino Bled,
d.o.o., Kajuhova c. 1, Bled in njegovimi
upniki.

Terjatve upnikov so bile razvrščene v tri
razrede, kot sledi:

– razred A – terjatve prednostnih upni-
kov iz drugega odstavka 160. člena ZPPSL,
na katere pravnomočno potrjena prisilna po-
ravnava nima vpliva in se položaj upnikov po
potrditvi ne spremeni,

– razred B – terjatve dobaviteljev, kredi-
torjev, državnih institucij, katerih terjatve bo-
do poplačane v višini 30% od ugotovljene
terjatve z obrestmi v nominalni višini 5% let-
no od pričetka postopka prisilne poravnave
do poplačila v roku enega leta po pravno-
močno sklenjeni prisilni poravnavi,

– razred C – terjatve upnikov iz naslova
obračunanih zamudnih obresti za zamudne
obresti do začetka postopka prisilne porav-
nave, ki se odpišejo v skladu s 3. točko 16.
člena ZFPPod.

Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi je sestavni del
sklepa.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane z navedbo ugotovljenih terja-
tev, je sestavni del izreka sklepa.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se postopka
niso udeležili ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se kasneje ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 3. 10. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 10. 2003

St 25/2003-8 S-104164
1. Z dnem 13. 10. 2003 se začne ste-

čajni postopek nad dolžnikom Kondor –
montaže, družba za montažo gradbenih
elementov d.o.o., Ulica bratstva in enot-
nosti 23, Veržej.

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 II. odstavka 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
42200-7110006-51100253.

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 12.30 v razpravni dvo-
rani št. 12 tukajšnjega sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 13. 10. 2003 nabije na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana
odločba o začetku stečajnega postopka. Te-
ga dne nastopijo vse pravne posledice za-
četka stečajnega postopka nad dolžnikom
in prenehajo pravice pooblaščencev stečaj-
nega dolžnika razpolagati s premoženjem
stečajnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 10. 2003

St 206/2003  S-104305
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 206/2002 z dne 10. 10. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom
Eurotehna Fini Finančni inženiring d.o.o.
Ljubljana, Dunajska 21 – v stečaju.

Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2003

St 17/2003  S-104306
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 17/2003 z dne 13. 10. 2003 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Avas,
proizvodnja elektronskih naprav in storitve,
d.o.o., Oldhamska cesta 12, Kranj, matična

številka 1274384, šifra dejavnosti 74.204 in
postopek z istim dnem zaključilo.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.

Po pravnomočnosti tega sklepa se
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 10. 2003

St 13/2003   S-104308
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 13/2003 z dne 14. 10. 2003 sklenilo:
stečajni postopek nad družbo Ryder –

avtošola, trgovina in storitve d.o.o.
Koper, Ferrarska 2, Koper, matična
številka 5409373, šifra dejavnosti 80.410,
se začne in takoj zaključi.

Mestni občini Koper se izroči terjatev
družbe, ki jo ima do družbe Nova Epoha,
trgovina in storitve d.o.o., Ferrarska ul. št.
2, Koper v višini 1,559.000 SIT s pp in
brez prevzema obveznosti.

Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris navedene družbe iz sodnega
registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 10. 2003

St 180/2003 S-104322
To sodišče je s sklepom z dne 2. 10.

2003 pod opr. št. St 180/2003 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžni-
kom FIDA, družba za zastopstvo, inže-
niring, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, Zaloška 155, Ljubljana, ma-
tična številka 5418119, šifra dejavnosti
51.110.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s so-
dnimi koleki v višini 2% tolarske protivre-
dnosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na transakcijski račun št.
01100-1000339014 (sklic na št. 11
42188-7110006).

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (2. 10.
2003).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
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Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Igor Gorše, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Nova Ljubljanska banka d.d. Ljublja-
na, Trg republike 2,

– Stilon S.A., Ul. Walchaka 25, 66-407
Gorzow Wklp., Poljska,

– Fulgar S.p.A., Strada Casalolodo 55,
46042 Castel Goffredo, Italija,

– Giletti S.p.A., Via Priovinciale 51,
13832 Ponzo Biellese (Biella), Italija,

– Marjetka Luštrik, predstavnica delav-
cev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 2. 10. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2003

St 22/2003 S-104323
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 22/2003 z dne 14. 10. 2003 sklenilo:
Stečajni postopek nad družbo Sloren-

zon inženiring d.o.o. Koper, Ankaranska
cesta 7, matična številka 5709113, šifra de-
javnosti 51.900, se začne in takoj zaključi.

Mestni občini Koper se izročijo terjatve
družbe (brez prevzema obveznosti), ki jih
ima do dolžnikov, pri čemer je poimenski
seznam dolžnikov in višina teh terjatev razvi-
dna iz izvedenskega mnenja stalne sodne
izvedenke finančne stroke Brigite Aljaž z dne
11. 9. 2003, stran 5, 6 in 7, ki je sestavni
del tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odre-
ja izbris navedene družbe iz sodnega regis-
tra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 10. 2003

St 29/2003 S-104452
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnico Tovarno Muta – Kmetijska mehani-
zacija d.o.o., Koroška cesta 51, Muta,
matična številka 5473047, šifra dejavnosti
29.320.

II. Odslej se firma dolžnice glasi Tovarna
Muta – Kmetijska mehanizacija d.o.o., Ko-
roška cesta 51, Muta – v stečaju.

III. Za stečajnega upravitelja se postavi
Miran Ocepek univ. dipl. pravnik iz Slovenj
Gradca, Francetova 7.

IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
11. 2. 2004 ob 9. uri v sobi št. 38 tukaj-
šnjega sodišča.

V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti pri-
javljene terjatve in z navedbo TR ali druge-
ga računa upnika. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premože-
nja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico, izločitveni upni-
ki pa morajo navesti v prijavi del premože-
nja (predmet), na katerega se nanaša njiho-
va terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% od vrednosti pri-
javljene terjatve, vendar najmanj 100 točk
(1.000 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT).

VI. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

VII. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča dne 17. 10.
2003.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 10. 2003

St 169/2002 S-104453
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 169/2002 dne 15. 10. 2003 nad dol-
žnikom ALPE S.L.O., Trgovina in posre-
dovanje, d.o.o., Ljubljana – v stečaju,
Brilejeva 6, stečajni postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2003

St 23/2003 S-104454
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 23/2003 dne 15. 10. 2003 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Akropharm
d.o.o., Linhartova 49a, Ljubljana, zaklju-
čilo stečajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2003

St 84/2003-17 S-104455
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 84/2003 sklep z dne 14. 10.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Pomožna dela v gradbeništvu
Gashi Ismet s.p., Stari trg 27, Velenje
(matična številka: 5124135).

Odslej se firma glasi: Pomožna dela v
gradbeništvu Gashi Ismet s.p., Stari trg 27,
Velenje (matična številka: 5124135) – v ste-
čaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova ter-
jatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša nji-
hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske proti-
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o pla-
čilu sodne takse na žiro račun

01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. januarja 2004 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 14. 10.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 10. 2003

St 137/2003 S-104456
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 137/2003 dne 17. 10. 2003 začelo ste-
čajni postopek nad stečajnim dolžnikom
BSP Inženiring d.o.o., Borova vas 26,
Maribor.

Odslej firma glasi BSP Inženiring d.o.o.,
Borova vas 26, Maribor – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Ignac Marinič, Svetozarevska 10, 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
20. 2. 2004 ob 9.30, soba 253 tukajšnje-
ga sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 17. 10.
2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 10. 2003

St 40/2002-106 S-104457
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 40/2002 dne 16. 10. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Avto Hol-
cman Vzdrževanje, servisiranje in pro-
daja motornih vozil d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Ptujska cesta 40, ker so konča-
na vsa opravila iz stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 2003

St 86/2003-17 S-104458
Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Simenčič Dragica s.p., Trgovina
Han, Vetrinjska 18, Maribor, se v skladu z
99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 2003

St 114/2003-55 S-104459
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi Casino Maribor igre
na srečo d.d., Maribor, Glavni trg 1, za
dne 21. 11. 2003 ob 9. uri v sobi 253
naslovnega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi na-
črt finančne reorganizacije dolžnika na tem
sodišču, in sicer v ponedeljek od 9. do 12.
ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do
15. ure in v petek od 9. do 12. ure v pisarni
št. 227.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 2003
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Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 346/2000 SR-11991
V pravdni zadevi pod opr. št. P

346/2000 z dne 15. 9. 2003, je Okrajno
sodišče v Kopru na podlagi 4. odstavka 82.
člena ZPP toženi stranki Janezu Kokošinu,
Ul. Istrskega odreda 4, Koper, postavilo za-
časno zastopnico, in iscer odvetnico Mirja-
no Dmitrovič iz Kopra, Kettejeva ul. 1, ki bo
toženo stranko v predmetnem pravdnem po-
stopku zastopa od 22. 2. 2002 dalje, vse
dotlej, dokler tožena stranka ali njen poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem oziro-
ma dokler Center za socialno delo Koper
sodišču ne sporoči, da je toženi stranki po-
stavil zakonitega zastopnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 9. 2003

III P 2530/2003 IZ-12040
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Špeli Kosec, v pravdni za-
devi tožeče stranke mld. Roka Pluta, ki ga
zastopa zakonita zastopnica - mati Marija
Plut Jurčevič, oba Balinarska pot 1, Ljublja-
na, proti toženi stranki Djevatu Musljiji, ne-
znanega prebivališča, zaradi plačila preživ-
nine, pcto 120.000 SIT, dne 23. 9. 2003
sklenilo:

toženi stranki Djevatu Musljiji, neznane-
ga prebivališča, se postavlja začasna zasto-
pnica - odvetnica Rosvita Toplak, Linharto-
va 13, Ljubljana, ki bo zastopala toženo
stranko v postopku zaradi plačevanja pre-
živnine.

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 23. 9. 2003

III P 3229/2002 SR-12049
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Špeli Kosec, v pravdni za-
devi tožeče stranke Pavle Žunec, Vide Pre-
garčeve 13, Ljubljana, ki jo zastopa Vojka
Lampič Božič, odvetnica v Ljubljani, proti
toženi stranki 1. Jasminu Mešiću, Kamnica
16, Dol pri Ljubljani, sedaj neznanega pre-
bivališča in 2. Predragu Nikoliću, Ljubljan-
ska 80, Domžale, sedaj neznanega prebi-
vališča, zaradi plačila 1,300.000 SIT, dne
29. 9. 2003 sklenilo:

prvi in drugi toženi stranki Jasminu
Mešiću in Predragu Nikoliću, oba neznane-
ga prebivališča, se postavlja začasni zasto-
pnik - odvetnik Gregor Simnočič, Trdinova
8, Ljubljana, ki bo zastopal prvo in drugo
toženo stranko v postopku zaradi plačila
1,300.000 SIT.

Začasni zastopnik bo zastopal prvo in
drugo toženo stranko od dneva postavitve
dalje, dokler tožena stranka ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2003

Oklici dedičem

D 372/97 OD-10202
Oblak Ivan, roj. 13. 6. 1880, iz Rožarja

110, Črni Kal, je dne 10. 11. 1947 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 9. 9. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

MARIBOR

Srg 1351/2003 Rg-10170
Družba Projektus, podjetje za projek-

tno svetovanje d.o.o., Ulica kraljeviča
Marka 21, Maribor, reg. št. vl. 1/3922-
00, katere družbenik je Dubrovski Drago,
Škalce 72, Slovenske Konjice, po sklepu
družbenika družbe z dne 28. 7. 2003 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Dubrovski
Drago.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ter bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 2003

NOVA GORICA

Srg 556/2003 Rg-10162
Družba Marketing Kušaj & CO. družba

za trgovino in gradbene storitve d.o.o., s
sedežem v Tolminu, Dijaška ulica 14, vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, s
številko registrskega vložka 1/2739/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu družbenika družbe z dne 14. 8. 2003.

