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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. 401-17/03 Ob-105202
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,

Tabor - Poljane, Ljubljana.

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

Razveljavitev

Ob-105241
Razveljavljamo postopek javnega razpi-

sa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 84-85 z dne 29. 8. 2003, Ob-100733,
za vrsto blaga: toplovodni kotel na lesno
biomaso, zmogljivosti 4,5 MW z opremo.

Komunala Kočevje, d.o.o.

Razveljavitev

Ob-105242
Razveljavljamo postopek javnega razpi-

sa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 84-85 z dne 29. 8. 2003, Ob-100735,
za vrsto blaga: vročevod T.P. Melamin –
Kidričeva in TZO – Podgorska.

Komunala Kočevje, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor
10, 1000 Ljubljana, tel. 23-47-304, faks
23-47-345.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: živila in material za
prehrano (okvirne količine so razvidne iz
razpisne dokumentacije), ki bo predvidoma
naročeno v naslednjih 6 mesecih.

4. Kraj dobave: Dom upokojencev Cen-
ter, Tabor - Poljane, Enota Tabor 10 in Eno-
ta Poljane, Zrinjskega 2, Ljubljana.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: 1. 5. 2004.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
splošne informacije: Silva Raspor, tel.
23-47-320, vsebinske informacije: Marija
Primožič, tel. 23-47-327.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 29. 10. 2003.

Dom upokojencev Center
Tabor - Poljane, Ljubljana

Razveljavitev

Ob-105263
Razveljavljamo postopek javnega razpi-

sa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 84-85 z dne 29. 8. 2003, Ob-100737,
za vrsto blaga: vročevodna povezava ko-
tlovnica na lesno biomaso – toplotna posta-
ja Melamin, oprema v kotlovnici in oprema v
toplotni postaji Melamin.

Komunala Kočevje, d.o.o.

Razveljavitev

Št. 510/17-15/2003 Ob-105367
Razveljavljamo javni razpis za nabavo bla-

ga: zamenjava obstoječega MRI slikovnega
aparata Picker z novo MRI aparaturo 1,5 T,
s pripadajočo programsko opremo in tulja-
vami za slikovno diagnostiko na področju
ortopedije, nevrologije ter kot opcije v osta-
lih področjih, št. 369/3-15/2003, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 83 z dne
22. 8. 2003, Ob-100548, v skladu s Skle-
pom Državne revizijske komisije za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil št.
018-254/03-24-1748 z dne 29. 10. 2003.

Razpis se ponovno objavi.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Podaljšanje roka za oddajo ponudb

Št. 01-496/6-03 Ob-105188
Klinični center Ljubljana v skladu s

25. členom ZJN-1 podaljšuje rok za oddajo

ponudb, za oddajo naročila po odprtem po-
stopku za nakup oksigenatorjev:

1. odprti sistem za odrasle,
2. odprti sistem za otroke do 10 kg,
3. odprti sistem za otroke od 10 kg do

50kg; objavljen v Uradnem listu RS, št. 96
z dne 3. 10. 2003, Ob-102825.

Novi rok za oddajo ponudb je 17. 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 ponedeljek, 17. novembra
2003 ob 12. uri, v seminarju številka 1,
prva klet glavne stavbe Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljubljana.

Klinični center Ljubljana

Podaljšanje roka za oddajo ponudb

Ob-105243
V javnem razpisu po odprtem postopku

za izbiro ponudnika za dobavo, vgradnjo in
vzdrževanje sistema zapornic s kontrolo do-
stopa in z videonadzornim sistemom uprav-
ljanja na lokacijah Verovškova 62 in 70 v
Ljubljani, ki ga je naročnik Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., objavil v Ura-
dnem listu RS, št. 99-100 z dne 17. 10.
2003, Ob-103836, se rok za oddajo po-
nudb podaljšuje v skladu s 25. členom
ZJN-1.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: novi rok za pred-
ložitev ponudb je najkasneje do 1. 12.
2003 do 9. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 12.
2003 ob 11.30, na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, pritličje, sejna soba.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Podaljšanje roka za predložitev ponudb

Ob-105402
V Uradnem listu RS, št. 99-100 z dne

17. 10. 2003 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku – dobava posipnih ma-
terialov, Ob-103781.

Skladno s 25. členom ZJN-1 podaljšu-
jemo rok za predložitev ponudb:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 11. 2003 do
12. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 11. 2003 ob 9. uri.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o



Stran 6534 / Št. 107-108 / 7. 11. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

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

Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Ob-105463
V Uradnem listu RS, št. 91 z dne 19. 9.

2003, Ob-101954, je bil objavljen javni raz-
pis za izbiro izvajalca za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku – dobava zim-
ske mehanizacije.

Skladno s 25. členom ZJN-1 podaljšu-
jemo rok za predložitev ponudb:

(8.a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 11. 2003 do 12. ure.

9. Datum, čas in kaj odpiranja ponudb:
18. 11. 2003 ob 9. uri.

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

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

Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.

Popravek

Št. 8630/03 Ob-105362
V javnem razpisu za dobavo opreme za

distribucijski center vodenja Nova Gorica,
Erjavčeva 22 (po razpisni dokumentaciji z
oznako 13/2003-B), objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 80-81 z dne 18. 8. 2003,
se spremenita oziroma na novo določita da-
tuma v 8. (a) in v 9. točki:

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 11.
2003 ob 13. uri v sejni dvorani Elektro
Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica.

Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d. Nova Gorica

Popravek

Št. 60-3396/03 Ob-105414
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku za dobavo elek-
trične energije, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 99-100 z dne 17. 10. 2003,
Ob-103951, se popravita točki:

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 12. 2003 ob 11. uri, Komunala
Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in inve-
sticije, Podbevškova 12, Novo mesto.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Popravek

Ob-105417
V javnem razpisu za oddajo javnega na-

ročila št. JN 36/03: “dobava n.n. zemelj-
skih in samonosnih (SKS) energetskih ka-
blov”, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
99-100 z dne 17. 10. 2003, Ob-104006,
se pri 13. točki dodajo oziroma spremenijo
naslednji zahtevani dokumenti:

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

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

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

Vsi ostali dokumenti, navedeni v citirani
objavi in vse ostalo, navedeno v objavi, osta-
ne nespremenjeno.

Elektro Ljubljana, d.d.

Popravek

Ob-105464
V javnem razpisu za oddajo javnega

naročila blaga po odprtem postopku:
sukcesivna dobava živil, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 106 z dne 30. 10.
2003, Ob-104930, se 6. točka popravi in
se pravilno glasi:

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

Dom upokojencev Vrhnika

Popravek

Ob-105465
V javnem razpisu za oddajo javnega naro-

čila blaga po odprtem postopku: sukcesivna
dobava živil, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 106 z dne 30. 10. 2003, Ob-104932,
se točka 6. popravi in se pravilno glasi:

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

JVIZ Občine Mozirje
Vrtec Mozirje

Popravek

Ob-105467
V javnem razpisu za oddajo javnega na-

ročila blaga po odprtem postopku: suk-
cesivna dobava čistil, papirne galanterije,
sredstev za osebno higieno in ostalih iz-
delkov, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
106 z dne 30. 10. 2003, Ob-104927, se
6. točka popravi in se pravilno glasi:

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

Dom upokojencev Vrhnika

Ob-105114
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Je-

senice.

2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita
112, 4270 Jesenice, faks 04/586-84-01.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
– monitor za koronarno enoto (IIT tera-
pija) – 5 komadov in centralno postajo
– 1 komad.

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Je-
senice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: uprava Splo-
šne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Ti-
ta 112, Jesenice, tel. 04/586-82-48, Pri-
mož Reškovac, med 8. in 13. uro, po
predhodni najavi in ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
21. 11. 2003 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, v ceno je vklju-
čen DDV. Ponudniki morajo znesek naka-
zati na TR št. 01100-6030277215, s pripi-
som za RD-monitor.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 12. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Jesenice, Ce-
sta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, s pripi-
som “Ne odpiraj – ponudba za monitor“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 12. 2003 ob 12. uri, v sejni sobi
bolnišnice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če se zahteva: navede-
no v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

14. Datum, do kdaj mora veljati ponud-
ba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba do 4. 3. 2004,
odločitev o sprejemu 8. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 20 točk,
– plačilni pogoji – 15 točk,
– finančna usposobljenost – 5 točk,
– reference – 10 točk,
– celotni stroški servisne ure – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 27. 10. 2003.
Splošna bolnišnica Jesenice
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Ob-105115
1. Naročnik: Osnovna šola Muta.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola

Muta, Šolska ulica 6, 2366 Muta; tel.
02/876-11-06; faks 02/876-11-06.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vred-
nosti 22,530.000 SIT/letno.

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago,
13. suho sadje in čaji,
14. konzervirana zelenjava in sadje.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Muta, Šol-

ska ulica 6, 2366 Muta.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki zahtevajo na na-
slovu: Odvetniška pisarna Kos in partnerji,
o.p., d.n.o., Koroška cesta 14, 2390 Rav-
ne na Koroškem, pri kontaktni osebi An-
dreji Placet, kjer dobijo tudi dodatna poja-
snila in informacije. tel. 02/822-01-62;
faks 02/822-31-67; v primeru, da ponud-
niki želijo prejeti razpisno dokumentacijo
po pošti, morajo poslati: zahtevo za pred-
ložitev razpisne dokumentacije za OŠ Mu-
ta, z naslovom ponudnika in vsemi podatki
za izstavitev računa ter potrdilo o plačilu
razpisne dokumentacije s sklicno številko,
na faks 02/822-31-67.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa do 3. 12. 2003 vsak delov-
ni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 12.000 SIT (v ceno je že vključen
DDV), znesek ponudniki nakažejo na po-
slovni račun Odvetniške pisarne Kos in par-
tnerji o.p., d.n.o., odprt pri Probanki d.d.
številka: 25100 – 9708889141; model: 00;
sklic na številko 1 – 2003 002.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo na na-
slov: Odvetniška pisarna Kos in partnerji
o.p.; d.n.o., Koroška cesta 14, 2390 Rav-
ne na Koroškem.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
8. 12. 2003 ob 13. uri, v prostorih naročni-

ka: Osnovna šola Muta, Šolska ulica 6,
2366 Muta.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
do 40 točk; kvaliteta – do 20 točk; rok
plačila – do 20 točk; reference ponudnika
– do 20 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v primeru, da pride do sklenitve po-
godbe s ponudnikom, bo le ta ob podpisu
pogodbe predložil bančno garancijo za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini
10% od pogodbene vrednosti, če bo na-
ročnik to zahteval.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Osnovna šola Muta

Ob-105116
1. Naročnik: Osnovna šola Radlje ob

Dravi.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Rad-

lje ob Dravi, Koroška cesta 17, 2360 Rad-
lje ob Dravi, tel. 02/887-11-37, faks
02/887-11-37.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vred-
nosti 30,000.000 SIT/letno.

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

– celotno naročilo (sklopi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

– sklope – v celoti (ponudi vse artikle iz
sklopa),

– sklope – delno (ponudi del artiklov iz
sklopa).