Ustanovitelj in družbenik je Halit Kušaj,
začasno stanujoč Rutarjeva ulica 13, Tol-
min, stalno stanujopč Rukova 41, Prizren,
Kosovo, ki prevzema obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem

družbe ter izbrisom iz registra, pripada usta-
novitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po prete-
ku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 8. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

AS SUHA MONTAŽA Sadet Agić s.p.,
Cesta maršala Tita 45, Jesenice, štampi-
ljko velikosti 6cm x 2,5cm z napisom AS
SUHA MONTAŽA Sadet Agić s.p. Cesta
marašala Tita 45 4270 Jesenice, 041
499896. gnk-134786

Društvo Gorniški klub Savinjske doline
Luče, Luče 106, Luče, štampiljko okro-
gle oblike z napisom GORNIŠKI KLUB
SAVINJSKE DOLINE, v sredini simbol kav-
ke in napis Luče. gne-134892

Računovodsko knjigovodske storitve,
Kovačič Sabina s.p., Nade Ovčakove 25,
Ljubljana, štampiljko ovalne oblike z vse-
bino RAČUNOVODSKO KNJIGOVODSKE
STORITVE Sabina Kovačič s.p., Nade Ov-
čakove 25, Ljubljana, Tel.: 01/5341-905.
gnz-134921

SOPDO d.o.o., Polje cesta XII 6, Ljub-
ljana-Polje, štampiljko oblike hiške , v le-
vem robu je bila št. 1, preko strehe hiške
ime firme SOPDO, v spodnjem delu pa
oznaka odgovornosti d.o.o.V desnem ko-
tu je bil naslov Ljubljana, spodaj pa Polje
c. XII/6. gnx-135102

Priglasitveni list

Ferk Matjaž, Ulica heroja Lacka 61,
Lenart v Slov.goricah, priglasitveni list,
opravilna št. 064-5459/98, izdan dne
1.9. 1999. gnl-134810

Krumpak Aleksander, Hajnsko 36, Pri-
stava pri Mestinju, priglasitveni list, opra-
vilna št. 054-0144/1994, izdan dne 1. 4.
1994. gnz-134996

Maksimovič Rajko, Kardeljeva plo-
ščad 5, Ljubljana, obrtno dovoljenje,
š t .   0 3 7 7 5 9 / 2 114 / 0 3 - 3 4 / 2 0 0 2 .
gnq-135155

Maksimovič Rajko, Kardeljeva ploščad
5, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 037759/2114/03-34/2002.
gnt-135156
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Prezelj Zvonko, Cankarjeva 30, Radov-
ljica, priglasitveni list, opravilna
št. 44-2548/02, izdan dne 24. 4. 2002.
gnq-134655

Robida Dušan s. p. – Avtoplus, Gaji
36, Celje, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 022020/17558/00-13/1995 in re-
prezentativno obrtno dovolenje z isto šte-
vilko, izdana dne 6. 3. 1995. gnt-134581

Šavli Damjan, Vrsno 15, Kobarid,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 063589/1085/01-65/1997, izdana
dne 9. 9. 1997. gnc-135019

Tot Jožef s.p. – avtoprevoznik, Pince
31, Lendava – Lendva, odločbo o obrt-
nem dovoljenju,
št. 013988/0452/00-32/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnd-134693

Zeynalov Eldar s. p., Zupančičeva 11,
Piran – Pirano, priglasitveni list, opravilna
št. 40-1909/02, izdan dne 15. 7. 2002.
gni-134688

Potne listine

Adrović Refko, Groharjeva 2, Kamnik,
potni list, št. P00979428. gnf-135066

Ajdanović Fate, Scopolijeva 8, Ljublja-
na, potni list, št. P00336117, izdala UE
Ljubljana. gnu-135151

Ajdinović Aida, Scopolijeva 8, Ljublja-
na, potni list, št. P00494247, izdala UE
Ljubljana. gns-135153

Ajdinović Armin, Scopolijeva 8, Ljub-
ljana, potni list, št. P00494246, izdala UE
Ljubljana. gnr-135154

Ajdinović Fikret, Scopolijeva 8, Ljub-
ljana, potni list, št. P00383014, izdala UE
Ljubljana. gnt-135152

Andrić Milena, Ul. F. Baliča 7, Šempe-
ter pri Gorici, potni list, št. P000269320.
gny-135172

Bavdaž Čopi Breda, Kovačičeva 36,
Koper – Capodistria, potni list, št.
P00901670. gnv-135000

Benulič Matija, Tivolska 40, Ljubljana,
potni list, št. P00661388. gnz-134821

Bevčič Alenka, Zagorje 70, Pivka, pot-
ni list, št. P00599760. gnf-134866

Cerar Žiga, Vojkova 8, Ljubljana, potni
list, št. P00595122. gnd-134743

Cerjak Lana, Gor. Lenart 70, Artiče,
potni list, št. P00521494. gns-134878

Čelig Vinko, Zg. Hajdina 133/b, Hajdi-
na, potni list, št. P00068711. gnl-135010

Dakić Milan, Novi dom 31, Trbovlje,
potni list, št. P00753713. gnm-134984

Dimić Milka, Vengustova ulica 5, 3202
Ljubečna, potni list, št. P00760352.
gnh-134764

Ferenčak Roman, Trnje 58, Črenšov-
ci, potni list, št. P00376922.
gnb-134970

Gavez Metka, Ob potoku 11, Šentilj v
Slov.goricah, potni list, št. P00265733.
m-2267

Gorčan Mateja, Mojstrska 1, Murska
Sobota, potni list, št. P00436966.
gny-135122

Hieng Gregor, Stari trg 2, Ljubljana,
potni list, št. P00497109. gnh-135064

Hieng Romana, Trebinjska 15, Ljublja-
na, potni list, št. P00482402. gng-135065

Hiti Andreja, Martina Krpana 31, Ljub-
ljana, potni list, št. P00128337.
gnl-134635

Humar Zdravko, Podmark 23, Šempe-
ter pri Gorici, potni list, št. P00773935.
gny-134597

Kajiš Drago, Krivec 1, Ljubljana, potni
list, št. P00702660. gnk-134636

Kajtazović Enis, Šegova ulica 6, Novo
mesto, potni list, št. P00655368.
gnh-134989

Kajtazović Fata, Šegova ulica 6, Novo
mesto, potni list, št. P00655367.
gnb-134995

Kajtazović Jasmina, Šegova ulica 6,
Novo mesto, potni list, št. P00221849.
gnc-134994

Kajtazović Sabina, Šegova ulica 6, No-
vo mesto, potni list, št. P00159457.
gnd-134993

Kerec Bibijana, Cankova 14, Cankova,
maloobmejno prepustnico, št. AG
000015431. gnt-135002

Kobal Valerija, Vrtojbenska cesta 35,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 000030286. gnq-135130

Kovačič Sabina, Nade Ovčakove ulica
25, Ljubljana, potni list, št. P00687738.
gnx-134923

Krajnc Boris, Zabukovica 135/b, Gri-
že, potni list, št. P00180382.
gns-134903

Kristančič Oskar, Plešivo 25/b, Dobro-
vo v Brdih, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000080914. gnu-135001

Lazar Robert, Dekani 177, Dekani,
potni list, št. P00779061. gnz-135196

Mendizza Bruno, Sv. Anton, Roškarji
5, Pobegi, potni list, št. P00689173.
gnx-134852

Novak Uroš, Maretinčeva ulica 10,
Ljubljana, potni list, št. P00878881.
gny-134697

Oprešnik Tomaž, Na jami 4, Ljubljana,
potni list, št. P00023038. gnj-134737

Paternost Andrej, Poljanska 16, Ljub-
ljana, potni list, št. P00311846, izdala UE
Ljubljana. gnm-135134

Paternost Anja, Poljanska 16, Ljublja-
na, potni list, št. P00276582, izdala UE
Ljubljana. gnk-135136

Paternost Katarina, Poljanska 16, Ljub-
ljana, potni list, št. P00311887, izdala UE
Ljubljana. gnl-135135

Paternost Tanja, Poljanska 16, Ljublja-
na, potni list, št. P00287848, izdala UE
Ljubljana. gnj-135137

Simončič Tomaž, Igriška 35, Maribor,
potni list, št. P00548031. gnn-135183

Sok Darinka, Vršiška 24, Kranjska Go-
ra, potni list, št. P00434281. gnr-134854

Šmalcelj Jože, Srednje Gameljne
38/a, Ljubljana, potni list, št.
P00688818. gnx-134898

Talić Branko, Preglov trg 10, Ljublja-
na, potni list, št. P00836661.
gnr-135204

Tomić Nada, Pot na Rakovo jelšo 62,
Ljubljana, potni list, št. P00307407.
gnz-134696

Vidovič Silvo, Sp. Velovlek 42, Ptuj,
potni list, št. P00183861. gng-134715

Vindiš Stanislav, Cmureška cesta 2,
Lenart v Slov.goricah, potni list, št.
P00623652. gnt-134752

Zavrl Irena, Pacug 20/a, Portorož –
Portorose, potni list, št. P00083771.
gnt-135177

Zavrl Irena, Pacug 20/a, Portorož –
Portorose, maloobmejno prepustnico, št.
AI 162098, izdala UE Piran. gns-135178

Zupan Stanislav, Potokarjeva ulica 10,
Kamnica, potni list, št. P00297133.
gnw-135199

Osebne izkaznice

Adrović Refko, Groharjeva 2, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 141803.
gne-135067

Ajdinović Zemira, Cesta Jaka Platiše
5, Kranj, osebno izkaznico, št. 74680.
gnr-134629

Ambrožič Irena, Križna cesta 8, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico,
št. 1172126. gnv-134850

Antolič Kristina, Moškanjci 113, Gori-
šnica, osebno izkaznico, št. 763574.
gnp-134606

Balažic Mojca, Visoko 89/a, Visoko,
osebno izkaznico, št. 452548.
gnt-135077

Belaj Bronislava, Doblatina 10, Laško,
osebno izkaznico, št. 727942.
gnx-134623

Benedek Jože, Podgorska 23, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico,
št. 454150. gnw-134874

Benko Urška, Cesta 9. avgusta 85, Za-
gorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 1635183. gnw-135074

Benko Zorka, Cesta 9. avgusta 85, Za-
gorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 593679. gnx-135073

Bodnaruk Slobodan, Janeza Puharja
8, Kranj, osebno izkaznico, št. 875271.
gnv-135075

Bokal Uršula, Podgora 24, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 298643.
gni-134838

Bošnik Fridolin, Vrhe 62, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 1720603.
gnj-134987

Bradaška Pavel, Pševska cesta 55,
Kranj, osebno izkaznico, št. 81675.
gnf-135191

Bradeško Lidija, Pod hribom 58/f,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 643138.
gnm-134709

Brence Lucija, Bezovje 149, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 1557277.
gnl-134885

Brezovar Ana, Petkovškovo nabrežje
67, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 363854. gnq-135034
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Brkić Zoran, Umekova ulica 24, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 400265.
gnk-134736

Brolih Gašper, Tupaliče 12/a, Pred-
dvor, osebno izkaznico, št. 1205007.
gnb-134720

Bukovič Nataša, Goriške fronte 39,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 181746. gnc-135119

Cerar Boštjan, Vir, Papirniška 7, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 1409518.
gny-134972

Cerar Žiga, Vojkova 8, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1322781. gnc-134744

Ciuha Janja, Zakotnikova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 180933.
gnx-134698

Čebulj Marija, Linhartov trg 18, Radov-
ljica, osebno izkaznico, št. 449114.
gnw-135174

Čelig Ivka, Pot v zeleni gaj 25/e, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 145761.
gng-134990

Čeru Goran, Brilejeva 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1005493.
gnq-134955

Čivović Gordana, Tomačevo 41, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 99198.
gnc-134919

Črešnar Jure, Goriška 26, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 495309.
gnj-134962

Ćavar Damijan, Jakčeva ulica 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 2157.
gnr-135129

Ćehajić Alan, Jarška 36, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 297954.
gnu-134926

Dagri Ljudmila, Prisoje 6, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 773966.
gnr-135004

Delfar David, Tolminskih puntarjev 4,
Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 80174. gnr-134604

Demšar Marko, Ulica bratov Učakar
108, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 217310. gny-134647

Derčaj Aleksander, Bresterniška graba
123, Bresternica, osebno izkaznico,
št. 157152. gne-134742

Dimnik Irena, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 496082. gnp-135106

Dolhar Stanko, Flandrova ulica 8, Ljub-
ljana-Šentvid, osebno izkaznico,
št. 001499316. gnc-135144

Domanjko Bojana, Veliki Brebrovnik,
Miklavž pri Ormožu, osebno izkaznico,
št. 1393167. gnw-134849

Domjan Martin, Strmec pri Destrniku
6, Destrnik, osebno izkaznico,
št. 925938. gnc-134844

Erzetič Jan, Kozlovičeva ulica 27, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 1452007. gns-134728

Fajfar Alenka, Nad Gomilo 1, Maribor,
osebno izkaznico, št. 261518.
gnz-134871

Ferjan Ana, Ribno, Koritno 7, Bled,
osebno izkaznico, št. 787494.
gnz-135171

Filipčič Katarina, Pretnerjeva 4, Postoj-
na, osebno izkaznico, št. 183390.
gnw-135078

Filipič Ana, Grosmanova 18, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 580664.
gnm-134609

Galič Andrej, Ulica pregnancev 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 517094.
gne-134992

Gašperin Srečko, Cankarjeva 14, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 928575.
gnu-134880

Glavič Anže, Za jezom 33, Tržič, oseb-
no izkaznico, št. 1054395. gnl-134585

Glavič Lejla, Za jezom 33, Tržič, oseb-
no izkaznico, št. 1391066. gnk-134586

Glavič Zoran, Za jezom 33, Tržič,
osebno izkaznico, št. 306851.
gnm-134584

Gnezda Saša, Nikolaja Pirnata 10, Idri-
ja, osebno izkaznico, št. 18707.
gnp-134906

Golob Lidija, Črna vas 234, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 456030.
gns-134653

Golob Matjaž, Cesta maršala Tita 89,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 648120.
gnn-134983

Gornik Matjaž, Krožna pot 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 167633.
gng-134965

Grad Marko, Litijska cesta 222/b,
Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1395334. gnk-135186

Grah Davor, Stara ulica 3, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 894459.
gni-134713

Grbac Marcel, Parecag 94, Sečovlje
– Sicciole, osebno izkaznico, št. 188977.
gnq-135005

Groblar Mirjam, Čopova ulica 4, Ža-
lec, osebno izkaznico, št. 1351314.
gnk-134761

Gros Ladislav, Jurčičeva 2, Velenje,
osebno izkaznico, št. 582211. gnn-134883

Hamiti Kenan, Loke 2, Trbovlje, oseb-
no izkaznico, št. 26947. gnz-134846

Hočevar Janez, Gradišče 214, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, št. 382830.
gni-134638

Hočevar Maja, Cesta zmage 15, Za-
gorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 1525307. gnq-134755

Horvat Robert, Veščica 24/c, Ljuto-
mer, osebno izkaznico, št. 381807.
gny-134847

Imširović Ejub, Vena Pilona 5, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico,
št. 845915. gnj-134712

Ivandič Marjetka, Okroglice 22, Loka
pri Zidanem Mostu, osebno izkaznico,
št. 1673291. gnu-134976

Ivanuša Ivan, Ihan, Goričica 25, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 6449.
gnr-134754

Jančar Blaž, Pot na Kopitnik 2, Rim-
ske Toplice, osebno izkaznico,
št. 1242444. gnh-134964

Janež Primož, Pri Unionu 14, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 996491.
gnu-134901

Jenič Antonija, Gabrje, Ruparjev dol
15, Brusnice, osebno izkaznico,
št. 236639. gnx-134602

Jerenko Ivan, Draženci 83, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 215737. gnd-134843

Jeznik Mateja, Gregorčičeva 32/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 239176.
gny-134872

Joh Branka, Ločka cesta 57, Črno-
melj, osebno izkaznico, št. 1315226.
gny-134722

Joh Lana, Ločka cesta 57, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 1639507.
gnw-134724

Jokić Zorka, Cesta v Pečale 54, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 827729.
gnv-135100

Kacin Iztok, Otona Župančiča 11, Idri-
ja, osebno izkaznico, št. 430015.
gnl-134660

Kanoni Urška, Trebinjska 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 001711301.
gnh-135139

Kavar Polona, Za jezom 33, Tržič,
osebno izkaznico, št. 306848.
gnr-134583

Kidrič Igor, Omersova 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 918098.
gnd-135168

Knežević Damajna, Na jasi 6, Tržič,
osebno izkaznico, št. 1637652.
gni-134963

Kočnik Petra, Savska cesta 15, Jese-
nice, osebno izkaznico, št. 1645005.
gnu-134601

Končina Janez, Česnikova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 316931.
gnc-134719

Kos Milena, Škapinova ulica 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 1067135.
gnh-135189

Kosi Marjan, Ptujska cesta 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. 114885.
gns-134603

Kosmatin Robert, M. Blejca 20, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 342873.
gnk-134836

Kovačič Katja, Nade Ovčakove ulica
25, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1402928. gnv-134925

Kovačič Tjaša, Nade Ovčakove ulica
25, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1402944. gnw-134924

Krajnc Horvat Irena, Na Jelovcu 15,
Bresternica, osebno izkaznico,
št. 483889. gng-135190

Kramar Anja, Dolič 113/a, Kuzma,
osebno izkaznico, št. 1121240.
gnx-134848

Kramar Ivana, Svetčeva 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 147608.
gnq-135105

Kramberger Nika, Mestni vrh 61/c,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 1448847.
gnb-134845

Krese Peter, Kunaverjeva 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 460076.
gnd-134618

Krofl Marjan, Dramlje 131, Dramlje,
osebno izkaznico, št. 741579.
gnl-134610
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Krušič Aleksander, Ul. 14. divizije 9,
Rimske Toplice, osebno izkaznico,
št. 285113. gns-134928

Kuhta Marija, Zg. Hoče 24/a, Hoče,
osebno izkaznico, št. 160845.
gni-134738

Kumer Vesna, Zg. Duplek 97, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 1529330.
gnv-134975

Kurelac Cecilija, Ulica Gorenjskega
odreda 10, Kranj, osebno izkaznico,
št. 776219. gnr-135179

Lahajnar Frančiška, Čirče 18, Kranj,
osebno izkaznico, št. 94581.
gno-134732

Lavriša Ana, Vrhovci, Cesta 15/3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 126786.
gnz-134896

Lichtenthaler Daniela, Jakčeva 5, No-
vo mesto, osebno izkaznico, št. 316523.
gnf-134641

Likar Dejan, Predmeja 87, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 1411043.
gnb-135120

Likar Suzana, Predmeja 87, Ajdovšči-
na, osebno izkaznico, št. 1411016.
gnz-135121

Ločnikar Jožefa, Pečovnik 72, Celje,
osebno izkaznico, št. 1050145.
gnc-134727

Lončar Amalija, Sp. Stari grad 29, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 343754.
gns-134628

Maček Aleš, Zg. Slemen 23, Brester-
nica, osebno izkaznico, št. 1656685.
gnu-135201

Maček Barbara, Trojno 9, Laško, oseb-
no izkaznico, št. 1511704. gne-134767

Majcen Anton, Sp. Gorje 202, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 1130148.
gnp-135006

Majdič Vitan, Ulica bratov Učakar 34,
Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1538956. gnu-134651

Majhenič Natalija, Stantetova 32, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 377691.
gnj-134887

Markelc Jernej, Dobrunjska 34/c,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico,
št. 1460740. gne-134842

Martinčič Ervin, Senožeče 105/a, Se-
nožeče, osebno izkaznico, št. 1046684.
gnn-134783

Matelič Silvo, Jakšičeva ulica 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1376246.
gnc-134894

Mehle Robert, Ponova vas 25, Grosu-
plje, osebno izkaznico, št. 340771.
gnb-135195

Mendizza Bruno, Sv. Anton, Roškarji
5, Pobegi, osebno izkaznico, št. 519626.
gny-134851

Mermolja Majda, Volharjeva 26/c, Aj-
dovščina, osebno izkaznico, št. 1230671.
gnv-134750

Mikerević Drago, Vošnjakova 27, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 932965.
gnj-134612

Miklavčič Ester, Padna 4, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 223329.
gne-135117

Močnik Boris, Bračičeva 21, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 950303.
gnq-134905

Modic Martin, Vrečarjeva ulica 51,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 1688094.
gnp-134756

Mrak Jernej, Vrbanska cesta 105/a,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 1608664.
gnr-134979

Mrkajić Nataša, Zalog pri Cerkljah 68,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkazni-
co, št. 1232997. gni-135188

Muha Ivan, Nanoška ulica 9, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 470378.
gnk-134686

Mulec Darko, Partizanska 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1177686.
gnc-135198

Musić Muhamed, V. Svetina 8/b, Je-
senice, osebno izkaznico, št. 311073.
gnx-135173

Noč Ljudmila, Kamniška 40, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 000027584.
gnm-135159

Novak Lana, Nad Gomilo 1, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1587755.
gnc-134869

Novak Marija Zdenka, Grajzerjeva 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 456988.
gnm-134934

Novinec Nina, Šegova 62, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 5127.
gni-134988

Ortan Rok, Pri postaji 15, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 984674.
gnm-135009

Oven Mitja, Pokljukarjeva 46, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 6619.
gnb-135070

Ožbolt Anica Marija, Bresterniška gra-
ba 123, Bresternica, osebno izkaznico,
št. 157152. gng-134740

Panić Alenka, Medvedje Brdo 6, Rov-
te, osebno izkaznico, št. 872811.
gnu-135101

Pečar Matej, Gerbičeva 46, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1504333.
gnw-134899

Peganc Anka, Lahomšek 17, Laško,
osebno izkaznico, št. 1504499.
gnn-134958

Perić Dušan, Pod vinogradi 5, Straža,
osebno izkaznico, št. 702549.
gno-135007

Pešak Jaka, Ulica Pohorskega odreda
1, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 1061677. gnd-134593

Pešak Mojca, Ulica Pohorskega odre-
da 1, Slovenska Bistrica, osebno izkazni-
co, št. 933225. gnc-134594

Petauer Herman, Polje 22, Izola – Iso-
la, osebno izkaznico, št. 1034743.
gno-134657

Petrič Rajka, Potniško naselje 16, Lo-
vrenc na Pohorju, osebno izkaznico,
št. 477728. gnt-134877

Podlesek Gizela, Šalamenci 80, Pu-
conci, osebno izkaznico, št. 1458577.
gnh-134714

Podobnik Bogdan, Ljubljana Polje, Ce-
sta XXX/19, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 699814. gnq-134730

Podobnik Genovefa, Ljubljana Polje,
Cesta XXX/19, Ljubljana, osebno izkazni-
co, št. 699816. gnp-134731

Poljanšek Vojko, Ulica bratov Učakar
38, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000990064. gnn-135158

Poljšak Sergej, Hrušica 2/b, Hrušica,
osebno izkaznico, št. 297532.
gnv-134600

Povše Jurij, Sostrska cesta 9/C, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 001321558.
gno-135132