Sklopi živil so oblikovani sledeče:
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,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Radlje ob

Dravi, Koroška cesta 14, 2360 Radlje ob
Dravi; za sklope: 1. mleko in mlečni izdelki,

2. meso in mesni izdelki ter 11. kruh, pekov-
sko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki, je
dodatna obveznost dobavljanja poleg zgoraj
navedene lokacije še: Osnovna šola Rem-
šnik, Remšnik 5, 2363 Podvelka in Osnov-
na šola Vuhred, Vuhred 138, 2365 Vuhred.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki zahtevajo na naslo-
vu: Odvetniška pisarna Kos in partnerji,
o.p., d.n.o., Koroška cesta 14, 2390 Rav-
ne na Koroškem, pri kontaktni osebi: An-
dreji Placet, kjer dobijo tudi dodatna poja-
snila in informacije, tel. 02/822-01-62, faks
02/822-31-67; v primeru, da ponudniki že-
lijo prejeti razpisno dokumentacijo po pošti,
morajo poslati: zahtevo za predložitev razpi-
sne dokumentacije z naslovom ponudnika
in vsemi podatki za izstavitev računa ter po-
trdilo o plačilu razpisne dokumentacije na
faks 02/822-31-67.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa do 3. 12. 2003 vsak delov-
ni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 12.000 SIT (v ceno je že vključen
DDV), znesek ponudniki nakažejo na po-
slovni račun Odvetniške pisarne Kos in par-
tnerji o.p., d.n.o., odprt pri Probanki d.d.
številka: 25100-9708889141; model: 00;
sklic na številko 1-2003 001.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo na na-
slov: Odvetniška pisarna Kos in partnerji
o.p.; d.n.o., Koroška cesta 14, 2390 Rav-
ne na Koroškem.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
8. 12. 2003 ob 9. uri, v prostorih naročni-
ka: Osnovna šola Radlje ob Dravi, Koroška
cesta 17, 2360 Radlje ob Dravi.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. 1. 2004; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 12. 12.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
do 40 točk; kvaliteta – do 20 točk; rok
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plačila – do 20 točk; reference ponudnika
– do 20 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v primeru, da pride do sklenitve po-
godbe s ponudnikom, bo le-ta ob podpisu
pogodbe predložil bančno garancijo za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini
10% od pogodbene vrednosti, če bo na-
ročnik to zahteval.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Osnovna šola Radlje ob Dravi

Št. 21/2003 Ob-105117
1. Naročnik: Holding Slovenske železni-

ce, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1000 Ljubljana, telefaks 01/291-48-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-

niška oprema po specifikaciji:
– 11 kosov prenosni računalniki, 53 ko-

sov delovne postaje, 2 kosa risalnik, 43
kosov tiskalniki, 33 kosov LCD monitorji,
36 kosov CRT monitorji, 2 kosa skenerji
A4, 5 kosov modemi,

– 1 kos programska oprema AvtoCad, 2
kosa faks naprava, 9 kosov CD-RW, 1kos
grafoskop s platnom, 5 kosov fotokopirni
stroj.

(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 možna.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: do 31. 1.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Holding Slovenske
železnice, d.o.o., tajništvo Centra za naba-
vo, Kolodvorska 11, kontaktna oseba Ivan
Lisac, tel. 291-44-19, telefaks 291-48-33,
e-naslov: ivan.lisac@slo-zeleznice.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 10. ure v tajništvu Centra za nabavo.
Dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT z DDV na tran-
sakcijski račun št. 02923-0019346887 pri
NLB d.d. Ljubljana. Razpisno dokumentaci-
jo je možno posredovati po pošti ob pred-
hodnem dokazilu o plačilu. Poleg dokazila
o plačilu je potrebno priložiti registracijo po-
djetja in ime kontaktne osebe.

8. (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: Holding Slovenske železnice,
d.o.o., Center za nabavo, Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 12. 2003 ob 10. uri, Kolodvorska
11, sejna soba Centra za nabavo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% od ocenjene vred-
nosti naročila z veljavnostjo 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zahte-
va se dolgoročni kredit dobavitelja z nasled-
njimi pogoji: skupna doba vračanja z vklju-
čenim moratorijem 5 let, moratorij 1 leto,
obrestna mera maksimalno do 5,5% fiksna,
odplačilo glavnice polletno začetek odpla-
čila 6 mesecev po poteku moratorija, od-
plačilo obresti mesečno, stroški največ do
0,1% višine kredita, v kreditiranje je vklju-
čen tudi DDV.

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:

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež;

– ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne do-
ločbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se po-
nudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da je dal resnične podatke glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna vrednost opreme z obrestmi.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Št. 10/2003 Ob-105156
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Metelkova 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: RTG filmi
in sredstva za razvijanje.

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

4. Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 2. 2004 do 31. 1. 2005.

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

dom Ljubljana – uprava, II. nad., nabavna
služba (soba št. 6), Metelkova 9, 1000 Ljub-
ljana. Kontaktna oseba za dodatne informa-
cije je Nataša Torkar, univ. dipl. ek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na transakcijski podračun:
01261-6030921845, 02-93055-280-94.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana –
uprava II. nad., vložišče (soba št. 1), Metel-
kova 9, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 12. 2003 ob 11. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana – uprava, II. nad., Metelkova
9, 1000 Ljubljana, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe brez DDV.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 1. 2004, do
23. 12. 2005.

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: 29. 10. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 11/2003 Ob-105157
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Metelkova 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-53, faks
01/300-39-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sanitetni
material in terapevtske obloge.

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

Sanitetni material:
1. sklop: material iz gaze,
2. sklop: izdelki iz netkanih materialov,
3. sklop: pomožni sanitetni material,
4. sklop: material za pritrditev obvezilne-

ga materiala,
5. sklop: obliži,
6. sklop: povoji.
Terapevtske obloge:
1. sklop: obloge z nevtralnim mazilom,

antiseptikom, aktivnim NaCl in silikonske
obloge,
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2. sklop: hidrokoloidne obloge,
3. sklop: polprepustni prozorni filmi,
4. sklop: geli,
5. sklop: obloge iz poliuretanske pene,
6. sklop: alginatne obloge,
7. sklop: obloge s posebnimi lastnostmi.
Ponudnik se lahko prijavi na vsak posa-

mezni sklop.
4. Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 2. 2004 do 31. 1. 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana – uprava, II. nad., nabavna
služba (soba št. 6), Metelkova 9, 1000 Ljub-
ljana. Kontaktna oseba za dodatne informa-
cije je Mateja Kocman, univ. dipl. ek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na transakcijski podračun:
01261-6030921845, sklicna številka
02-93056-280-94.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana –
uprava, II. nad., vložišče (soba št. 1), Me-
telkova 9, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 12. 2003 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljublja-
na, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe brez DDV.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 1. 2004, do
23. 12. 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: 29. 10. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 553 Ob-105161
1. Naročnik: Osnovna šola Slave Kla-

vore Maribor.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Slave Klavore, Štrekljeva ulica 31, 2000
Maribor, tel. 02/450-20-00, faks
02/450-20-09.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava prehrambenega blaga in ži-
vil po skupinah:

1. skupina: žita in mlevski izdelki (okvir-
na vrednost: 2,500.000 SIT);

2. skupina: kruh, pekov. pecivo in slašč.
izdelki (okvirna vrednost: 12,000.000 SIT);

3. skupina: razno prehrambeno blago
(okvirna vrednost: 6,500.000 SIT);

4. skupina: mleko in mlečni izdelki (okvir-
na vrednost: 7,000.000 SIT);

5. skupina: meso in mesni izdelki (okvir-
na vrednost: 28,000.000 SIT);

6. skupina: zamrzjena in konzervirana
hrana (okvirna letna vrednost: 4,000.000
SIT);

7. skupina: sadje in zelenjava (okvirna
letna vrednost: 10,000.000 SIT).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo
za celoten javni razpis ali posamezno
skupino.

4. Kraj dobave: Štrekljeva ulica 31,
2000 Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo – Maj-
da Kokol, tel. 02/450-20-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro do 26. 11. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu 9.600
SIT (DDV je vključen) virmansko ali s polož-
nico na transakcijski račun naročnika, št.
01270-6030667555 – s pripisom: “za raz-
pisno dokumentacijo“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Slave Klavore,
Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 11. 2003 ob 12.15, na Osnovni
šoli Slave Klavore, Štrekljeva ulica 31, 2000
Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora v primeru, da skupna ponud-
bena cena presega 30,000.000 SIT pred-
ložiti originalno bančno garancijo v višini
10% ponujene vrednosti, kot jamstvo za re-
snost ponudbe, ki jo lahko v primeru odsto-
pa od ponudbe, naročnik vnovči.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pla-
čilni pogoji so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 2. 2004, odločitev o sprejemu po-
nudbe bo naročnik sprejel najkasneje do
10. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena 80%, plačilni rok 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Osnovna šola Slave Klavore
Maribor

Št. 269/03 Ob-105363
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
s poslovnimi in upravnimi prostori ter pre-
mičnim premoženjem.

2. Naslov naročnika: H. Staneta 1,
2000 Maribor.

3. Vrsta in količina blaga: pisarniški,
potrošni material in toaletne potrebšči-
ne za potrebe mestne uprave.

4. Kraj dobave: vse lokacije Mestne ob-
čine Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predviden datum
zaključka in trajanje dobave: sukcesivne
dobave v letu 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Ma-
ribor, H. Staneta 1, 2000 Maribor, Mestna
uprava, Materialno-tehnična služba, kontak-
tna oseba: P. Borovnik Breda.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naročnik za dvig
razpisne dokumentacije ne postavlja nobe-
nih datumskih omejitev. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na naslo-
vu naročnika, vsak delovni dan med 8. in
10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na TRR
št. 01270-0100008403 v višini 2.000 SIT
(z vključenim DDV) z namenom nakazila “Pri-
stojbina za javni razpis - pisarniški material“.

8. (a) Datum in ura,do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 12. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Maribor, H. Sta-
neta 1, 2000 Maribor, vložišče ali soba
323/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 12. 2003 ob 13. uri, Mestna ob-
čina Maribor, H. Staneta 1, kletna sejna
soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe,potem
ki je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): skladno z razpisno dokumenta-
cijo.

13. Pogoji,ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg pogo-
jev po 41. do 43. členu ZJN: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba: 1. 3. 2004 in predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 12.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 11. 2003.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-105365
1. Naročnik: Javno podjetje Okolje Pi-

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

6330 Piran, faks 05/61-75-015, tel.
05/61-75-000, e-mail: okolje.jsvo@si-
ol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: manjše
smetarsko vozilo za prevzem in prevoz
gospodinjskih odpadkov na težje dosto-
pnih lokacijah – pogon 4 x 4, maks. širi-
na 1,70 m.

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

4. Kraj dobave: JP Okolje Piran, Forna-
če 33, Piran.

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

zaključka ali trajanje dobave: 60 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor JSVO,
Vida Sivič, tel. 05/61-75-040.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 28. 11. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na transakcij-
ski račun 10100-0032414679.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 12. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Okolje Piran
d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 12. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
JP Okolja Piran, Fornače 33, Piran.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v raz-
pisnih pogojih.

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnični pogoji, finančni pogoji, garancija,
reference, servis, rok dobave.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 91 z dne
19. 9. 2003, Ob-101853.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 10. 2003.

JP Okolje Piran d.o.o.

Št. 020-102/2003 Ob-105172
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

pisarniškega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: javno naročilo je razdeljeno na pet sklo-
pov – sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4,
sklop 5, in sicer:

– sklop 1: fotokopirni papir A4 (White
PPC, Euro copy) 80 g, fotokopirni papir
A3(White PPC, Euro copy) 80 g, papir za
laserske tiskalnike A4,

– sklop 2: kuverte, mape, registratorji,
ostalo (samolepilne nalepke, pregradni kar-
toni, vročilnice, naročilnice idr.),

– sklop 3: ostali pisarniški material (ke-
mični svinčniki, tehnični svinčniki, spenjal-
ci, sponke za papir, luknjač, radirke, lepilo,
korekturno sredstvo, flomastri, post-it listi-
či, škarje za papir idr.),

– sklop 4: tonerji, zapisovalni mediji (di-
skete, CD),

– sklop 5: računalniški potrošni ma-
terial.

Pogodba se bo sklenila za izvedbo stori-
tev vsakega sklopa iz obsega javnega naro-
čila posebej.

Ponudniki se lahko prijavijo za izvajanje
storitev enega ali več sklopov.

4. Kraj dobave: Dunajska 48, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudbe v variantah niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek iz-
vedbe dobav bo s sklenitvijo pogodb s po-
nudniki predvidoma sredi decembra
2003/začetek januarja 2004. Trajanje do-
bave je za sklop 1 predvideno za obdobje
6 mesecev, za preostale sklope pa do
30. novembra 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo v vloži-
šču ministrstva na Dunajski 48, Ljubljana,
2. nadstropje. Dodatne informacije lahko
zahtevajo pri Aleksandri Žumer, tel.
47-87-171, telefaks 47-87-423.

Skrajni rok, do katerega ponudniki še
lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo po pošti ali telefak-
su je 21. 11. 2003.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: skrajni rok za dvig
razpisne dokumentacije je identičen datu-
mu za predložitev ponudb.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudniki lahko
predložijo svoje ponudbe najkasneje do
28. 11. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Ministrstva za okolje,
prostor in energijo, Dunajska 48, Ljubljana,
2. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: petek, 28. 11. 2003 ob 10.30, v ve-
liki sejni sobi Ministrstva za okolje, prostor
in energijo, Dunajska 48, Ljubljana, 2. nad-
stropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe ter nak-
nadno bančna garancija za dobro izvedbo
posla.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da bi skupina ponudnikov predložila
skupno ponudbo, morajo skupni ponudbi
predložiti pogodbo o skupni izvedbi na-
ročila, v kateri bodo urejena in določena
njihova medsebojna razmerja glede izva-
janja dobave, ki je predmet tega javnega
razpisa.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna še 60 dni po oddaji ponudbe.
Predvidevamo, da bo odločitev o spreje-
mu ponudbe sprejeta v sredini meseca de-
cembra.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2003.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Št. 62/03 Ob-105186
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

1000 Ljubljana; tel. +386 1 58 75 200;
faks +386 1 52 46 480.

3. (a) Vrsta in količina blaga: kurilno
olje-srednje.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 12. 2003, ob 9. uri, soba direk-
torice.

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

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

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

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

1. da zagotavlja celoletno količino
blaga,

2. da zagotavlja 3-dnevni rok dobave
blaga,

3. da sprejema 60-dnevni plačilni rok,
4. da zagotavlja redno dostavo cenikov,
5. da v celoti sprejema razpisne pogoje,
6. da priloži parafiran vzorec kupopro-

dajne pogodbe,
7. da prevzema kazensko in materialno

odgovornost za resničnost podatkov, poda-
nih v izjavah, nanašajočih se na ponudbo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2004, datum odločitve o spreje-
mu ponudbe 22. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost naročila brez DDV
je 12,800.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Bolnišnica Sežana

Št. 821/2003 Ob-105193
1. Naročnik: Osnovna šola Bizeljsko.
2. Naslov naročnika: Bizeljska c. 78,

8259 Bizeljsko, faks 07/452-03-35, os-bi-
zeljsko@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago – okvirne količine so razvidne
iz razpisne dokumentacije.

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

1. sadje in zelenjava,
2. kruh in pekovsko pecivo,
3. sveže meso,
4. mesni izdelki,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. jajca,
7. testenine, keksi in zamrznjeni izdelki

iz testa,
8. splošno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: OŠ Bizeljsko, Bizeljska

c. 78, Bizeljsko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki lahko konkurirajo za en sklop ali
za vse skupaj.

Fizikalno kemijske lastnosti Vrednost Enota Metoda

gostota pri 15 °C >920 kg/m3 SIST EN ISO 12185
plemenišče, P.M. >100 0C SIST EN 22719
kinematična viskoznost pri 100 °C 10-20 mm2/s SIST EN ISO 3104
vsebnost vode in sedimentov  <1 %V/V ISO 3734
točka tečenja  <30 0C SIST ISO 3016
sp. kurilna vrednost >40 MJ/kg ASTM D 4868
koksni ostanek (10% dest. ostanka)  <10 %m/m SIST EN ISO 10370
vsebnost pepela  <0,05 %m/m SIST EN ISO 6245
vsebnost žvepla, WD-XRF  <1 % SIST EN ISO 14 598

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

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

zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe v skladu s ponujenim dobavnim
rokom.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna to-
plarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Jasmin Rebselj, Odde-
lek za javna naročila, I. nad., soba 28, tel.
+386 1 58 75 247, faks +386 1 58 75 217.

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

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: cena razpisne
dokumentacije je 6.000 SIT (z DDV), zne-
sek je potrebno nakazati na račun št.
02924-0017425656 s pripisom “JR – Do-
bava olja kurilnega-srednjega“. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno pred-
ložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o dav-
čnem zavezancu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 1. 12. 2003 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 1. 12. 2003 ob
12.30, v sejni sobi naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica z menično izjavo v višini
2,000.000 SIT, ki bo veljavna do 30. 12.
2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik nudi 60 dnevni najkrajši plačilni rok po
izstavitvi računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 12. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je 4. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena s plačilnimi pogoji do 95 točk;
dobavni rok do 5 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 58/2003 Ob-105192
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje

in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolezni
in podaljšano splošno-bolnišnično nego
Sežana.

2. Naslov naročnika: Cankarjeva ulica
4, 6210 Sežana, tel.-faks 05/734-13-02.

3. (a) Vrsta in količina blaga: gorivo –
kurilno olje EL, 180.000 litrov.

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

4. Kraj dobave: Bolnišnica Sežana, Can-
karjeva 4, Sežana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave 1. 1. 2004, zaključek 31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: prevzem do-
kumentacije v računovodstvu – Tanja Brun-
dula, dodatne informacije nudi Zdravko Go-
mizelj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT vključno z
DDV, virmansko nakazilo s pripisom za raz-
pisno dokumentacijo – Kurilno olje EL, na
račun naročnika št. 01100-6030278864 pri
Upravi za javne prihodke ali plačilo nepo-
sredno na blagajni v računovodstvu bolni-
šnice.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Bolnišnica za zdravljenje in re-
habilitacijo kroničnih pljučnih bolezni in po-
daljšano splošno-bolnišnično nego Sežana,
tajništvo, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2004 do 31. 12. 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Bizeljsko, Bizeljska c. 78 – tajništvo šole,
po enodnevni predhodni najavi po faksu in
priložitvi dokazila plačila razpisne dokumen-
tacije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je vklju-
čen v ceno) preko virmana na račun Osnov-
ne šole Bizeljsko, št. 01209-6030645324,
s pripisom za razpis (po enodnevni predho-
dni najavi po faksu).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 12. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vsak delovni dan od 9. do
11. ure na naslov: Osnovna šola Bizeljsko,
Bizeljska c. 78, 8259 Bizeljsko.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo 5. 1. 2004 ob 13. uri,
in sicer na naslovu Bizeljska c. 78, Bizelj-
sko, pisarna ravnateljice.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 3. 2004. Predvideni datum odločitve
je 9. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– posebne ugodnosti ponudnika,
– plačilni pogoji,
– izjava o ustreznosti živil.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Darinka Kovačič, tel. 07/452-03-35.
17. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: predhodni razpis ni bil ob-
javljen.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 10. 2003.

Osnovna šola Bizeljsko

Št. 169/03 Ob-105194
1. Naročnik: Osnovna šola Solkan.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Sol-

kan, Šolska ulica 25, 5250 Solkan, tel.
05/330-77-00, telefaks 05/300-55-14.

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. perutnina in perutninski izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. slaščice,
6. sveža in suha zelenjava, sadje ter

jajca,
7. zmrznjeni gotovi izdelki,
8. zmrznjena zelenjava,
9. sladoled,
10. sveže in zmrznjene ribe,
11. mlevski izdelki in testenine,
12. konzervirano sadje, zelenjava in

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

ga v posameznem sklopu.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Solkan,

Šolska ulica 25, 5250 Solkan.
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 tajništvu (Tanja Milatovič), dodat-
ne informacije Neda Kojić.

(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 razpi-
sno dokumentacijo: ob dvigu razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti dokazi-
lo o plačilu stroškov v višini 7.000 SIT
(vključen 20% DDV), na podračun šole št.
01284-6030671913 pri UJP Nova Gorica
– sklic 0011.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo predložene oziro-
ma prispele na naslov naročnika najkasneje
do 5. 12. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Solkan, Šolska
ulica 25, 5250 Solkan.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 12. 2003
ob 14. uri na naslovu: Osnovna šola Solkan,
Šolska ulica 25, 5250 Solkan.

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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

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 pred-
ložitev ponudb, odločitev o sprejemu po-
nudbe bo sprejeta predvidoma do 10. 12.
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: 27. 10. 2003.

Osnovna šola Solkan

Ob-105201
1. Naročnik: Komunala Idrija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Carl Jakoba 4,

5280 Idrija, tel. 05/37-27-200, faks
05/37-72-237.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
smetarskega vozila.

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

4. Kraj dobave: Komunala Idrija, Carl Ja-
koba 4.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Idri-
ja, d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija, tel.
05/37-27-200, kontaktni osebi sta g. Ko-
njar in g. Murovec.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na transakcij-
ski račun 04752-0000207145 pri Novi
KBM d.d., Maribor, z navedbo “Plačilo raz-
pisne dokumentacije za nabavo smetarske-
ga vozila“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Idrija d.o.o., Carl
Jakoba 4, 5280 Idrija, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. december 2003 ob 11. uri v sejni
sobi naročnika Komunale Idrija, d.o.o., Carl
Jakoba 4, 5280 Idrija.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene cene z veljavnostjo naj-
manj 90 dni po odpiranju ponudb.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
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tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumnetaciji.

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Komunala Idrija, d.o.o., Idrija

Št. 8/03 Ob-105204
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan“ s po-

oblastili inštitutov in fakultet.
2. Naslov naročnika: Institut “Jožef Ste-

fan“, Jamova 39, 1001 Ljubljana, faks
01/423-22-05, el. naslov: branka.rapo-
sa@ijs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava električne energije za inšti-
tute in fakultete za odjemna mesta, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo ali za posamezne sklope:

Sklop 1: Univerza v Ljubljani, Ekonom-
ska fakulteta, Kardeljeva ploščad 7, 1000
Ljubljana, 968692 kWh.

Sklop 2: Univerza v Ljubljani, Filozofska
fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana,
597462 kWh.

Sklop 3: Univerza v Ljubljani, Pedago-
ška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000
Ljubljana, 629600 kWh.

Sklop 4: Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za elektrotehniko, Tržaška 25, 1001 Ljub-
ljana, 1841406 kWh.

Sklop 5: Kemijski inštitut, Hajdrihova ul.
19, 1000 Ljubljana, 1300264 kWh.

Sklop 6: Institut Jožef Stefan, Jamova
39, 1001 Ljubljana, 4605420 kWh.

Sklop 7: Inštitut za celulozo in papir, Bo-
gišičeva 8, 1000 Ljubljana, 408324 kWh.

Sklop 8: Inštitut za hmeljarstvo in pivo-
varstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2,
3310 Žalec, 243520 kWh.

Sklop 9: Inštitut za kovinske materiale in
tehnologije, Lepi pot 11, 1001 Ljubljana,
464970 kWh.

Sklop 10: Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5,
1000 Ljubljana, 591574 kWh.

Sklop 11: Znanstveno raziskovalni cen-
ter SAZU, Novi trg 3, 1000 Ljubljana, 80213
kWh.

Sklop 12: Univerza v Ljubljani, Veterinar-
ska fakulteta, Gerbičeva ul. 60, 1000 Ljub-
ljana, 2278191 kWh.

Sklop 13: Univerza v Ljubljani, Biotehni-
ška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljub-
ljana, 2504902 kWh.