Prinčič Nadja, Kozana 118/a, Dobro-
vo v Brdih, osebno izkaznico, št. 197327.
gnq-134605

Prodan David, Bernetičeva 8, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico,
št. 1291848. gnk-134711

Radman Helga, Albina Dujca 6, Diva-
ča, osebno izkaznico, št. 1038075.
gnc-134619

Radovanović Grozda, Kamnoseška 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 523416.
gnv-134700

Ramić Adem, Nanoška 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1126540.
gnp-134831

Ratkajec Albina Marija, Žibernik 1, Ro-
gaška Slatina, osebno izkaznico,
št. 617353. gnm-134959

Ratković Slobodan, 24. junija 87, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 000065894.
gnv-135150

Razboršek Franc, Polje 17, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 21663.
gnc-134644

Razpotnik Jožef, Vreskovo 18, Trbov-
lje, osebno izkaznico, št. 78602.
gnw-134749

Rebolj Srpak Barbara, Skolibrova 9,
Ormož, osebno izkaznico, št. 1546134.
gnw-135124

Rečnik Roman, Pohorskega bataljona
87, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 330126. gnf-135166

Rejak Mateja, Glavni trg 33, Muta,
osebno izkaznico, št. 1675248.
gnl-134760

Remec Vera Ana, Kot 73, Bovec,
osebno izkaznico, št. 825801.
gno-134607

Robnik Jasna, Ruška cesta 1, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 763373.
gnk-134611

Romič Klavdija, Zg. Dobrenje 21, Šen-
tilj v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 001700456. m-2264

Romih Vinko, Zdole 37, Kozje, oseb-
no izkaznico, št. 762920. gnn-134758

Rubin Franc, Podgradje 41, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 867850.
gnx-134998

Schmautz Karl, Trubarjeva ulica 24,
Celje, osebno izkaznico, št. 1161014.
gno-134757

Sever Peter, Ulica Toneta Pleja 4,
Črenšovci, osebno izkaznico,
št. 1505717. gnr-134879
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Simončič Tomaž, Igriška 35, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1243869.
gnm-135184

Skočaj Tjaša, Latkova vas 14, Prebold,
osebno izkaznico, št. 393351.
gnk-134886

Skubic Simon, Reška 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 48944.
gnd-134943

Smolinger Edi, Strmec 26, Zgornji Le-
skovec, osebno izkaznico, št. 1443204.
gnu-134751

Sok Darinka, Vršiška 24, Kranjska Go-
ra, osebno izkaznico, št. 1197463.
gns-134853

Steiner Franc, Proseniško 64, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 124025.
gnm-134659

Stopinšek Andrej, Zgornja Hudinja 68,
Celje, osebno izkaznico, št. 1219628.
gnu-134726

Strah Anton, Cesta španskih borcev 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 48780.
gnc-134969

Strajnar Marija, C. revolucije 9, Jese-
nice, osebno izkaznico, št. 411758.
gnc-135194

Strašek Boža, Goce Delčeva 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1598725.
gnm-134634

Strmole Renata, Dvojna ulica 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1252203.
gny-135197

Subaraš Damijan, Košnica pri Celju
67, Celje, osebno izkaznico, št. 42027.
gnv-134875

Škerl Jan, Polževa 35, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 462018. gni-135113

Štefanič Stanislav, Kržišnikova 3, Med-
vode, osebno izkaznico, št. 485685.
gnu-134826

Štular Janez, Triglavska 44, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 586369.
gnx-135048

Švagelj Manica, Dolga reber 27/a, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 1109403. gnn-134608

Todorović Milorad, Bilečanska ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1158772.
gnn-134833

Tofant Nataša, Kompole 173, Štore,
osebno izkaznico, št. 432729.
gnz-134746

Tramte Milica, Slatna 4, Begunje na
Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 417320. gnl-134985

Vajd Ledinek Barbara, Janka Sernca
47, Maribor, osebno izkaznico,
št. 993174. gnv-134625

Valič Puc Ana, Ulica IX korpusa 4, Izo-
la – Isola, osebno izkaznico, št. 1531233.
gny-134997

Vidovič Silvo, Sp. Velovlek 42, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 111214.
gnf-134716

Vindiš Benjamin, Ježa 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1543760.
gnp-134706

Vipotnik Borut, Kunaverjeva 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 459898.
gnq-134830

Vodenik Anja, Hmeljarska ulica 18,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno iz-
kaznico, št. 1710794. gnr-134904

Vogrin Gorazd, Riharjeva 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 001712955.
gng-135140

Vrbančič Vera, Zrkovska cesta 116/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 633779.
gno-134857

Vugrinčič Štefan, Dobrovnik 171, Do-
brovnik – Dobronak, osebno izkaznico,
št. 1476835. gno-134632

Vuk Jurij, Potrčeva 4, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 993774. gnx-134873

Zajc Pavle, Grajska 18, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 733244.
gnf-134766

Zajec Ana, Ob žici 3, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1472732. gnr-134954

Zakrajšek Janez, Cesta 4. maja 8, Cer-
knica, osebno izkaznico, št. 1467740.
gnw-134599

Zamuda Valentina, Dolnja Bistrica 37c,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 413526.
gno-134982

Zavrl Irena, Pacug 20/a, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 995666.
gnu-135176

Zavšek Jakob, Kompole 173, Štore,
osebno izkaznico, št. 890229.
gnb-134745

Zupan Tine, Goričane 46/a, Medvo-
de, osebno izkaznico, št. 277167.
gnh-135164

Železnik Danijela, Istrski odred 4, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 535507. gns-135003

Žnidaršič Toni, Latkova vas 93, Pre-
bold, osebno izkaznico, št. 1240330.
gnd-135193

Žulič Sandra, Bohoričeva ulica 15, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 211256.
gnn-134658

Vozniška dovoljenja

Alt Katja, Pristava 17/b, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1312213, reg. št. 7640, izdala UE Ljuto-
mer. gnr-134579

Antolič Kristina, Moškanjci 113, Gori-
šnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 598841, izdala UE Ptuj. gnt-134577

Arnečič Uroš, Šuštarjeva kolonija 26,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13107, izdala UE Trbovlje.
gnw-134774

Bakan Majda, Dolič 126, Kuzma, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 38494.
gnl-134910

Bastjančič Adrijan, Kidričeva 25/a, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEF, št. 9666, izdala UE Nova Gorica.
gny-134797

Bašelj Jasna, Ul. bratov Učakar 134,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1165470, reg. št. 218308, izdala
UE Ljubljana. gno-135107

Belaj Bronislava, Doblatina 10, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
822091. gny-134622

Berdavs Mitja, Kvedrova cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 228933, reg. št. 17556,
izdala UE Ljubljana. gnw-134649

Bertoncelj Jelka, Mišače 2, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001019989, reg. št. 17784.
gns-134803

Bezenšek Mitja, Delavska ulica 8, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1702860, reg. št. 50442. gnm-134884

Bezjak Franc, Rucmanci 23, Sveti To-
maž, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 9028. gnm-134834

Birsa Darjo, Prvačina 213, Prvačina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 23185, izdala UE Nova Gorica.
gnt-134952

Bodnaruk Slobodan, Janeza Puharja
8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 420487, reg. št. 11728, izdala UE
Kranj. gnu-135076

Bokan Štefan, Golo brdo 9/a, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1106046, reg. št. 161741, izdala UE Ljub-
ljana. gne-134642

Bošnik Fridolin, Vrhe 62, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 4401, izdala UE Slovenj Gradec.
gnj-134837

Božič Denis, Gregorčičeva 8, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5687, izdala UE Izola. gnn-135083

Buh Milena, Škofjeloška cesta 25,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1353589, reg. št. 166304, izdala
UE Ljubljana. gnr-134679

Celan Jožef, Štrekljeva ulica 62, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 306186, reg. št. 48359. gnt-134627

Cerar Žiga, Vojkova ceta 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367262, reg. št. 234575, izdala UE
Ljubljana. gnt-135202

Cigler Urška, Sv. Lovrenc 98, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1441182, izdala UE Žalec. gnm-134613

Čelik Rok, Loška cesta 92, Žiri, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 27742,
izdala UE Škofja Loka. gnn-134708

Čivović Gordana, Tomačevo 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h bgh, št. S 1615657, reg.
št. 181084, izdala UE Ljubljana.
gnb-134920

Ćehajić Alan, Jarška cesta 36, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524581, reg. št. 246498, izdala UE
Ljubljana. gnb-134945

Dagri Ljudmila, Prisoje 6, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 7932, reg. št. 9635. gne-135092

Damijan Žiga, Binkelj 27, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 30214, izdala UE Škofja Loka.
gnx-134773

Demšar Marko, Ulica bratov Učakar
108, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
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ABFGH, št. S 229834, reg. št. 164231,
izdala UE Ljubljana. gnz-134646

Derčaj Aleksander, Bresterniška graba
123, Bresternica, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h, BGH, št. S 1644455,
reg. št. 94311, izdala UE Maribor.
gnf-134741

Dimić Milka, Vengustova ulica 5, 3202
Ljubečna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1019294, reg. št. 41941.
gng-134765

Dizdarević Dževad, Vojkova cesta 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 970484, reg. št. 200719, izdala UE
Ljubljana. gnl-134960

Djak Nikola, Gornji Zemon 22, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, št. S
1123092. gnk-134961

Dokl Lidija, Na Herši 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251283, reg. št. 217323, izdala UE
Ljubljana. gnd-134793

Dolinar Uroš, Nahtigalova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1716543, reg.
št. 258111, izdala UE Ljubljana.
gni-135063

Dominko Srečko, Kardeljeva 57, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 714879, reg. št. 66247, izdala UE Ma-
ribor. gnr-134729

Draksler Miroslav, Gasilska c. 24/a,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 170684, reg. št. 2521, iz-
dala UE Kranj. gnf-135091

Drnovšek Aleksander, Braslovče 25,
Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1441239, izdala UE Žalec.
gnq-135180

Dudić Marko, Reška ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215758, reg. št. 217008, izdala UE
Ljubljana. gnq-135080

Fadiga Tomo, Zrinjskega cesta 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 612425, reg. št. 151693, izdala UE
Ljubljana. gnd-135118

Fajfar Alenka, Nad Gomilo 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1332472, reg. št. 100219. gnb-134870

Fatur Zora, Verstovškova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
909514, reg. št. 37516, izdala UE Mari-
bor. gns-134978

Filipčič Katarina, Pretnerjeva 4, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 9232. gnv-135079

Fišter Tamara, Ljubljanska cesta 22,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 118086, reg. št. 44253. gnh-135072

Flis Robert, Sp. Grušovje 3, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 13978, izdala UE Slovenske Konjice.
gnv-134800

Frelih Nataša, Baznikova ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 847189, reg. št. 179292, izdala UE
Ljubljana. gnk-135061

Furlan Jan, Grčna 37, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 43638.
gnb-134595

Galič Andrej, Ulica pregnancev 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 999736, reg. št. 181284,
izdala UE Ljubljana. gnf-134991

Gašperin Srečko, Cankarjeva 14, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1631885, reg. št. 81205, izdala UE Ma-
ribor. gnt-134881

Gobec Jožefa, Ulica stare pravde 5,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 96/2003.
gnl-134710

Golavšek Boris, Hramše 10, Dobrna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001005597, reg. št. 22235, izdala UE
Žalec. gnk-134661

Golob Lidija, Črna vas 234, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1353202, reg. št. 231216, izdala UE
Ljubljana. gnt-134652

Gorišek Primož, Lovska cesta 7, Be-
nedikt, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1261248, izdala UE Lenart.
gnu-134576

Gornik Matjaž, Krožna pot 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
873875, reg. št. 74702, izdala UE Mari-
bor. gnf-134966