Sklop 14: Univerza v Ljubljani, Medicin-
ska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana,
2478298 kWh.

Sklop 15: Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerče-
va cesta 5, 1000 Ljubljana, 545172 kWh.

4. Kraj dobave: posamezni inštituti in fa-
kultete 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 dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko na osnovi do-
kazila o plačilu in kopije potrdila o registra-
ciji prevzamejo na naslovu: Institut “Jožef
Stefan“ – vložišče, Jamova 39, 1001 Ljub-
ljana. Ponudnikom bo na voljo tudi elek-
tronska verzija razpisne dokumentacije in
obrazcev. Za dodatne informacije je kon-
taktna oseba Branka Rapoša, faks
01/423-22-05, el. naslov: branka.rapo-
sa@ijs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
(ne v soboto) med 10. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT (z DDV),
virmansko nakazilo z oznako “Električna
energija“ na transakcijski račun št.
01100-60303044242 ali na blagajni IJS
vsak delovni dan od 10. do 14. ure.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Institut “Jožef Stefan“ – vloži-
šče, Jamova 39, 1001 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 12. 2003 ob 13. uri na Institutu
“Jožef Stefan“, Jamova 39, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti ponudnika.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
biti veljavna do 1. 3. 2004.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financirajo posamezni inštituti in
fakultete iz lastnih sredstev. Rok plačila ne
sme biti krajši od 30 dni od dneva izstavitve
računa, v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 1. 3. 2004; sprejem odločitve
predvidoma 12. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtev in pogojev, nave-
denih v razpisni dokumentaciji, bodo po-
nudbe ocenjene po merilu najnižje ponud-
bene cene.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Institut “Jožef Stefan“

Ob-105325
1. Naročnik: Osnovna šola Bojana Ilicha

Maribor.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Bo-

jana Ilicha, Mladinska ulica 13, 2000 Mari-
bor, tel. 02/22-83-440, faks
02/22-83-449.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava prehrambenega blaga in ži-
vil po skupinah:

1. skupina: žita in mlevski izdelki (okvir-
na vrednost: 6,517.000 SIT);

2. skupina: kruh, pekovski in slaščičar-
ski izdelki (okvirna vrednost: 42,823.000
SIT);

3. skupina: razno prehrambeno blago
(okvirna vrednost: 23,849.000 SIT);

4. skupina: mleko in mlečni izdelki (okvir-
na vrednost: 31,382.000 SIT);

5. skupina: meso in mesni izdelki (okvir-
na vrednost: 60,184.000 SIT);

6. skupina: zamrznjena in konzervirana
hrana (okvirna vrednost: 7,579.000 SIT);

7. skupina: sveža zelenjava in suhe stroč-
nice (okvirna vrednost: 9,800.000 SIT) in

8. skupina: sadje (okvirna vrednost:
6,759.000 SIT).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko odda ponudbo za celo-
ten javni razpis ali posamezno skupino.

4. Kraj dobave: Mladinska ulica 13,
2000 Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo – Ja-
sna Gorski, tel. 02/22-83-440.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro do 27. 11. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu 9.600
SIT (DDV je vključen) virmansko ali s polož-
nico na transakcijski račun naročnika, št.
01270-6030667167 – s pripisom “za raz-
pisno dokumentacijo“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Bojana Ilicha,
Mladinska ulica 13, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 11. 2003 ob 9. uri na Osnovni
šoli Bojana Ilicha, Mladinska ulica 13, 2000
Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora v primeru, da skupna ponud-
bena cena presega 30,000.000 SIT pred-
ložiti originalno bančno garancijo v višini
10% ponujene vrednosti, kot jamstvo za
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resnost ponudbe, ki jo lahko v primeru od-
stopa od ponudbe, naročnik unovči.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pla-
čilni pogoji so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 2. 2004, odločitev o sprejemu po-
nudbe bo naročnik sprejel najkasneje do
20. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena 80%, plačilni rok 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 10. 2003.

Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor

Št. 3/04 Ob-105328
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel.
477-96-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
maziv za motorna vozila in olja za plin-
ske motorje.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: predmeta naročila sta dva: dobava ma-
ziv za motorna vozila in olja za plinske mo-
torje. Ponudnik lahko ponudi samo en sklop
predmeta naročila, vendar mora le-ta vse-
bovati vse zahtevane artikle.

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
2004 in 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Snaga
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, kon-
taktna oseba Olga Okorn, soba številka
114, tel. 477-96-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
menacija se lahko prevzame med 8. in
12. uro, oziroma po predhodni najavi kon-
taktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu stroškov razpisne dokumentacije in
davčno številko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik
plača na TRR številka 02924-0020286671
pri NLB d.d. oziroma na blagajni Snaga d.o.o.,
s pripisom JR B 3/04.

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

do 8. 12. 2003 do 12. ure. Ponudbe mora-
jo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zapr-
ti kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponud-
nika in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo maziv – JR B 3/04“. Ovitek ponud-
be mora biti zaprt tako, da se na odpiranju
lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpi-
ran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja,
Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nad-
stropje, tel. 477-96-20, faks 477-97-13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 12.
2003 ob 9. uri v sejni sobi številka 200,
II. nadstropje, na podjetju Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju
ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sode-
lovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja
pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora poleg ponudbe priložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
400.000 SIT na priloženem obrazcu kot var-
ščino, da bo v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik pod pogoji tega raz-
pisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se
bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila
o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo šte-
lo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa
bo unovčil bančno garancijo za resnost po-
nudbe. Bančna garancija bo izbranemu po-
nudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
vedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo na-
ročnik vrnil bančno garancijo za resnost po-
nudbe po podpisu pogodbe z izbranim po-
nudnikom.

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za maziva za motorna vozila: cena: 50 točk,
dobavni rok: 10 točk; merila za olja za plin-
ske motorje: merila za olja za plinske mo-
torje: cena: 12 točk, rok dobave olja: 2
točki, čas izdelave poročila o analizi rablje-
nega olja: 4 točke, čas odvoza rabljenega
olja: 2 točki.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefon-

sko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vpraša-
nja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo.
Skrajni rok, do katerega lahko ponudniki
zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
sno dokumentacijo in javnim razpisom, je 5
dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgo-
vori, pomembni za vse kandidate, bodo po-
slani na naslove vseh kandidatov, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 10. 2003.

Snaga d.o.o.

Ob-105418
1. Naročnik: Osnovna šola Žužemberk,

MŠ: 5086337, DŠ: 97836311.
2. Naslov naročnika: Žužemberk, Ba-

ragova ulica 1, 8360 Žužemberk, tel. in
faks 07/30-87-022, e-pošta: Vesna.Zale-
telj@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po sklopih, v količini navede-
ni v razpisni dokumentaciji.

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

I. sklop: mleko in mlečni izdelki,
II. sklop: meso in mesni izdelki,
III. sklop: perutnina in izdelki iz perut-

nine,
IV. sklop: ribe in ribji izdelki,
V. sklop: jajca,
VI. sklop: zamrznjena zelenjava,
VII. sklop: kruh in pekovski izdelki,
VIII. sklop: peciva,
IX. sklop: jušne zakuhe in testenine,
X. sklop: domače sadje,
XI. sklop: uvoženo sadje,
XII. sklop: suho sadje,
XIII. sklop: zelenjava,
XIV. sklop: sadni sirupi in sokovi,
XV. sklop: splošno prehrambeno blago,
XVI. sklop: čaji,
XVII. sklop: konzervirana živila,
XVIII. sklop: osnovna živila,
XIX. sklop: olja in margarine,
XX. sklop: zamrznjeni izdelki.
Ponudnik lahko konkurira za enega ali

več sklopov ali za vse sklope. V posamez-
nem sklopu mora ponudnik zagotavljati vse
artikle in celotno letno količino.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Žužem-
berk, Baragova ulica 1, Žužemberk.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
od 1. 1. 2004, predvideni zaključek doba-
ve: 31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu na naslovu naročnika,
dodatne informacije pri Vesni Zaletelj na te-
lefonski številki naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: tri dni po tej ob-
javi vsak delavnik od 10. do 13. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu v višini 7.200 SIT (v katerem je že vklju-
čen 20% DDV) na transakcijski račun pri UJP
Urad Novo mesto št. 01393-6030688688
– za razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele na naslov naroč-
nika do 15. 12. 2003, do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbe: ponudbe v zapečatenih kuver-
tah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj’’ in
številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila poslati na naslov: Osnov-
na šola Žužemberk, Baragova ulica 1, 8360
Žužemberk.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 12.
2003 ob 12. uri na naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ni potrebno skladno z
določbami Zakona o izvrševanju proračuna.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: rok
plačila računa je najmanj 30 dni od datuma
izstavitve računa, ostali pogoji so opredelje-
ni v razpisni dokumentaciji.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: zahteve so razvidne iz raz-
pisne dokumentacije.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba za katero
se upošteva: kakovost in cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik mora v ponudbi izrecno
jamčiti stalno kvaliteto blaga in fiksne cene
artiklov za ves čas dobavljanja po pogodbi.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 11. 2003.

Osnovna šola Žužemberk

Št. 3511-2/2002-40 Ob-105517
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za zdravje,

Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: RS, Ministrstvo za

zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-60-01, faks 01/478-60-58.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
in montaža linearnega pospeševalnika
s spremljajočo opremo ter pripravo pro-
stora, za Onkološki inštitut Ljubljana.

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

4. Kraj dobave: Onkološki inštitut Ljub-
ljana, Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so nesprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: celoten
predmet javnega naročila mora biti izve-
den najkasneje devet mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Mini-
strstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub-
ljana, oddelek za investicije, soba 14, pri
Maruši Bizjak, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58.

Kontaktna oseba, od katere se lahko za-
hteva ogled prostora, ki ga je treba pripravi-
ti: Božidar Casar, univ. dipl. fizik, Onkološki
inštitut Ljubljana, Zaloška c. 2, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/522-39-46 ali 01/587-91-26.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. 11. 2003 do 18. 12. 2003, med 9. in
12. uro.

Razpisna dokumentacija se lahko zahte-
va tudi po pošti ob predložitvi polnega na-
slova, davčne številke in potrdilo o plačilu
razpisne dokumentacije zainteresiranega
ponudnika, kar velja tudi za osebni prevzem.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno doku-
mentacijo je 5.000 SIT. Transakcijski ra-
čun: 01100-6300109972, sklic na številko
odobritve 18 27111-7141998-22900003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 12. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS, Ministrstvo za zdravje (vlo-
žišče), Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v zapr-
ti ovojnici z dobro vidno oznako “Ne odpiraj
– Javni razpis linearni pospeševalnik“.

Na hrbtni strani mora biti naslov ponud-
nika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 12. 2003 ob 13. uri, v srednji
sejni sobi Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, 1000 Ljubljana, I. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ocenjene vredno-
sti naročila; ocenjena vrednost naročila zna-
ša 380,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v 60 dneh po prejemu dokumentiranega
in potrjenega zahtevka.

12. Pravna oblika možne povezave sku-
pine ponudnikov v okviru ene ponudbe,
potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): po-
nudnik s podizvajalci ali ponudnik z enim ali
več partnerjev, ki so solidarno odgovorni,
pri čemer je samo eden poslovodeči.

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: izpolnjevanje pogojev po
41. do 43 členu ZJN-1 in zahtev po razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
za čas 120 dni po javnem odpiranju po-
nudb in mora biti opremljena z bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% oce-
njene vrednosti naročila, ter mora biti preje-

ta na naslovu RS, Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena: 90%,
2. cena servisiranja in vzdrževanja po na-

čelu “full option“ v triletnem pogarancijskem
obdobju: 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo dajal informacije na pod-
lagi pisnih vprašanj, ki morajo prispeti naj-
kasneje pet dni pred potekom roka za od-
dajo ponudb na naslov: RS, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 82-83 z
dne 22. 8. 2003, Ob-100636.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 11. 2003.

Ministrstvo za zdravje

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

gradnje po odprtem postopku

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

Št. 35306-1/2003 (1019) Ob-105113
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvobodit-

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

(a) Opis in obseg gradnje: čistilna na-
prava Lenart 1. faza; 1. sklop: izgradnja
dovozne ceste, 2. sklop: izgradnja ka-
nalizacijskega kolektorja, 3. sklop: iz-
vedba priključka vodovoda.

(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. Ponudnik
lahko predloži ponudbo za enega, dva ali
vse tri sklope.

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

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

da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del 15. 12. 2003, predvideno dokonča-
nje del je 31. 12. 2003.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 7.200 SIT (z DDV),
na transakcijski račun Občine Lenart, št.
01258-0100010543.

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

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

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

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
250.000 SIT (ne glede na število ponuje-
nih sklopov), ki mora veljati še do 30 dni
od predvidenega datuma sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, torej do
31. 12. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije, rok pla-
čila je 60 dni.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003, predviden datum odloči-
tve o izbiri izvajalca je 1. 12. 2003.

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Občina Lenart

Št. 40305/03-04/03 Ob-105226
1. Naročnik: Občina Kranjska Gora.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 1a,

4280 Kranjska Gora, tel. 04/59-09-800,
faks 04/58-09-824.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
hiše, Rateče 43 – Muzej Rateče.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 1. 9. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Kranj-
ska Gora, Oddelek za okolje in prostor, Ko-
lodvorska 1a, Boštjan Pristavec, tel.
04/58-09-821, e-mail: pristavec@kranj-
ska-gora.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno doku-
mentacijo znaša 6.000 SIT, vključno z 20%
DDV, ki ga zainteresirani ponudniki plačajo
na transakcijski račun Občine Kranjska Go-
ra št. 01253-0100007684.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 12. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kranjska Gora, Kolod-
vorska 1a, 4280 Kranjska Gora (vložišče –
soba št. 3).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 12. 2003 ob 10.15, v sejni sobi
Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1a.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 1. 2004, predviden datum o spreje-
mu ponudbe je 2. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba – merila:
cena 60 točk, garancijska doba 10 točk,
krajši rok od zahtevanega 10 točk in refe-
rence na podobnih objektih 20 točk. Izra-
čun meril je razviden 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: 30. 10. 2003.

Občina Kranjska Gora

Ob-105248
1. Naročnik: Občina Brda.
2. Naslov naročnika: Trg 25. maja 2,

5212 Dobrovo, tel. 05/335-10-30, faks
05/335-10-39.

3. (a) Opis in obseg gradnje: nadalje-
vanje gradnje kanalizacije v naselju Ko-
zana, kanal K2 in črpališče.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov in spremenljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena gradnja v sklopih.

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

4. Kraj izvedbe: naselje Kozana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja dela ali čas izvedbe: začetek del
takoj po podpisu pogodbe, čas zaključka
do 28. 2. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Brda, Trg
25. maja 2, 5212 Dobrovo, kontaktna ose-
ba Simčič Tonka, tel. 05/335-10-35.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 28. 11. 2003 do 13. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Brda, Trg 25.
maja 2, 5212 Dobrovo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 11. 2003 ob 13.15, v prostorih
Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Do-
brovo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 5% vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena po izstavljenih in potrjenih
situacijah v roku 60 dni, podrobneje je do-
ločeno v navodilih ponudnikom in v pogod-
bi kot obvezni sestavini razpisne dokumen-
tacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od dneva odpiranja ponudb, predvi-
deni datum odločitve je 1. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudbe: najni-
žja ponudbena cena.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Simčič Tonka, tel. 05/335-10-35 ali
05/335-10-30.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2003.

Občina Brda

Št. 09/03 Ob-105250
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,

1330 Kočevje.
3. (a) Opis in obseg gradnje: toplovo-

dni kotel na lesno biomaso, zmogljivo-
sti 4,5 MW z opremo.

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

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

4. Kraj izvedbe: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in dokončanja ali

čas izvedbe: od 1. 2. 2004 do 31. 10.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri Urši Butala
dobite razpisno dokumentacijo, dodatne in-
formacije pa pri Vladimir Bizjak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 12. 2003.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 12.000 SIT na TR
03113-1000088572 pri SKB d.d.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Ko-
munala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 12. 2003 ob 10. uri na Javnem
komunalnem podjetju Komunala Kočevje,
d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ocenjene vred-
nosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 3. 2004; izbira
ponudbe bo predvidoma – okvirno – v de-
setih dneh.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila, tehnične prednosti, garancijski
rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
8. 8. 2003, Ob-99773.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2003.

Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 10/03 Ob-15251
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,

1330 Kočevje.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vročevo-

dna povezava kotlovnica na lesno bio-
maso – toplotna postaja Melamin, opre-
ma v kotlovnici in oprema v toplotni po-
staji Melamin.

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

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

4. Kraj izvedbe: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in dokončanja ali čas

izvedbe: od 1. 2. 2004 do 31. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri Urši Butala
dobite razpisno dokumentacijo, dodatne in-
formacije pa pri Vladimir Bizjak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 12. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 12.000 SIT na TR
03113-1000088572 pri SKB d.d.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Ko-
munala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 12. 2003 ob 11. uri na Javnem
komunalnem podjetju Komunala Kočevje,
d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% ocenjene vrednosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 3. 2004; izbira
ponudbe bo predvidoma – okvirno – v de-
setih dneh.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila, garancijski rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
8. 8. 2003, Ob-99772.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2003.

Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 11/03 Ob-105252
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,

1330 Kočevje.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vročevod

TP Melamin – Kidričeva in TZO – Pod-
gorska.

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

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

4. Kraj izvedbe: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in dokončanja ali

čas izvedbe: od 1. 4. 2004 do 31. 8.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri Urši Butala
dobite razpisno dokumentacijo, dodatne in-
formacije pa pri Vladimir Bizjak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 12. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 12.000 SIT na TR
03113-1000088572 pri SKB d.d.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Ko-
munala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 12. 2003 ob 12. uri na Javnem
komunalnem podjetju Komunala Kočevje,
d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ocenjene vred-
nosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 3. 2004; izbira
ponudbe bo predvidoma – okvirno – v de-
setih dneh.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila, garancijski rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
8. 8. 2003, Ob-99770.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2003.

Komunala Kočevje, d.o.o.
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Ob-105344
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-690,
telefaks 01/58-89-759.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
topografskega načrta s pripadajočo ko-
munalno infrastrukturo in napravami za
Občino Dol – II. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: Občina Dol.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: rok izvedbe del
je 75 koledarskih dni po obojestranskem
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, soba 214, vsak delovni dan
med 8. in 14. uro. Za dodatne informacije v
zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na
voljo Boris Šorc, u.d.i.gr., tel.
01/58-89-690.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete v času navede-
nem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 20% DDV. Znesek se na-
kaže na transakcijski račun Javnega po-
djetja Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
02924-0253764022 pri Novi LB, d.d.
Ljubljana, s sklicem na št. 600-21-03.
Vplačilo je možno tudi na blagajni Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, Ljubljana.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti ose-
bno v vložišče na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana. Kuverte morajo biti opremlje-
ne tako kot je navedeno v navodilih ponud-
nikom za izdelavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 10. 12. 2003, ob
12. uri, v sejni sobi na naslovu: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
825.000 SIT, z veljavnostjo do 28. 1.
2004.

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

lo v roku najmanj 30 dni od datuma izstavi-
tve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): akt o skupni iz-
vedbi naročila.

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

– finančno stanje,
– ustrezna programska oprema,
– zaposleni in zahtevana izobrazba,
– reference,
– rok za izvedbo,
– rok plačila,
– izjava ponudnika.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 1. 2004, predvideni datum odloči-
tve o izboru izvajalca do 19. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost,
– rok izvedbe del.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 30. 10. 2003.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-105351
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

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

13, 6000 Koper, tel. 05/66-86-100, faks
05/66-86-120.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja vodovodnega omrežja Sv. Jakob v
Šaredu nad Izolo.

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

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

4. Kraj izvedbe: Šared nad Izolo, Obči-
na Izola.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta ni sprejemljiva.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del je 1. 12. 2003. Predviden čas do-
končanja je 20. 2. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Rižanski vodovod Ko-
per d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja št. 13, 6000
Koper, tel. 05/66-86-165, Marko Nedved.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 11. 2003
do 1. 12. 2003, vsak dan od ponedeljka do
petka od 7. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 30.000 SIT. Na-
čin plačila je virman, na transakcijski račun
10100-0000055382.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 12. 2003, do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper
d.o.o., Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper
(tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 12. 2003, ob 13.15, v mali sejni
sobi (št. 113) na Rižanskem vodovodu Ko-
per.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 12. 2003. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 10. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo pri izboru najugodnejšega ponud-
nika upošteval najnižjo ceno ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev navedenih 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: 30. 10. 2003.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Ob-105455
1. Naročnik: Spekter d.o.o. Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 7,

1420 Trbovlje, e-mail: spekter.trbov-
lje@siol.net, tel. 03/56-33-015, faks
03/56-33-025.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja nadomestnega večstanovanjskega
objekta na Neži v Trbovljah

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del 1/2004; uporabno dovoljenje za
objekt 12/2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Spekter
d.o.o., Zdenka Juvan, inž. grad.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 50.000 SIT, št.
26330-0012666385, z obveznim pripi-
som “za javni razpis Neža“.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 12. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo podjetja Spekter
d.o.o., Trg revolucije 7, Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 12. 2003 ob 11. uri, Spekter
d.o.o., Trg revolucije 7, Trbovlje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene, ostale garancije
skladno z določili, navedenimi v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2004, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe 7. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, skladno z
merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 92 z dne
26. 9. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 11. 2003.

Spekter d.o.o. Trbovlje

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

storitev po odprtem postopku

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

Razveljavitev

Št. 015-03-2677/03 Ob-105462
Naročnik Občina Dobrova–Polhov Gra-

dec, je postopek oddaje javnega naročila
za opravljanje dnevnih prevozov učencev
OŠ Dobrova in OŠ Polhov Gradec po šol-
skem koledarju za šolsko leto 2003/2004,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
80-81 z dne 18. 8. 2003, Ob-100229,
razveljavil.

Občina Dobrova-Polhov Gradec

Dopolnitev

Št. 324 03-001/1999 Ob-105416
Občina Mislinja objavlja dopolnitev raz-

pisa za storitev: izdelava tenderja, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 106 z dne
30. 10. 2003, Ob-104800, tako, da 3. toč-
ka javnega razpisa pravilno glasi:

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve v prilogi 1A oziroma 1B Zako-
na o javnih naročilih: izdelava tenderja
za mednarodni razpis za izbiro izvajalca
del kanalizacijskega omrežja in čistilne
naprave v Mislinji.

Občina Mislinja

Popravek

Ob-105324
V javnem razpisu za oddajo naročila sto-

ritev po odprtem postopku za zavarovanja
PKL, objavljenem v Ur. l. RS, št. 106 z dne
30. 10. 2003, Ob-104801, se popravita 4.
in 15.(b) točka tako, da se pravilno glasita:

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

– sklop A (zavarovanje odgovornosti,
nezgodno zavarovanje, požarno zavaro-
vanje, zavarovanje stekla in avtomobil-
sko zavarovanje) in

– sklop B (strojelomno zavarovanje).
Naročilo bo oddano za vsak sklop pose-

bej.
Ponudnik lahko odda ponudbo samo za

posamezen sklop ali za oba sklopa skupaj.
Naročnik se v sklopu B ne zavezuje spre-

jeti katerokoli ponudbo in bo o oddaji javne-
ga naročila v tem sklopu odločal šele po
prejemu ponudb.