Grad Marko, Litijska cesta 222/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1343599, reg. št. 218312, izdala
UE Ljubljana. gnl-135185

Grandovec Danica, Gubčeva cesta 13,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001555972, reg. št. 5187, izdala
UE Trebnje. gnr-134654

Grbac Marcel, Parecag 94, Sečovlje
– Sicciole, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 46702, reg. št. 843, izdala
UE Piran. gnh-134939

Grojzdek Marjan, Sovretova 39/a, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 9464. gnh-134864

Hari Marijan, Krašci 63, Cankova, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 15861.
gnk-134911

Horvat Ana Anica, Vesna 22, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 49320, reg. št. 11455, izdala
UE Piran. gnt-134927

Horvat Andrej, Počehova 29, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1608237, reg. št. 67837, iz-
dala UE Maribor. gnb-134770

Hribar Primož, Pijavice 8/a, Tržišče,
vozniško dovoljenje, št. S 1505676, reg.
št. 12769. gnq-134630

Ikeljić Fahrudin, Trubarjeva ulica 52,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1562298, reg. št. 49216. gny-134747

Ilić Miroslav, Cesta komandanta Sta-
neta 17, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1432910, izdala UE Litija.
gnh-134839

Jereb Petra, Pohlinova ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1135089, reg. št. 14856, izdala UE
Ljubljana. gnb-134795

Joh Branka, Ločka cesta 57, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12388,
izdala UE Črnomelj. gnz-134721

Jontez Mitja, Naselje Aleša Kaple 6/a,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6603, izdala UE Hrastnik.
gnc-134569

Jošt Emil Albin, Kajuhova ulica 1, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
793029, izdala UE Žalec. gnk-134861

Jovandić Miloš, Snebersko nabrežje
68, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1342353, reg. št. 119931,
izdala UE Ljubljana. gnb-135170

Juvančič Jože, C. Borisa Kidriča 4/a,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1673884. gni-134763

Kariž Boris, Kraljeva 15, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, št. SI
22178, reg. št. 23780. gnw-134799

Kavzer Stojan, Rimska cesta 6, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
38315. gng-134690

Kekič Jure, Istrskega odreda 27/a, Di-
vača, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15572, izdala UE Sežana. gnx-134948

Kladnik Jožef, Nožice, Gostičeva 36,
Domžale, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 96/2003.
gnj-134587

Kobal Bogdan, Strane 8, Hruševje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 7480, izdala UE Postojna. gng-134890

Kocbek Janko, Žiče 62, Loče pri Po-
ljčanah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 12909. gnt-134802

Kokaš Hermina, Kidričeva 34/b, Nova
Gorica, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 66/2002.
gni-134813

Komel Majda, Matevža Veluščka 9,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7661, izdala UE Nova Gorica.
gnr-134804

Končina Janez, Česnikova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 646640, reg. št. 84948, izdala UE
Ljubljana. gnd-134718

Končnik Petra, Savska cesta 15, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1642113. gnz-134571

Kos Milena, Škapinova ulica 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1362938, reg. št. 46525. gnu-134626

Kosmatin Robert, M. Blejca 20, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 22439, izdala UE Kamnik.
gnl-134835

Koščica Todor, Brstje 29, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1435992,
izdala UE Ruše. gns-134807

Kotnik Marjeta, Spodnji Rudnik, Cesta
II/50, Ljubljana, preklic vozniškega dovo-
ljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 81/2003. gnv-134650

Kotnjek Agata, Velika Polana 162, Len-
dava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 1013, izdala UE Lenda-
va. gni-134863

Kovačič Sabina, Nade Ovčakove ulica
25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50 km/h, BGH, št. S 1820218, reg.
št. 165983, izdala UE Ljubljana.
gny-134922



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 102-103 / 24. 10. 2003 / Stran 6359

Kranjc Simon, Kosovelova 27, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 17997, izdala UE Škofja Loka.
gnj-135112

Kravos Darinka, Cankarjeva 58, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 7792, izdala UE Nova Gorica.
gno-134682

Krese Peter, Kunaverjeva ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1433835, reg. št. 186983, izdala UE
Ljubljana. gnb-134645

Krštinc Rado, Hruševec 21, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23893,
izdala UE Novo mesto. gnu-134801

Kruh Jasminka, Brinškova 28, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 429810, reg. št. 7663. gny-134947

Kuhta Marija, Zg. Hoče 24/a, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
97682, reg. št. 7972, izdala UE Maribor.
gnh-134739

Kumar Ratko, Bevkova 38, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
895655, reg. št. 8953, izdala UE Kam-
nik. gnk-135111

Kunej Janez, Pecelj 3, Buče, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 236, izda-
la UE Šmarje pri Jelšah. gni-134663

Kurinčič Vito, Fojana 11/a, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 46533, izdala UE Nova Gorica.
gnn-134933

Lichtenthaler Daniela, Jakčeva 5, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 31773, izdala UE Novo mesto.
gng-134640

Likar Suzana, Predmeja 87, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1599117, reg. št. 13001, izdala UE Aj-
dovščina. gnu-135126

Lipar Igor, Kompole 136, Štore, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1141241,
reg. št. 43160. gnl-134735

Luzar Andreja, Staro sejmišče 48,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 22542. gnq-134930

Maček Barbara, Trojno 9, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1486480. gnd-134768

Majcen Anton, Sp. Gorje 202, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 900759, reg. št. 19359. gnw-134949

Majhenič Andrej, Kodričeva 30, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, št. S 1851332, reg. št. 63490,
izdala UE Maribor. gno-134907

Majoranc Sonja, Prožinska vas 32,
Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 37679. gnj-134862

Maričnik Beno, Mali Beograd 12, Ru-
še, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
001410979, reg. št. 9376. m-2258

Marinko Janez, Šentjane 35/a, Porto-
rož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. SI 48344, reg. št. 13423, iz-
dala UE Piran. gnh-134918

Markelc Jernej, Dobrunjska cesta
34/c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 889890, reg. št. 67000, iz-
dala UE Ljubljana. gno-135032

Matelič Silvo, Jakšičeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 633575, reg. št. 41234, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-134893

Mendizza Bruno, Sv. Anton, Boškarji
5, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFG, št. S 990993, reg. št. 26695.
gnx-134798

Mermolja Majda, Vilharjeva 26/c, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1598507, reg. št. 17987, izdala UE
Ajdovščina. gns-134753

Miklavčič Ester, Rakitovec 72, Črni
Kal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1397486, reg. št. 45616. gnd-135093

Mlakar Aleš, Otiški vrh 147/a, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, reg.
št. 3972. gnp-134631

Mohorič Iztok, Kamna Gorica 42, Kam-
na Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 0900145, reg. št. 16552.
gnu-134951

Mojzeš Stanko, Dolane 23/a, Cirkula-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1188536, izdala UE Ptuj. gny-134672

Mrak Jernej, Vrbanska cesta 105/a,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1850717, reg. št. 99164.
gnp-134981

Mrkajić Nataša, Zalog pri Cerkljah 68,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1634535, reg.
št. 56747, izdala UE Kranj. gnj-135187

Muha Ivan, Nanoška ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 566508, reg. št. 52826, izdala UE
Ljubljana. gnj-134687

Mur Uroš, Ulica Planinčevih 70, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABGH, št. S 1221784, reg.
št. 100032, izdala UE Maribor.
gne-134967

Mušič Zmago, Cigonca 65, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1651535, reg. št. 11685, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnh-134914

Najger Franc, Kunšperk 39, Bistrica
ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 8699, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnj-134787

Nemanič Martin, Drašiči 40, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1320596, reg. št. 5444, izdala UE Metli-
ka. gnp-134806

Novak Đoni, Neubergerjeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 890718, reg. št. 148635, izdala UE
Ljubljana. gng-134840

Novak Zdravko, Mahovnik 39, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1546946, reg. št. 158, izdala UE
Kočevje. gnb-134895

Oražem Darijan, Lončarska ulica 43,
Dolenja vas, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 8713, izdala UE Ribnica. gnd-135018

Osmanović Senad, Ulica 28. maja 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
350 ccm, BGH, št. S 1524759, reg.
št. 185169, izdala UE Ljubljana.
gnx-134748

Otorepec Gašper, Kaninska vas 20,
Bovec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1554979, reg. št. 14882, izdala UE
Tolmin. gnl-135110

Pešak Mojca, Ul. Pohorskega odreda
1, Slovenska Bistrica, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 20784, izdala UE Slo-
venska Bistrica. gns-134578

Petje Nadja, Gabrovka 32, Gabrovka,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1035336, izdala UE Litija. gns-135203

Petrič Rajka, Počitniško naselje 16,
Lovrenc na Pohorju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001210667, reg. št. 1165,
izdala UE Ruše. m-2287

Plevel Matej, Cesta na Markovec 61,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. SI 46306, reg. št. 45050.
gni-134913

Plonton Janez, Veliki Cerovec 9, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 22444, izdala UE Novo mesto.
gnp-134931

Podhovnik Jožica, Prelska 4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
675051, reg. št. 7307, izdala UE Vele-
nje. gnj-134841

Podlesek Gizela, Šalamenci 80, Pu-
conci, vozniško dovoljenje, št. 14450.
gnv-134575

Polenek Sabina, Klanc 12/b, Dobrna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45906.
gnm-134759

Poljanšek Vojko, Ulica bratov Učakar
38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 146430, reg. št. 169592, izda-
la UE Ljubljana. gno-135157

Posega Veljko, Obala 111, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. SI 56297, reg. št. 5004,
izdala UE Piran. gng-134940

Povše Jurij, Sostrska cesta 9/C, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. 1709690, reg. št. 257708,
izdala UE Ljubljana. gnp-135131

Prelc Franc, Cvetna pot 4, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 54446, reg. št. 2054, izdala
UE Piran. gnr-134929

Prhoč Mario, Tomšičeva ulica 10, Len-
dava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14463, izdala UE Lendava.
gnw-134624

Prinčič Nadja, Kozana 118/a, Dobro-
vo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 8064, izdala UE Nova
Gorica. gnu-134676

Puckmeister Mihael, Polzela 158, Pol-
zela, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1383536, izdala UE Žalec. gnx-134973

Radovan Nenad, Ruška cesta 13, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1124739, reg. št. 11345, izdala UE Slo-
venj Gradec. gnn-134733

Rajh Tomaž, Planina pri Sevnici 18,
Planina pri Sevnici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 10895. gnh-134889

Ratoša Marko, Vanganel 1/b, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 24116, izdala UE Koper.
gnq-134780



Stran 6360 / Št. 102-103 / 24. 10. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Razboršek Franc, Polje 17, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1272234, izdala UE Zagorje ob Sa-
vi. gnd-134643

Rečnik Roman, Pohorskega bataljona
87, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1041727, reg. št. 95489, iz-
dala UE Ljubljana. gne-135167

Rogelj Jože, Podpeč 9, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1595424, reg. št. 61858, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-135069

Ronkalj Boris, Kidričeva ulica 36, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1597811, reg. št. 17792, izdala UE
Ajdovščina. gni-135013

Rosina Barbara, Ulica Iga Grudna 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1372658, reg. št. 222648, izdala
UE Ljubljana. gnh-135114

Rotar Andrej, Cesta v Šmartno 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1340874, reg. št. 191005,
izdala UE Ljubljana. gnh-134689

Sallubier Aleš, Rakičan, Lendavska 13,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 34764. gns-134828

Sapač Milan, Ciril Metodova 21, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 10662. gnw-134574

Satler Zdenka, Založe 34, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
580533, izdala UE Žalec. gnh-134614

Savić Radomir, Cesta Jožeta Krajca
11, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. SA 66523, reg. št. 5829, izdala UE
Cerknica. gnc-134794