15. (b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: Zakon o zavarovalništvu in pod-
zakonski predpisi sprejeti na njegovi
podlagi, Zakon o obveznih zavarovanjih
v prometu.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-105185
1. Naročnik: Gimnazija Ravne na Koro-

škem.
2. Naslov naročnika: Gimnazija Ravne

na Koroškem, Na gradu 4, 2390 Ravne na
Koroškem.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje pro-
storov Gimnazije Ravne na Koroškem, v
skupni izmeri 4500 m2, s pogojem prevze-
ma delavk naročnika; okvirna vrednost na-
ročila je 40,000.000 SIT za obdobje 4 let
– čas za katerega se predvideva sklenitev
pogodbe; sklic na vrsto storitve po prilogi
I A: 14. storitve čiščenja stavb.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: sklopi niso predvideni, ponudba se iz-
dela v celoti.

5. Kraj izvedbe: Gimnazija Ravne na Ko-
roškem, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koro-
škem.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2007.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki zahtevajo na na-
slovu: Odvetniška pisarna Kos in partnerji,
o.p., d.n.o., Koroška cesta 14, 2390 Rav-
ne na Koroškem, pri kontaktni osebi An-
dreji Placet, kjer dobijo tudi dodatna po-
jasnila in informacije, tel. 02/822-01-62;
faks 02/822-31-67. Ob dvigu razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti zahtevo
za predložitev razpisne dokumentacije z
naslovom ponudnika in vsemi podatki za
izstavitev računa ter potrdilo o plačilu raz-
pisne dokumentacije. Če želijo ponudniki
prejeti razpisno dokumentacijo po pošti
pošljejo zahtevo za predložitev razpisne do-
kumentacije z naslovom ponudnika in vse-
mi podatki za izstavitev računa ter potrdilo
o plačilu razpisne dokumentacije na faks
02/822-31-67.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, od dneva objave razpisa
do 5. 12. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 12.000 SIT (v ceno je že vklju-
čen DDV), znesek ponudniki nakažejo na
transakcijski račun Gimnazije Ravne na Ko-
roškem; odprt pri UJP Radlje ob Dravi;
številka: 01100 – 6030695867; model:
00; sklic: 12003 – 763005.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 12. 2003 do
14. ure, ne glede na vrsto prenosa.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo na na-
slov: Odvetniška pisarna Kos in partnerji
o.p.; d.n.o., Koroška cesta 14, 2390 Rav-
ne na Koroškem.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 12. 2003 ob 12. uri, v prostorih
naročnika: Gimnazija Ravne na Koroškem,
Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem.

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

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

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: določeno v razpisni dokumentaciji.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 31. 3. 2004; predvideni daum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 12. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, odzivni čas.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2003.

Gimnazija Ravne na Koroškem

Št. 8/2003 Ob-105246
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,

Metelkova 9, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Metelkova 9, Ljub-

ljana, tel. 01/300-39-27, 01/300-39-28,
faks 01/300-39-11.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: laboratorijske
preiskave za potrebe naročnika.

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

1. sklop: bakteriologija in mikologija,
2. sklop: borelije lymske borelioze,
3. sklop: sifilis,
4. sklop: toksoplazmoza,
5. sklop: imunologija,
6. sklop: virologija,
7. sklop: laboratorijska diagnostika pljuč-

nih bolezni,
8. sklop: preiskave s področja transfuzi-

ologije,
9. sklop: histopatološke preiskave,
10. sklop: določanje koncentracije vita-

minov,
11. sklop: biokemične preiskave,
12. sklop: laboratorijske preiskave za

potrebe SNMP.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za en

sklop, za več sklopov ali za vse sklope.
Naročnik bo naročilo oddal po sklopih.

5. Kraj izvedbe: izvedba na lokaciji po-
nudnika in dostava rezultatov na lokacijo
naročnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 2. 2004
do 31. 1. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: služba za eko-
nomiko, Majda Ciringer, univ. dipl. ek., tel.
300-39-27, Katarina Hren, univ. dipl. prav.,
tel. 300-39-28.

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

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 (DDV
vključen) na transakcijski račun pri UJP
št. 01261-6030921845, sklicna številka
02 93055-280-94.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
k naročniku prispeti do 5. 12. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Me-
telkova 9, Ljubljana, II. nadstropje, uprava
– vložišče soba št. 1.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 12. 2003 ob 12. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe v primeru, da
vrednost ponudbe znaša 30,000.000 SIT
ali več, oziroma lastna menica z menično
izjavo v višini 5% od vrednosti ponudbe v
primeru, da je vrednost ponudbe manjša
od 30,000.000 SIT.

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

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o zdravstveni dejavnosti.

(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: ponudbe morajo biti ve-
ljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja,
predvideni datum odločitve 19. 12. 2003.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 91 z dne
19. 9. 2003, Ob-102019.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2003.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 015-03-3501/03 Ob-105247
1. Naročnik: Občina Dobrova-Polhov

Gradec.
2. Naslov naročnika: Ulica Vladimirja Dol-

ničarja 2, 1356 Dobrova, tel. 01/364-14-58,
faks 01/364-22-11.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje dnev-
nih prevozov učencev OŠ Dobrova in OŠ
Polhov Gradec po šolskem koledarju za
obdobje od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2007.

4. Če je predvidena oddaja delov in
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo oddati celovi-
to ponudbo za vse prevoze skupaj kot eno
celoto (ponudbe, ki bi navajale posamezne
sklope ali posamezne relacije ne bodo
upoštevane).

5. Kraj izvedbe: območje Občine Do-
brova-Polhov Gradec, šolska okoliša OŠ
Dobrova in OŠ Polhov Gradec.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: za obdobje od
1. 1. 2004 do 30. 6. 2007.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne v referatu za
družbene dejavnosti Občine Dobrova-Pol-
hov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2,
1356 Dobrova; Dodatne informacije: Jože
Brezovec, tel. 01/364-14-58.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 12. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dobrova-Polhov Gra-
dec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Do-
brova.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah in označene z oznako: “Ne odpi-
raj, Ponudba JR – šolski prevozi“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 1. 12. 2003 ob
12. uri v prostorih občinske uprave.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po do-
ločbah razpisne dokumentacije.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložiti prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: dokazilo o registraciji
podjetja, licenco za prevoz oseb, pogoji iz
razpisne dokumentacije.

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-
ritev: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o prevozih skupin otrok v avtobu-
snem prometu, 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 spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60 dni
po odpiranju ponudb. Predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe: 30. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob upoštevanju vseh drugi razpisanih
pogojev in razpisne dokumentacije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Jože Brezovec, tel. 01/364-14-58.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2003.

Občina Dobrova-Polhov Gradec
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Št. 400-01-23/2003 Ob-105287
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje inženir-
skih storitev pri izdelavi tehnične in pro-
storske dokumentacije v okviru izdela-
ve lokacijskega načrta.

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 po naslednjih
sklopih:

1. vplivno območje plazu Gradišče v Ob-
čini Nova Gorica,

2. vplivno območje Macesnikovega pla-
zu v Občini Solčava,

3. vplivno območje plazu Slano Blato v
Občini Ajdovščina,

4. vplivno območje plazu Strug v Občini
Kobarid,

5. vplivno območje plazu Šmihelj v Ob-
čini Nova Gorica.

5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na te-
renu in na sedežu izbranega ponudnika.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 12 mesecev po
podpisu pogodbe za vse sklope.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: MOP, Agen-
cija RS za okolje, Ljubljana, Vojkova 1b,
Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., tel.
01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 12. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 12. 2003, ob 13.30, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sej-
na soba 106 v I. nadstropju.

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

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo po-

godbenih obveznosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali

sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.

Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci. V primeru
skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora
skupina ponudnikov – samo v primeru, da
bo izbrana na javnem razpisu – predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.

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

– da veljavnost (opcija) ponudbe ni kraj-
ša od 120 dni od odpiranja ponudb,

– da razpolaga z ustrezno opremo za
izvedbo javnega naročila,

– da v projektni skupini poleg vodje pro-
jekta zagotovi še najmanj enega sodelav-
ca/člana projektne skupine,

– da zagotovi ustreznost izobrazbe od-
govornega nosilca naloge/vodje projekta in
sodelavca/člana projektne skupine ter
predloži ustrezna dokazila,

– da zagotovi, da ima odgovorni nosilec
naloge/vodja projekta najmanj 10 let delov-
nih izkušenj, sodelavec/član projektne sku-
pine pa najmanj 3 leta delovnih izkušenj,

– da izkaže, da je vsaj enkrat kot izvaja-
lec ali podizvajalec v obdobju zadnjih 5 do-
polnjenih in tekočega leta sodeloval pri iz-
delavi programov za sanacijo plazov velike-
ga obsega po Zakonu o ukrepih za odpravo
posledic določenih zemeljskih plazov večje-
ga obsega iz let 2000 in 2001,

– da skupni obseg ur neposrednega
dela podizvajalcev v projektni skupini ne
presega polovice ur celotne projektne sku-
pine,

– da je finančno in poslovno sposoben,
in sicer, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti več kot 3 dni.

Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh po-
gojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 1. 4. 2004, predvideni datum
odločitve je 20 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena za posamezen sklop.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 10. 2003.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Agencija RS za okolje

Št. JN2-S/II-2/03 Ob-105350
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca Maribor.

2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje ra-
čunalniške sistemske strojne, program-
ske in periferne opreme v obdobju
2004–2007, razdeljene v 7 sklopov. Pred-
met naročila so storitve preventivnega vzdr-
ževanja in vzdrževanja računalniške sistem-
ske strojne, programske in periferne opre-
me v pogarancijski dobi. Prav tako so pred-
met naročila tudi storitve tehnične podpore
in nujne nadgradnje sistemske strojne in
programske opreme zaradi izboljšanja de-
lovanja informacijske in računalniške tehno-
logije. V skladu s 97. členom ZJN-1 si na-
ročnik pridružuje možnost oddaje dodatnih
storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih
storitev in jih bo izvajal izbrani izvajalec, če
bodo dodatne storitve ustrezale vsebini od-
danega naročila. Po prilogi: I.A/7.

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

1. sklop: vzdrževanje strateške opreme I:
– strežniki,
– oprema za arhiviranje,
– UPS-i,
– SAN oprema,
– komunikacijska oprema,
– sistemska programska oprema.
2. sklop: vzdrževanje strateške opre-

me II:
– osebni računalniki v ambulantah (ZIS),
– tiskalnika HPLJ 8100N in Printronix

P5010,
– čitalci zdravstvenih kartic v lasti ZDM,
– sistemska programska oprema.
3. sklop: vzdrževanje druge računalniške

opreme:
– osebni računalniki v upravi ZDM in

upravah OE ZDM,
– prenosni računalniki,
– sistemska programska oprema,
– matrični tiskalniki,
– laserski tiskalniki,
– črnilni tiskalniki,
– scannerji,
– tiskalnika črtne kode,
– ostalo (zvočniki, …).
4. sklop: preventivno vzdrževanje strate-

ške opreme I:
– strežniki,
– oprema za arhiviranje,
– SAN oprema.
5. sklop: preventivno vzdrževanje strate-

ške opreme II:
– tiskalnika HPLJ 8100N in Printronix

P5010,
6. sklop: preventivno vzdrževanje druge

računalniške opreme:
– matrični tiskalniki,
– laserski tiskalniki,
– črnilni tiskalniki,
– scannerji,
– tiskalnika črtne kode.
7. sklop: tehnična podpora strateške

opreme I.
Ponudba mora biti podana za razpisano

vrsto storitve v celoti po posameznem sklo-
pu - kot je razvidno iz opisa storitve, to je:
100 % razpisane vrste storitve po posamez-
nem sklopu. Ponudnik lahko poda ponud-
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bo za posamezen sklop, za več sklopov ali
za vse sklope.

5. Kraj izvedbe: lokacije z računalniško
opremo se v celoti nahajajo v mariborski
regiji in so natančno predstavljene v razpi-
sni dokumentaciji.

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

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: ob-
dobje januar 2004 - januar 2007.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 11. 2003
dalje, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT + 20 %
DDV, kar znaša 12.000 SIT na račun
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Mari-
bor, podračun pri UJP, urad Slovenska
Bistrica, št.: 01270-6030922374, s pripi-
som “za razpisno dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 7. 1. 2004, do
9. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 1. 2004, ob 10. uri, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III - soba 423, Služba za javna naročila.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, v višini
600.000 SIT, z veljavnostjo najmanj 75 dni
od odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo zadnjega v mesecu za tekoči mesec, na
podlagi izstavljenega računa oziroma v izja-
vi navedeni rok plačila.

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:

– za strateško opremo I: pisna dokazila
o vrsti strokovnega in poslovnega statusa s
principali: HP, IBM, in Cisco,

ali s proizvajalci opreme podpisano po-
godbo o servisiranju oziroma dokazilo o sta-
tusu “Authorised service provider“,

ali pismo o nameri.
Veljati morajo ves čas trajanja pogodbe

z naročnikom:
– izjava ponudnika, da ne nastopa s po-

dizvajalci,
– navedba podizvajalcev in opis njiho-

vih del,
– izjavo ponudnika o medsebojnem so-

delovanju s podizvajalci,
– izjavo podizvajalca o medsebojnem so-

delovanju s ponudnikom,

– izjava ponudnika o odgovornosti za iz-
vedbo naročila,

– strokovna priporočila (reference),
– izjava ponudnika o tehničnih zmoglji-

vostih in kadrovski usposobljenosti,
– seznam kadra, ki bo izvajal storitve,
– izjava ponudnika o času izvedbe sto-

ritve,
– izjavo ponudnika o drugih pogojih,
– izjava ponudnika o zagotovitvi pokrito-

sti ponudbe,
– izjava o varovanju poslovne skrivnosti,
– izjavo ponudnika o plačilnih pogojih,
– bančno garancijo za resnost ponudbe

v višini: 600.000 SIT,
– izjavo banke, da bo pridobil bančno

garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti.

Opozorilo: ponudnik mora za podizvajal-
ce predložiti v razpisni dokumentaciji zahte-
vana dokazila v enaki obliki in na način, kot
je zahtevano za ponudnika.

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: ponudnik mora storitve, ki se nanaša-
jo na posamezen sklop razpisane strotive,
izvajati v skladu z vsemi pravnimi določili, ki
veljajo za predmetno področje razpisa.

(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 75
dni od opiranja ponudb; datum odločitve
20. 1. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb:
A) Cena 1 - vzdrževanje strateške opre-

me I (pavšal) - 20%;
Cena 2 - preventivno vzdrževanje (pred-

vidoma samo enkrat v letu) - 20%;
Cena 3 - vzdrževanje strateške opreme

II in druge računalniške opreme - 20%;
B) Kompleksnost ponudbe - 40% .
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: razpis je objavljen na spletni strani:
www zd-mb.si.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 11. 2003.

Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor

Ob-105354
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Kon-

gresni trg 12, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kongresni trg 12,

1000 Ljubljana, tel. 01/24-18-500; faks
01/24-18-660.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: najem
Microsoft licenčne programske opreme
- najem 6000 kom. licenc po programu
Academic Agreement - 1B - št. kategori-
je 27.

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

5. Kraj izvedbe: praviloma na območju
Republike Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden da-
tum začetka januar 2004, za dobo treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Univer-
za v Ljubljani, Uprava, Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana, vložišče ali priporočeno po
pošti. Dodatne informacije: anton.jago-
dic@uni-lj.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan med 9. in 15. uro.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 12. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 12. 2003 ob 12.15, sejna soba št.
78, v I. nadstropju Univerze v Ljubljani, Kon-
gresni trg 12, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti. Bančna garan-
cija za resnost ponudbe mora veljati do
31. 3. 2004.

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

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. 3. 2004 oziroma do podpi-
sa pogodbe.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik mora imeti status “Micro-
soft Gold Certified Partner“. Če ponudnik
navedenega nima, je to izločitveni kriterij.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 10. 2003.

Univerza v Ljubljani

Št. 17123-06-403-44/2003 Ob-105459
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

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

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

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

Sklop 1: strežniki – skupina 1:
– podsklop 1.1: IBM,
– podsklop 1.2: SIEMENS,
– podsklop 1.3: BULL;
Sklop 2: delovne postaje – skupina 2:
– podsklop 2.1: IBM,
– podsklop 2.2: SIEMENS,
– podsklop 2.3: NEC,
– podsklop 2.4: OLIVETTI,
– podsklop 2.5: DELL;
Sklop 3: tiskalniki, skenerji, projektorji –

skupina 2:
– podsklop 3.1: EPSON,
– podsklop 3.2: LEXMARK,
– podsklop 3.3: OKI,
– podsklop 3.4: HP,
– podsklop 3.5: OCRB;
Sklop 4: komunikacijska in sistemska

oprema – skupina 1:
– podsklop 4.1: IBM – komunikacijska,
– podsklop 4.2: IBM – sistemska,
– podsklop 4.3: SMC – komunikacijska.
Ponudniki lahko ponudijo storitve, ki so

predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od
1 do 4) ali po posameznih sklopih oziroma
podsklopih v celoti. Posameznih storitev ali
točk iz posameznega podsklopa ponudniki
ne morejo ponuditi.

5. Kraj izvedbe: lokacije posameznih or-
ganizacijskih enot Ministrstva za notranje za-
deve, Generalne policijske uprave in Poli-
cijskih uprav na območju celotne države.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predmetni javni
razpis se izvaja za obdobje 24 mesecev.

Predvideni datum začetka izvajanja stori-
tev, ki so predmet razpisa, je 1. 1. 2004,
predvideni datum zaključka pa 31. 12.
2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, do-

datne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

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

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

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

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

– dokazilo o vplačilu, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov plač-
nika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za not-
ranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40304403.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 4. 12. 2003, najkasneje
do 10. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
4. 12. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljub-
ljana.

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

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

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

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

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno. Natančnejša določila
so podana v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
niki morajo v ponudbi navesti imena in stro-
kovne kvalifikacije oseb, ki bodo izvajale
predmetni razpis.

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

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 22. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: primar-
no merilo za ocenitev ponudb je cena, ob
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, na-
vedenih v razpisni dokumentaciji. Za posa-
mezni podsklop bo kot najugodnejši izbran
ponudnik z najnižjo ponujeno ceno.

V primeru, da več ponudnikov ponudi
isto ceno, bo za posamezni podsklop kot
najugodnejši med njimi izbran tisti ponud-
nik, ki bo zagotovil največje število lokacij
svoje servisne mreže, kar bo sekundarni
kriterij za izbiro.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 11. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

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

naročila za blago po omejenem
postopku

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

Št. 1/2003 Ob-105112
1. Naročnik: Osnovna šola Šentjernej.
2. Naslov naročnika: Prvomajska cesta

9, 8310 Šentjernej, tel. 07/337-49-10, faks
07/337-49-01, e-mail: os.sentjernej@gu-
est.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Šentjer-
nej, Prvomajska cesta 9, Šentjernej.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
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nosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad
ali carinska uprava – potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pred-
ložitev prijav;

e) da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet jav-
nega naročila;

f) da je predložil obrazec BON 2 ali potr-
dilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran; za ponudnike, ki imajo status kme-
ta pa morajo predložiti potrdilo o katastr-
skem dohodku – potrdila ne smejo biti sta-
rejša od 30 dni na dan določen za predloži-
tev prijav;

g) da kandidat zagotavlja 100% razpisa-
nih vrst blaga in količin skupine ali podsku-
pine na katere se prijavlja, razen za 8. sklop;

h) izjava, da bo dogovorjeno blago do-
stavljal na naročnikov naslov – razloženo,
ob terminu, ki ga določi naročnik;

i) da zagotavlja 24-urni dobavni čas;
j) da zagotavlja transport, ki bo omogo-

čal neprekinjeno hladilno verigo za skupine
2, 4, 6 in 7;

k) da ima pridobljen ovalni znak veteri-
narskega nadzora – velja za skupino 3;

l) da ima izdelan postopek notranje kon-
trole HCCP za živila, kjer se to zahteva;

m) da bo predložil vzorec blaga z dekla-
racijo, če bo naročnik to zahteval.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: sprejemanje ponudb do 22. 12.
2003 do 10. ure, odpiranje ponudb isti
dan ob 12. uri; odločitev o sprejemu po-
nudbe 24. 12. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena v drugi fazi izbiranja ponudbe.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisanega bla-
ga za enoletno obdobje je 35,000.000
SIT. Kandidati se lahko prijavijo za en sklop
blaga ali več sklopov. Naročnik bo priznal
usposobljenost kandidata za obdobje
treh let.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Osnovna šola Šentjernej

Št. 77/2003 Ob-105195
1. Naročnik: Skupnost zdravstvenih za-

vodov po pooblastilu zdravstvenih domov
Murska Sobota, Gornja Radgona in Ljuto-
mer.

2. Naslov naročnika: Arhitekta Nova-
ka 2b, 9000 Murska Sobota, tel.
02/530-22-00, faks 02/530-22-23,
e-mail: szz.ms@szz-ms.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. laboratorijski material
Ocenjena vrednost naročila za eno leto

oziroma 12 mesecev je 56,000.000 SIT, in
sicer:

– za ZD Murska Sobota: 32,500.000
SIT,

– za ZD Gornja Radgona: 9,800.000
SIT,

– za ZD Ljutomer: 14,300.000 SIT;
2. zobozdravstveni material

Ocenjena vrednost naročila za eno leto
oziroma 12 mesecev je 45,600.000 SIT, in
sicer:

– za ZD Murska Sobota: 21,000.000
SIT,

– za ZD Gornja Radgona: 11,500.000
SIT,

– za ZD Ljutomer: 13,100.000 SIT;
3. obvezilni, sanitetni in dezinfekcij-

ski material
Ocenjena vrednost naročila za eno leto

oziroma 12 mesecev je 27,830.000 SIT, in
sicer:

– za ZD Murska Sobota: 17,700.000
SIT,

– za ZD Gornja Radgona: 5,900.000
SIT,

– za ZD Ljutomer: 4,230.000 SIT;
4. RTG filmi
Ocenjena vrednost naročila za eno leto

oziroma 12 mesecev je 5,130.000 SIT, in
sicer:

– za ZD Murska Sobota: 4,100.000 SIT,
– za ZD Gornja Radgona: 620.000 SIT,
– za ZD Ljutomer: 410.000 SIT.
(b) Kraj dobave: Murska Sobota, Mar-

tjanci, Beltinci, Grad, Rogašovci, Gornja
Radgona, Ljutomer.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: po sklopih navedenih pod 3. (a)
točko.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2007.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Skupnost
zdravstvenih zavodov, Arh. Novaka 2b,
9000 Murska Sobota, v tajništvu od 8. do
14. ure, po predhodni najavi po faksu
02/530-22-23.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od razpisa do
26. 11. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: priložiti izvod virmana o na-
kazilu 10.000 SIT na podračun številka
01280-3000000132, s pripisom “javni raz-
pis za dobavo različnega zdravstvenega bla-
ga“.