Skala Damjana, Oskoršnica 26, Se-
mič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7812, izdala UE Črnomelj. gnl-134785

Stanič Tjaša, Ul. Ivana Regenta 18, Pi-
ran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 50923, reg. št. 13861, izdala
UE Piran. gni-134938

Stegne Iva, Kostanjevec 55, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 22876, izdala UE Slovenska Bis-
trica. gng-134915

Stojan Sergej, Pod Gradom 3, Vuzeni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1070366, reg. št. 7797, izdala UE Rad-
lje ob Dravi. gne-134667

Stopinšek Andrej, Zgornja Hudinja 68,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1018732, reg. št. 21559. gnv-134725

Strah Anton, Cesta španskih borcev 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1551000, reg. št. 73563,
izdala UE Ljubljana. gnd-134968

Studnička Tomaž, Podvin 216, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1563906, izdala UE Žalec. gnf-134616

Subaraš Damijan, Košnica pri Celju
67, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1786469, reg. št. 45761.
gnu-134876

Šiler Miran, Pekel 21, Pesnica pri Ma-
riboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 909622, reg. št. 102785, izdala UE
Maribor. gnm-134784

Škapin Boris, Kidričeva ulica 13, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 9222, izdala UE Sežana. gnd-134568

Škerl Jan, Polževa ulica 35, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1306037, reg. št. 14471, izdala UE Aj-
dovščina. gnv-135125

Šmalcelj Jože, Srednje Gameljne
38/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 925808, reg. št. 70860, iz-
dala UE Ljubljana. gny-134897

Šprogar Robert, Sallaumines 9, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13592, izdala UE Trbovlje. gni-135138

Štempihar Simona, Golniška cesta 75,
Kranj, preklic duplikata vozniškega dovo-
ljenja, kat. BGH, št. S 1412498, reg.
št. 47822, izdala UE Kranj. gnx-134573

Tarbuk Miloš, Potrčeva 38, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1569486,
izdala UE Ptuj. gnn-134808

Todorović Grozdana, Bilečanska ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 631048, reg. št. 61087, iz-
dala UE Ljubljana. gnd-135043

Todorović Milorad, Bilečanska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 1613946, reg. št. 65284,
izdala UE Ljubljana. gno-134832

Travnikar Janez, Žihovo selo 10, Oto-
čec, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 39551, izdala UE Novo mesto.
gnf-134566

Travnikar Majda, Žihovo selo 10, Oto-
čec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21259, izdala UE Novo mesto.
gne-134567

Trgo Tarik, Kozlovičeva 25, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. SI 46813, reg. št. 45213.
gnb-134570

Velušček Teja, Poljubinj 24/l, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 1233470, izda-
la UE Tolmin. gnj-134912

Vidović Jovo, Ulica bratov Tuma 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 925351, reg. št. 159118, izdala UE
Ljubljana. gnk-134865

Vinković Milan, Hladilniška pot 26/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1073380, reg.
št. 166517, izdala UE Ljubljana.
gnm-135088

Vodušek Robert, Žahenberc 52, Ro-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. A –
50km/h BCEGH, reg. št. 20507, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gno-134582

Vrhovec Boris, Kavčičeva ulica 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1459364, reg. št. 208335, izdala
UE Ljubljana. gnw-134699

Vugrinčič Štefan, Dobrovnik 171, Do-
brovnik – Dobronak, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 10799, izdala UE Len-
dava. gnd-134868

Weingartner Avgust, Zagorci 65/a,
Juršinci, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1245432, reg. št. 693, iz-
dala UE Ptuj. gnz-134796

Zavrl Irena, Pacug 20/a, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 846802, reg. št. 36580, izdala UE
Ljubljana. gnv-135175

Zupan Tine, Goričane 46/a, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367925, reg. št. 234708, izdala UE
Ljubljana. gni-135163

Zupančič Urban, Usnjarska cesta 1, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 15530, izdala UE Vrhnika.
gnb-134695

Železnik Anton, Lahomno 47, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1017829. gnj-134662

Žnidaršič Toni, Latkova vas 93, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1563090, izdala UE Žalec. gne-135192

Zavarovalne police

Čretnik Marko, Vir, Stritarjeva ulica 14,
Domžale, zavarovalno polico, št. AVO
861908, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnh-134639

Čujič Nela, Smledniška 80, Kranj, za-
varovalno polico, št. 931566, izdala za-
varovalnica Tilia d.d.. gno-135082

Erbežnik Uroš, Kidričeva 3, Kranj, za-
varovalno polico, št. 0966958, izdala za-
varovalnica Tilia. gnk-134811

Gradišar Vid, Ul. bratov Učakar 68,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 951476,
izdala zavarovalnica Tilia. gnq-135205

Hočevar Viktorija, Cesta Andreja Biten-
ca 145, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 920136, izdala zavarovalnica Tilia.
gnd-134668

Hutar Stanislav, Viniška cesta 33, Čr-
nomelj, zavarovalno polico, št. 894430,
izdala zavarovalnica Tilia. gnh-135089

Jakin Irena, Vodnikov trg 14, Piran –
Pirano, zavarovalno polico, št. 842894.
gnt-134677

Košak Zvonka, Zminec 52, Škofja Lo-
ka, zavarovalno polico, št. AO 501069.
gnp-134681

Kurbus Anita, Štrihovec 50, Šentilj v
Slov.goricah, zavarovalno polico, št. AO
00101311919, kastko št. 00201039845,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
m-2286

Matko Franc, Male Poljane 4/a, Škoc-
jan, zavarovalno polico, št. 968274.
gnf-134816

Pečjak Vinko, Plešivica 5, Žužemberk,
zavarovalno polico, št. 101503625, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnc-134694

Staroverski Tine, Kropa 30, Kropa, za-
varovalno polico, št. AO 489398.
gnn-134683

Škrobar Milka, Šentjane 69, Portorož
– Portorose, zavarovalno polico, št. AO
1150263. gng-134565

Štepic Marinka, Prušnikova ulica 42,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 951433,
izdala zavarovalnica Tilia. gnj-134666

Šušterič Monika, Kladje nad Blanco
19, Blanca, zavarovalno polico, št. AO
546959, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnl-134685
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Wolf Matija, Kidričeva 19, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 968657, izdala za-
varovalnica Tilia. gng-135090

Zakrajšek Darinka, Kumrovška 13,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
635152, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnr-134554

Živkovič Karmen, Pivška 1/a, Postoj-
na, zavarovalno polico, št. AO 1132823,
izdala zavarovalnica Adriatic d.d. PE Po-
stojna. gnk-135086

Spričevala

Adam Vito, Pobrež 160, Slovenske Ko-
njice, spričevalo o zaključnem izpitu Šol-
skega centra Velenje, smer trgovec, izda-
no leta 2001. gnm-134559

Andlovic David, Gradišče 39, Vipava,
spričevalo 6. razreda OŠ Vipava, izdano
leta 2001/02. gnl-134935

Andrejašič Matjaž, Ruške čete 9, Ru-
še, zaključno spričevalo 1. letnika Gimna-
zije in srednje kemijske šole Ruše, izda-
no leta 1999. m-2273

Andrejč Iztok, Vrtna 3, Murska Sobo-
ta, diplomo Srednje družboslovne in eko-
nomske šole – smer prodajalec, izdana
leta 1987l. gnl-134860

Anželj Darko, Žiberci 58, Apače, spriče-
valo o zaključnem izpitu Kadetske šole za
miličnike v Ljubljani, št. II-302/1-81/82-1,
izdano leta 1982. gny-134572

Beranič Miroslav, Gradiška 14/a, Pe-
snica pri Mariboru, indeks, št. 93510083,
izdala FERI Maribor. m-2276

Berginelčič Marko, Kaniža 12/e, Šen-
tilj v Slov.goricah, spričevalo 1. letnika
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 1993/94. m-2284

Bezjak Denis, Orehovski vrh 30/a,
Gornja Radgona, spričevalo 1. letnika Te-
hniške gimnazije v Mariboru, izdano leta
2001. m-2279

Bezlaj Tomaž, Zgornje Pirniče 124/a,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske in cestnoprometne šo-
le v Škofji Loki, izdano leta 1995.
gnu-134701

Bračanov Jolanda, Beblerjeva 12, Ko-
per – Capodistria, spričevalo 3. letnika
Srednje zdravstvene šole v Piranu, izdano
leta 2001. gnz-135096

Bursać Dejan, Obirska ulica 25, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1990.
gnx-134648

Cenčič Tina, Godnje 2, Dutovlje, spri-
čevalo 4. letnika Srednje šole Srečka Ko-
sovela Sežana, ekonomski tehnik, izdano
leta 1997/98. gnb-134820

Cene Branko, Krajnčica 36, Šentjur,
spričevalo o končani OŠ Hruševec, izda-
no leta 1997. gnn-134858

Cipot Željko, Na Dobravi 1/d, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 1. in 2. let-
nika SKSMŠ Maribor, izdano leta
1996/97 in 1997/98. m-2263

Cuznar Anja, Ul. Vide Alič 13, Ptuj, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Ptuj, izda-
no leta 1997. gne-134717

Cvetko Janez, Sodinci 24, Velika Ne-
delja, zaključno spričevalo Kovinarske šo-
le, šolsko leto 1982/83. gnx-134673

Cvirn Aleš, Ljubljanska cesta 40, Hor-
jul, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole tiska in papirja, izdano leta 1992.
gnx-135148

Čepon Janez, Pako 44, Borovnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra po-
klicnih šol v Ljubljani, poklic elektro me-
hanik, izdano leta 1973. gnv-134950

Černovšek Branko, Log 29, Ruše,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1998. m-2294

Črepnjak Ivan, Rodmošci 6, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne in tehnične gradbene šole Mari-
bor, izdano leta 1983. gno-134557

Čujež Luka, Celestinova 5, Celje, spri-
čevalo 1. letnika Poslovno komercialne
šole, izdano leta 2001. gnm-134734

Ćirović Miljlan, Brilejeva ulica 19, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Tabor v
Logatcu, izdano leta 1997. gnt-134702

Dobaj Roland, Ob Blažovnici 61, Lim-
buš, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1992.
m-2268

Dolenc Milka, Za Sovičem 12, Postoj-
na, spričevalo o končani OŠ Antona Glo-
bočnika, izdano leta 1964. gnm-134909

Dolinar Darja, Planica 8, Kranj, indeks,
št. 21007326, izdala Fakulteta za socio-
logijo politične vede in novinarstvo v Ljub-
ljani. gnw-134674

Furman Ivan, Grlinci 40, Juršinci, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje lesar-
ske šole Maribor, izdano leta 1991/92,
1992/93 in 1993/94. m-2280

Gojkošek Miro, Draženci 66, Ptuj, spri-
čevalo 2. letnika Kmetijske šole.
gnm-135084

Gojković Bojan, Zaloška 226/a, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Izobraže-
valnega centra Cene Štupar v Ljubljani,
izdano leta 1993. gnt-135127

Gričar Mia, Tlaka 3, Tržič, obvestilo o
uspehu SEVAŠ Kranj. gnm-134684

Groblar Primož, Levarjeva ulica 10,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gno-134882

Horvatič Karmen, Polje 349, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 7. razreda OŠ Po-
lje, izdano leta 1997. gnp-135081

Hozjan Elizabeta, Bratov Učakar 28,
Ljubljana, indeks, št. 37170202, izdala
Veterinska fakulteta v Ljubljani.
gnz-134771

Hribernik Zdravka, Zgornji Tuhinj 4/b,
Laze v Tuhinju, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdano leta 1997. gnt-134827

Ivanič Jana, Dolenji Suhor pri Vinici 17,
Dragatuš, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje šole Črnomelj – Gimnazija Črnomelj,
izdano leta 1995 in 1996. gnp-134956

Ivić Uroš, Ograde 18, Logatec, indeks,
izdala Srednja trgovska šola v Ljubljani.
gng-134590

Javornik Marija, Malahorna 26, Oplot-
nica, spričevalo o končani OŠ Minka Na-
mestnik Sonja Slovenska Bistrica, izdano
leta 1980. gnn-134908

Jerenko Miran, Lancova vas 41, Videm
pri Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske šole Ptuj, izdano leta
1985/86. gnw-134824

Jovanović Violeta, Partizanska 21, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu OŠ
Franc Rozman Stane Maribor, izdano leta
1992. m-2281

Justinek Polonca, Ljubljanska cesta
12, Trzin, spričevalo 1. letnika Srednje
lesne šole v Ljubljani, izdano leta 1989.
gnq-134580

Kalazić Ivo, Liškova ulica 70, Murska
Sobota, indeks, št. 71134506, izdala
Pravna fakulteta Maribor. m-2265

Kemperle Darja, Titova 71, Jesenice,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jesenice,
izdano leta 1969. gne-134942

Kermavt Damijan, Murnikova 8, Mari-
bor, diplomo Srednje gradbene šole Ma-
ribor, poklic avtoličar, izdana leta 1993.
m-2260

Klančič Maja, Cesta Goriške fronte
22/a, Šempeter pri Gorici, spričevalo od
1 do 3. letnika Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina – šivilja, krojač, izdano leta
1995, 1996 in 1997. gnf-134916

Klemenčič Helmut, Industrijska ulica
10, Bistrica ob Dravi, spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje kemijske šole Ruše, izda-
no leta 1981 in 1982. m-2269

Kocjan Edo, XXX divizije 18, Portorož
– Portorose, spričevalo 1. letnika Sred-
nje pomorske šole, izdano leta 1968.
gnj-134937

Kosi Anita, Brodarjeva 4, Celje, spri-
čevalo I. OŠ Celje, izdano leta 2000 –
2003. m-2270

Kosmač Jana, Cesta v Rastke 54, Lju-
bno ob Savinji, spričevalo 3. letnika Gim-
nazije Celje Center, izdano leta 1998/99.
gnc-134769

Koščak Igor, Na peči 6, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1 do 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška. gnj-134762

Koštomaj Matija, Paridol 15, Dobje pri
Planini, preklic indeksa, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 61/2002. gnp-135031

Kovačič Maja, Partizanska cesta 13,
Mežica, spričevalo 2. letnika Ekonomske
šole v Slovenj Gradcu. gnv-134675

Krajnc Damjan, Vošnjakova 25, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ Vojnik.
gng-134615

Lang Marinela, Sv. Jurij 72, Rogašov-
ci, spričevalo o zaključnem izpitu Eko-
nomske šole Murska Sobota – poslovni
tajnik, izdano leta 2001. gns-134953

Lipovec Marko, Polhograjska cesta 6,
Dobrova, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnq-134705
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Lombar Tadeja, Kriva pot 22, Ljublja-
na, indeks Srednje trgovske šole v Ljub-
ljani, izdan leta 1992/93 na ime Žabjek
Tadeja. gno-134957

Marko Zdravko, Lormanje 3, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje trgovske šole Maribor, izda-
no leta 1995/96. m-2291

Meglič Jerica, Ranče 14, Fram, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje gostinske šole
Maribor, izdano leta 1986/87, 1987/88
in 1988/89. m-2282

Miklič Boštjan, Smrjene 129, Škoflji-
ca, spričevalo 1. letnika Srednje strojne
šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gne-134592

Mlačnik Martina, Podgorje 99, Pod-
gorje pri Slovenj Gradcu, spričevalo 1.
letnika SŠ Slovenj Gradec, izdano leta
1998. gnl-135085

Murovec Nadja, Oševljek 1/a, Renče,
spričevalo 3. letnika Poklicne oblačilne
šole v Ljubljani, izdano leta 1983, izdano
na ime Gambetti Nadja. gng-134944

Novak Dolores, Cankarjeva 16, Bled,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
in turistične šole v Radovljici. gnc-134819

Omahen Peter, Hradeckega 43, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gred-
benega šolskega centra Ivan Kavčič v
Ljubljani, izdano leta 1968. gnh-134814

Onič Adolf, Ob Jezgonu 25, Maribor,
diplomo Srednje agroživilske šole Mari-
bor, izdana leta 1989. m-2275

Orel Aleš, Griček pri Željnah 8, Ko-
čevje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole Kočevje, izdano leta 1991 in 1992.
gnb-134620

Oven Janez, Žubina 7, Trebnje, spri-
čevalo o končani OŠ Milana Mravljeta v
Ljubljani, izdano leta 1985. gnj-135162

Oven Janez, Žubina 7, Trebnje, in-
deks, izdala Sredja lesarska šola v Ljub-
ljani. gnk-135161

Pajk Cvetka, Cesta Kozjanskega odre-
da 16, Senovo, spričevalo o končani OŠ
Milana Majcna Šentjanž. gnr-134704

Paulič Polona, Polje cesta V/7, Ljub-
ljana, spričevalo – izkaz o uspehu 2. let-
nika Srednje frizerske šole v Ljubljani, iz-
dano leta 2001. gnf-135141

Pisar Kristina, Poljana 20, Prevalje,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠTNPU
Ravne na Koroškem, kovinarska smer.
gnp-134556

Plemenitaš Lucija, Gradiška 319, Pe-
snica pri Mariboru, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje vrtnarske gospodinj-
ske kmetijske šole Celje, izdano leta
1993. m-2292

Podgornik Branko, Vesna 22, Porto-
rož – Portorose, spričevalo Poklicne ko-
vinarske in avtomehanične šole Koper, iz-
dano leta 1974. gne-134917

Podgrajšek Branko, Cesta na Roglo
5/a, Zreče, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Šolskega centra Boris Kidrič Celje –
avtoklepar, izdano leta 1982.
gnp-134856

Polšak Vanja, Pesnica pri Mariboru
34/a, Pesnica pri Mariboru, spričevalo 2.
letnika Srednje tekstilne šole Maribor,
program frizer, izdano leta 1998/99.
m-2277

Potočnik Oliver, Josip dol 7, Ribnica
na Pohorju, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Gostinske šole, smer kuhar, št. 108.
gnj-134562

Požar Ivan, Kanalski vrh 15, Kanal,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ži-
vilske šole Maribor, izdano leta 1974.
gnd-134818

Prevolšek Marta, Ulica 5. prekomor-
ske 19, Ptuj, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Prve gimnazije Maribor, upravno ad-
ministrativna, izdano leta 1991. m-2261

Pučko Janja, Štrafelova ulica 15, Ptuj,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ekonom-
ske šole, izdal ŠC Ptuj, izdano leta 1991
do 1995. gni-134563

Ramčilovič Enam, Dunajska cesta
194, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Sred-
nje trgovslke šole v Ljubljani, izdano leta
2003. gns-134778

Rauh Tanja, Ulica dr. Zajca 16, Men-
geš, spričevalo 1. letnika Srednje uprav-
no administrativne šole v Ljubljani, izdano
leta 1991. gnz-135071

Resman Andrej, Šercerjeve brigade
18, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠC Ptuj, Poklicna elektro in strojna šola.
gnq-134980

Režonja Simona, Kidričeva 4, Kočev-
je, spričevalo 2. letnika SŠ Kočevje, po-
klic pomožna šivilja, št. 216/I-PT, izdano
17. 6. 1998. gny-134822

Ribič Helena, Stara pot 2, Spodnji Du-
plek, spričevalo 1. in 2 . letnika Živilske
šole Maribor, izdano leta 1990 in 1991.
m-2283

Rozman Magda, Moše 26, Smlednik,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT v
Ljubljani, izdano leta 1999. gns-134553

Ruis Branko, Zimica 3/c, Zgornja Ko-
rena, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
TESŠT Marbor, izdano leta 1975 do
1979. m-2293

Sedminek Barbara, Na zelenici 19,
Prebold, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Center Celje, smer predšolska vzgoja, iz-
dano leta 2003. m-2271

Seferović Anita, Trg na stavbah 4, Liti-
ja, spričevalo 2. letnika ŠC PET v Ljublja-
ni, izdano leta 2003. gnh-135039

Senica Jožef, Vrenska gorca 25, Bu-
če, spričevalo o končani OŠ Kozje, izda-
no leta 1969. gne-134671

Sernec Tanja, Zg. Velka 122, Zgornja
Velka, spričevalo o končani OŠ Sladki
Vrh, izdano leta 1986/87. m-2272

Sikole Staša, Pečovje 9/b, Štore, spri-
čevalo 2. letnika Steklarske šole Roga-
ška Slatina, izdano leta 1997.
gno-134707

Simič Petra, Ob cesti 21, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo -izkaz o učnem
uspehu od 1. do 6. razreda Osnovne šole
Valentin Vodnik. gnn-135133

Slodnjak Bojana, Mladinska 24, Mi-
klavž na Dravskem polju, spričevalo 1., 2.

in 3. letnika Srednje tekstilne šole Mari-
bor, izdano leta 1994, 1995 in 1996.
m-2290

Stenovec Janko, Sv. Lovrenc 7, Pre-
bold, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole v Celju, izdano leta
2000. gnh-134789

Svetelšek Branko, Topolovec 1, Pod-
plat, spričevalo o poklicni maturi, izdala
SKSMŠ Maribor, izdano leta 2002.
m-2274

Svetina Saša, Kidričeva 17, Jesenice,
spričevalo o končani OŠ Koroška Bela
Jesenice. gnb-134670

Šenica Darko, Sela pri Dol Toplicah
35, Dolenjske Toplice, spričevalo o za-
ključnem izpitu Gimnazije Novo mesto, iz-
dano leta 1982. gny-135097

Šenica Mojca, Sela pri Dol Toplicah
35, Dolenjske Toplice, spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje zdravstvene šole
Novo mesto, izdano leta 1978, izdano na
ime Vukšinič Mojca. gnx-135098

Štandeker Renato, Lavtarjeva 1/e, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1999.
m-2266

Štrman Darko, Jeruzalem 10, Ivanjkov-
ci, spričevalo 7. razreda OŠ Miklavž pri
Ormožu, izdano leta 1970/71.
gnx-134823

Šubic Marija, Stražarjeva 22, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Ško-
fja Loka, izdano leta 1975, izdano na ime
Košir Marija. gnz-135146

Šušlec Marija, Male Lašče 78, Velike
Lašče, spričevalo o zaključnem izpitu Tek-
stilnega centra Kranj, Poklicne tekstilne
šole, naziv pletilja, izdano leta 1971, izda-
no na ime Adamič Marija. gnq-134680

Švegl Alja, Pucova 4, Celje, spričevalo
1. in 2. letnika SŠ, Gimnazije Center Ce-
lje, izdano leta 1991/92 in 1992/93.
gnn-134558

Švikart Miran, Trg vstaje 10, Ruše,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, poklic slikople-
skar, izdano leta 1999. m-2289

Švikart Miran, Trg vstaje 10, Ruše,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, poklic slikople-
skar, izdano leta 1999. m-2289

Tekavec Uroš, Remškarjeva cesta 12,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdano leta 1992. gnw-135099

Težak Gorazd, Tomšičeva 1, Črnomelj,
obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje le-
sarske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnr-134829

Turk Nives, Slap 12, Vipava, spričeva-
lo 1. in 2. letnika Srednje zdravstvene šo-
le v Novi Gorici, izdano leta 1993 in 1994.
gng-134790

Vesenjak Slavka, Vrbanska 30, Mari-
bor, spričevalo 2. letnika Prve gimnazije
Maribor, izdano leta 1999/2000. m-2288

Vešligaj Ervin, Šalek 83, Velenje, ob-
vestilo o uspehu za 3. letnika PTERŠ Ve-
lenje, elektrotehnik-elektronik, izdano le-
ta 2002/03. gnx-134977
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Vodopija Nives, Hrvatini 109/c, Anka-
ran – Ankarano, spričevalo o zaključnem
izpitu Šole za oblikovanje v Ljubljani, iz-
dano leta 1984. gnm-134859

Vodopivec Sašo, Opatje selo 2/f, Mi-
ren, spričevalo o zaključnem izpitu Go-
stinskega šolskega centra Izola, izdano
leta 1974. gns-134678

Vrhovec Marta, Ljubljanska cesta 40,
Horjul, spričevalo o zaključnem izpitu
Center srednjih strokovnih šol – poklicna
šiviljska šola, izdano leta 1968.
gnw-135149

Zavrl Gregor, Vovljanska cesta 6, Pred-
dvor, spričevalo Srednje elektro šole v
Kranju, izdano leta 1987. gnz-134946

Zorić Živka, Prešernova 21, Izola – Iso-
la, spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ
Izola, št. 64/79, izdano leta 1979.
gnp-134781

Žavcar Sabina, Zg. Kungota 71, Zgor-
nja Kungota, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje kmetijske šole Maribor, izda-
no leta 2001. m-2285

Žnidaršič Barbara, Pavšičeva 22, Lo-
gatec, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
upravno admnistartivne šole v Ljubljani,
izdano leta 2000 in 2002. gnz-134621

Ostali preklici

AGROKOR d.o.o., Cesta v Gorice 44,
Ljubljana, licenco, št. 0010159/27 za to-
vorno vozilo LJ H3 – 37C. gnk-134561

Alauf Robert, Fani Grumove 12, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnf-135116

Angelovska Sonja, Kumarjeva 3, Ko-
per – Capodistria, dovolilnico, št. 13667,
veljavna do 31. 1. 2005. gnk-134936

Apat Terezija s.p. Taxi Simby, Kersni-
kova 52, Celje, licenco,
št. 009611/19078/09 – MJ13/2001 za
vozilo z reg. št. CE 58 – 37T. gnf-134891

Avtohiša REAL d.o.o., Vodovodna 93,
Ljubljana, potrdilo za registarcijo uvože-
nega vozila po šasiji VF1FD-
CUH528735925, ocarinjeno po knjigo-
vodskem vpisu št. 41860 z dne 16. 10.
2003. gnn-135108

AVTOPREVOZ TOLMIN d.d., Poljubinj
89/f, Tolmin, italijansko bilateralno dovo-
lilnico (oznaka 380/02), št. 010649.
gnh-134664

Bajc Darja, Podlimbarskega ulica 15,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19326982, izdala Ekonomska fakulte-
ta v Ljubljani. gni-134588

Baković Georgija, Klemenova ulica 32,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-5221/99.
VČ-2682/99, izdala 8. 6. 1999.
gnw-134999

Bevk Marjan, Brodarjev trg 4, Ljublja-
na, orožni list, št. 22795, izdan 16. 4.
2003. gnm-135109

Boh Mojca, Pri vzpenjači 8, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 20919, izdana
leta 2003 v Mariboru. m-2262

Brelih Uroš, Clevelandska ulica 47,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-134692

Brzin Tjaša, Rožnodolska 25, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 14727, izdana
leta 1999 v Mariboru. m-2256

Čaleta Klemen, Zelena pot 4, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19810160,
izdala Ekonomska fakulteta. gnx-134598

Čok Matjaž, Plavje 6, Škofije, študent-
sko izkaznico, št. 19825607, izdala Eko-
nomska fakulteta v Ljubljani. gnc-135169

Ćirović Miljlan, Brilejeva ulica 19, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gns-134703

Dimitrijević Goran, Migojnice 120, Gri-
že, delovno knjižico. gnn-134633

Drobnič Neža, Ihan, Breznikova 95,
Domžale, dijaško izkaznico, izdala Sred-
nja srednja šola za farmacijo in kozmetiko
v Ljubljani. gnv-134775

Đurić Marjana, Trubarjeva 18, Izola –
Isola, študentsko izkaznico,
št. 27004545, izdala Fakulteta za mate-
matiko in fiziko v Ljubljani. gnw-134974

Gregorčič Anamarija, Šmarjeta 29/c,
Šmarješke Toplice, študentsko izkaznico,
št. 61201455, izdala Pedagoška fakulte-
ta. m-2277

Harisch Damjan, Zvezna ulica 17, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico,
št. 19332165, izdala Ekonomska fakulte-
ta v Ljubljani. gnj-134637

Henigman Tomaž, Marice Kovačeve
ulica 11, Ljubljana, delovno knjižico.
gnr-135104

Horvat Monika, Hajdoše 43/g, Hajdi-
na, delovno knjižico, izdano v Ptuju.
gnv-134825

Hozjan Elizabeta, Bratov Učakar 28,
Ljubljana, preklic študentske izkaznice,
objavljen v Ur. l. RS, št. 87/2003.
gnd-134772

Jakše Sabina, Zbure 22/a, Šmarješke
Toplice, študentsko izkaznico,
št. 41970124, izdala Medicinska fakulte-
ta v Ljubljani. gne-134867

Janjić Marko, Ul. Ferda Bidovca 7, Izo-
la – Isola, delovno knjižico, izdano v Izoli.
gnj-134812

Knez Marijan, Ptujska 19, Rače, de-
lovno knjižico, št. 44476, izdana leta
1981 v Mariboru. m-2257

Ko-trans d.o.o., mednarodni prevozi,
Mala vas 2/a, Gorišnica, dovolilnici za
mednarodni cestni promet: univerzalno za
Francijo, št. 107115 in bilateralno tranzit-
no za Jugoslavijo, št. 002946.
gnt-134902

Kocjan Barbara, Butoraj 2, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 01000041, izda-
la Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnm-134888

Kosi Darko s. p., Ulica XXX. divizije 6,
Portorož – Portorose, Jugoslovansko do-
volilnico za prevoz tovora, št. D 113155.
gni-134617

Krabonja Jože, Gorišnica 55/a, Gori-
šnica, delovno knjižico. gnl-134560

Križaj Anita, Godešič 120, Škofja Lo-
ka, študentsko izkaznico, št. 30010796,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko te-
hnologijo. gnf-134591

Kuder Martina, Soseska 12, Šempe-
ter v Savinjski dolini, študentsko izkazni-
co, št. 01098340, izdala Pedagoška fa-
kulteta. gnh-134589

Lauraityte Ieva, Ljubljanska 90, Dom-
žale, študentsko izkaznico, št. 61010001,
izdala Fakulteta za podiplomski humani-
stični študij Ljubljana. gns-135103

Lavrič Špela, Na brežini 16, Ljublja-
na-Črnuče, preklic spričevala, objavljen v
Ur. l. RS, št. 92/2003. gnp-134656

Magdič Alenka, Pod gmajno 6, Meži-
ca, delovno knjižico. gnf-134691

Markelj Mojca, Krvavi potok 37, Kozi-
na, študentsko izkaznico, št. 3675, izda-
la Naravoslovnotehniška fakulteta.
gne-134792

Markovič Jernej, Frankopanska 16,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 26104569, izdala Fakulteta za grad-
beništvo in geodezijo. gnv-134900

Mattiazzi Miloš, Gradnikove brigade
51, Nova Gorica, licenco,
št. 008281/11008-ZR47/1999 za tovor-
no vozilo z reg. št. GO 87 – 82H, izdano
12. 4. 1999 pri OZS. gnc-135094

Mavrič Boris, Ratež 44, Novo mesto,
delovno knjižico, ser. št. 60368, reg.
št. 32115, izdana 6. 6. 1986 v Novem
mestu. gng-134815

Meršol Rok, Klemenova ulica 82, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 5722, iz-
dala NTF – oddelek za tekstilstvo v Ljub-
ljani. gng-135165

Mihajlović Marijana, Kosovelova 8,
Brežice, delovno knjižico. gnm-134809

Mihalič Brigita, Krtina 44, Dob, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja trgovska šo-
la v Domžalah. gnb-135095

Mikluž Štefan, Bavdkova ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-135200

Motaln Maja, Cankarjeva 1, Zgornja
Polskava, vozno karto, št. 61896, relaci-
ja Zg. Polskava – Maribor, izdal Certus
Maribor. m-2259

Mulalič Indira, Krumperška 13, Dom-
žale, vozno karto, št. 330043.
gne-134817

O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, avstrijsko bilateralno dovolil-
nico, št. 000453. gnq-134788

Obrez Milan s.p., Žegar 2, Prevorje,
izvod licence št. 002740, ser. št. O
1004835, za vozilo Mercedes-Benz Ac-
tros 1843 LS z reg. ozanko CE N5-044,
izdana 12. 11. 2002. gng-134665

Omahen Peter, Hradeckega 43, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnf-134941

Pavlin Matjaž, Družinska vas 41/d,
Šmarješke Toplice, študentsko izkaznico,
št. 19352436, izdala Ekonomska fakulte-
ta v Ljubljani. gnd-135068

Pelcar Luka, Gradišče 14/a, Vrhnika,
delovno knjižico. gnj-135062

Poderžaj Gašper, Brejčeva ulica 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-134782

Podgajski Bogdan, Verdijeva 16, Piran
– Pirano, delovno knjižico, izdala UE Pi-
ran. gnh-134564

Rastoder Edis, Osenjakova ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-135128
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Skender Osmani, Lukovica 43, Lukovi-
ca, delovno knjižico. gnf-134791

Souissi Amor, Miklošičeva ulica 1/c,
Domžale, delovno knjižico. gnx-135123

Stanek Daniel, Hrušenski Vrh 30, Raden-
ci, vozno karto, št. 2014. gnq-134555

Stele Ada, Vojkova 73, Ljubljana, študent-
sko izkaznico, št. 21017332. gny-135147

Strah Anton, Cesta španskih borcev 8,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-3464/94. gnz-134971

Šubic Marija, Stražarjeva 22, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb-135145

Toscano Daniele, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 25005758. gnl-135160

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni  list RS,
d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o. – Tisk Tiskarna  SET, d.d., Vevče – Internet
http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

Turk Ana, Bloška polica 147a, Grahovo,
vozno karto, št. 13/952, izdal AVRIGO d.d.
Nova Gorica. gng-134669

UROŠ TRANSPORT d.o.o., Pot na most
5, Ljubljana-Dobrunje, original izvod licence,
št. 0010257/142, izdana dne 20. 11. 2000
za vozilo Scania – NL R 124 LB 6X2 na 440
LJ Z2 – 12F. gng-135115

Valič Eva, Mezgovci ob Pesnici 25, Gor-
nja Radgona, študentsko izkaznico,
št. 21018570, izdala FDV v Ljubljani.
gnz-134596

Volk Simon, Grčna 26, Nova Gorica, štu-
dentsko izkaznico, št. 64010586, izdala Fa-
kulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnk-134986

Zelić Aleksandar, Ulica Gradnikove briga-
de 17, Nova Gorica, overjeno fotokopijo li-
cence, št. 006447/7120-LM47/1998 z dne
6. 2. 1998 za vozili z reg. št. GO 2716C in
GO 2378H. gnf-135016

Žagar Jožica, Gornje Karteljevo 27, No-
vo mesto, delovno knjižico, ser. št. 364543,
reg. št. 28733, izdala UE Novo mesto.
gno-134932

Žnidar Ljubo, Ločica ob Savinji 51/g, Pol-
zela, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-3606/02, VČ-10022.
gnu-134776

Žnidar Ljubo, Ločica ob Savinji 51/g, Pol-
zela, izpit iz radiofonije GMDSS VHF,
št. 26292-108/03. gnr-134779
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