6. (a) Datum do kdaj se sprejema po-
nudbe: 2. 12. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbe: Skupnost zdravstvenih zavo-
dov, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobo-
ta, s pripisom “ne odpiraj – javni razpis –
ponudba za ugotovitev sposobnosti za do-
bavo različnega zdravstvenega blaga“ z na-
vedbo številke objave javnega razpisa.

Na hrbtni strani mora biti naveden točen
naslov dobavitelja.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica za resnost ponudbe; ob sklenitvi
pogodbe pa bo potrebno predložiti bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini
5% pogodbene vrednosti, če bo v II. fazi
razpisnega postopka znesek višji od
30,000.000 SIT za vsak posamezni zavod
ali bianco menico v višini 5% pogodbene
vrednosti za manjši pogodbeni znesek.

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

za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik mora ponuditi vse artikle
iz enega sklopa, ponudba pa lahko velja za
več sklopov ali celotno ponudbo. Ponudba
je razdeljena na naslednje sklope:

1. kruh in pekarsko pecivo,
2. mesni izdelki,
3. sveže meso,
4. meso perutnine in perutninski izdelki,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. zamrznjena živila,
7. ribe,
8. sadje in zelenjava,
9. brezalkoholne pijače,
10. žita, mlevski izdelki in testenine,
11. splošno prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
in pravnomočnosti pogodbe, stalne sukce-
sivne dobave na podlagi sprotnih naročil
naročnika v obdobju treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Šentjernej, Prvomajska cesta 9, Šentjernej,
tajništvo, tel. 07/337-49-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure od 10. 11. 2003 do 14. 11.
2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT(z DDV) na TR
01319-6030681935, s pripisom Javni raz-
pis – živila / in potrdilo davčne uprave, iz
katerega je razvidna davčna številka.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave bomo sprejemali do 5. 12.
2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Šentjernej, Prvo-
majska cesta 9, 8310 Šentjernej (tajništvo).

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: la-
stna bianco menica ponudnika v višini 10%
od vrednosti njegove ponudbe, če je sku-
pna ponujena vrednost ponudbe za razpi-
sano 12-mesečno obdobje višja od
5,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: faktu-
riranje dobavljenega blaga je 30. oziroma
31. dan v mesecu, plačilo v 30 dneh po
prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ni zahtevana.

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:

a) da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti; kmet mora imeti potrdilo
o statusu kmeta;

b) da proti prijavljitelju ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;

c) lastno pisno izjavo o nekaznovanosti
pod kazensko in materialno odgovornostjo;

d) da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
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a) izpolnjevanje obveznih pogojev uspo-
sobljenosti po 41. in 42. členu ZJN-1 in

b) drugi obvezni pogoji ponudnikov na-
vedeni 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: drugi pogoji navedeni v
razpisni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo obveščeni v roku 10 dni
po odpiranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo priznal sposobnost in
sklenil pogodbo za obdobje 36 mesecev s
kandidati, ki bodo izpolnjevali vse razpisa-
ne pogoje; kandidati bodo pošiljali svoje
ponudbe v II. fazi razpisnega postopka in
vsakih 6 mesecev, kjer pa bo merilo najni-
žja cena.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota

Št. 78/2003 Ob-105196
1. Naročnik: Skupnost zdravstvenih zavo-

dov po pooblastilu zdravstvenih domov Mur-
ska Sobota, Gornja Radgona in Ljutomer.

2. Naslov naročnika: Arhitekta Novaka
2b, 9000 Murska Sobota, tel.
02/530-22-00, faks 02/530-22-23, el.
naslov: szz.ms@szz-ms.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. ampule in zdravila
Ocenjena vrednost naročila za eno leto

oziroma 12 mesecev je 48,000.000 SIT, in
sicer:

– za ZD Murska Sobota: 34,300.000
SIT,

– za ZD Gornja Radgona: 10,400.000
SIT,

– za ZD Ljutomer: 3,300.000 SIT.
(b) Kraj dobave: Murska Sobota, Mar-

tjanci, Beltinci, Grad, Rogašovci, Gornja
Radgona, Ljutomer.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: po sklopih navedenih pod 3. (a)
točko.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2007.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Skupnost
zdravstvenih zavodov, Arh. Novaka 2b,
9000 Murska Sobota, v tajništvu od 8. do
14. ure, po predhodni najavi po faksu
02/530-22-23.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od razpisa do
26. 11. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: priložiti izvod virmana o na-
kazilu 10.000 SIT, na podračun številka
01280-3000000132, s pripisom “javni raz-
pis za dobavo ampul in zdravil“.

6. (a) Datum do kdaj se sprejema po-
nudbe: 2. 12. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbe: Skupnost zdravstvenih zavo-
dov, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobo-
ta, s pripisom “ne odpiraj – javni razpis –
ponudba za ugotovitev sposobnosti za am-
pule in zdravila“ z navedbo številke objave
javnega razpisa.

Na hrbtni strani mora biti naveden točen
naslov dobavitelja.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica za resnost ponudbe; ob sklenitvi
pogodbe pa bo potrebno predložiti bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini
5% pogodbene vrednosti, če bo v II. fazi
razpisnega postopka znesek višji od
30,000.000 SIT za vsak posamezni zavod
ali bianco menico v višini 5% pogodbene
vrednosti za manjši pogodbeni znesek.

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

a) izpolnjevanje obveznih pogojev uspo-
sobljenosti po 41. in 42. členu ZJN-1 in

b) drugi obvezni pogoji ponudnikov na-
vedeni 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: drugi pogoji navedeni v
razpisni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo obveščeni v roku 10 dni
po odpiranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo priznal sposobnost in
sklenil pogodbo za obdobje 36 mesecev s
kandidati, ki bodo izpolnjevali vse razpisa-
ne pogoje; kandidati bodo pošiljali svoje po-
nudbe v II. fazi razpisnega postopka in vsa-
kih 6 mesecev, kjer pa bo merilo najnižja
cena.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Skupnost zdravstveni zavodov
Murska Sobota

Št. 79/2003 Ob-105197
1. Naročnik: Skupnost zdravstvenih za-

vodov po pooblastilu zdravstvenih domov
Murska Sobota, Gornja Radgona in Ljuto-
mer.

2. Naslov naročnika: Arhitekta Nova-
ka 2b, 9000 Murska Sobota, tel.
02/530-22-00, faks 02/530-22-23, el.
naslov: szz.ms@szz-ms.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. čistilna in pralna sredstva

Ocenjena vrednost naročila za eno leto
oziroma 12 mesecev je 11,600.000 SIT, in
sicer:

– za ZD Murska Sobota: 7,900.000 SIT,
– za ZD Gornja Radgona: 2,200.000

SIT,
– za ZD Ljutomer: 1,500.000 SIT.
(b) Kraj dobave: Murska Sobota, Mar-

tjanci, Beltinci, Grad, Rogašovci, Gornja
Radgona, Ljutomer.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: po sklopih navedenih pod 3. (a)
točko.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2007.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Skupnost
zdravstvenih zavodov, Arh. Novaka 2b,
9000 Murska Sobota, v tajništvu od 8. do
14. ure, po predhodni najavi po faksu
02/530-22-23.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od razpisa do
26. 11. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: priložiti izvod virmana o na-
kazilu 10.000 SIT, na podračun številka
01280-3000000132, s pripisom “javni raz-
pis za dobavo čistil“.

6. (a) Datum do kdaj se sprejema po-
nudbe: 2. 12. 2003.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Skupnost zdravstvenih zavo-
dov, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobo-
ta, s pripisom “ne odpiraj - javni razpis -
ponudba za ugotovitev sposobnosti za do-
bavo čistil“ z navedbo številke objave jav-
nega razpisa.

Na hrbtni strani mora biti naveden točen
naslov dobavitelja.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica za resnost ponudbe; ob sklenitvi
pogodbe pa bo potrebno predložiti bianco
menico v višini 5% pogodbene vrednosti za
dobro izvedbo posla.

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

a) izpolnjevanje obveznih pogojev uspo-
sobljenosti po 41. in 42. členu ZJN-1 in

b) drugi obvezni pogoji ponudnikov na-
vedeni 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: drugi pogoji navedeni v
razpisni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo obveščeni v roku 10 dni
po odpiranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo priznal sposobnost in
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sklenil pogodbo za obdobje 36 mesecev s
kandidati, ki bodo izpolnjevali vse razpisa-
ne pogoje; kandidati bodo pošiljali svoje
ponudbe v II. fazi razpisnega postopka in
vsakih 6 mesecev, kjer pa bo merilo najni-
žja cena.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota

Št. 80/2003 Ob-105198
1. Naročnik: Skupnost zdravstvenih za-

vodov po pooblastilu Zavoda za zdravstve-
no varstvo Murska Sobota.

2. Naslov naročnika: Arhitekta Nova-
ka 2b, 9000 Murska Sobota, tel.
02/530-22-00, faks 02/530-22-23, el.
naslov: szz.ms@szz-ms.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. material za mikrobiološko diagno-

stiko (gojišča, kemikalije in potrošni ma-
terial)

Ocenjena vrednost naročila za 1 leto ozi-
roma 12 mesecev je 22,000.000 SIT, in
sicer: za Zavod za zdravstveno varstvo
22,000.000 SIT.

(b) Kraj dobave: Murska Sobota.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: po sklopu navedenem pod 3. (a)
točko.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2007.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Skupnost
zdravstvenih zavodov, Arh. Novaka 2b,
9000 Murska Sobota, v tajništvu od 8. do
14. ure, po predhodni najavi po faksu
02/530-22-23.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od razpisa do
26. 11. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: priložiti izvod virmana o na-
kazilu 10.000 SIT, na podračun številka
01280-3000000132, s pripisom “javni raz-
pis za dobavo materiala za mikrobiološko
diagnostiko“.

6. (a) Datum do kdaj se sprejema po-
nudbe: 2. 12. 2003.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Skupnost zdravstvenih zavodov,
Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobota, s
pripisom “ne odpiraj - javni razpis - ponudba
za ugotovitev sposobnosti za dobavo materi-
ala za mikrobiološko diagnostiko“ z navedbo
številke objave javnega razpisa.

Na hrbtni strani mora biti naveden točen
naslov dobavitelja.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica za resnost ponudbe; ob sklenitvi
pogodbe pa bo potrebno predložiti bianco
menico v višini 5% pogodbene vrednosti za
dobro izvedbo posla.

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

a) izpolnjevanje obveznih pogojev uspo-
sobljenosti po 41. in 42. členu ZJN-1 in

b) drugi obvezni pogoji ponudnikov na-
vedeni 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: drugi pogoji navedeni v
razpisni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo obveščeni v roku 10 dni
po odpiranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo priznal sposobnost in
sklenil pogodbo za obdobje 36 mesecev s
kandidati, ki bodo izpolnjevali vse razpisa-
ne pogoje; kandidati bodo pošiljali svoje
ponudbe v II. fazi razpisnega postopka in
vsakih 6 mesecev, kjer pa bo merilo naj-
nižja cena.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota

Št. 403/2003 Ob-105457
1. Naročnik: Osnovna šola F. S. Finžgar-

ja Lesce.
2. Naslov naročnika: Begunjska cesta

7, 4248 Lesce, tel. 04/53-37-600, faks
04/53-37-610.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil za potrebe naročnika –
vrsta, opis in ocenjene količine živil so na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

(b) Kraj dobave: fco razloženo šolska
kuhinja Begunjska cesta 7, Lesce.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: sprejemljive so ponudbe, ki se na-
našajo na dobavo vseh artiklov v celoti (sklo-
pi od 1 do 8), posamezne sklope v celoti ali
posamezne podsklope, kjer so določeni.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 5. 1.
2004 do 31. 12. 2005.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo: JaneS Nepremičnine, Janez Slevec
s.p., Cesta m. Tita 86, 4270 Jesenice;
razpisno dokumentacijo se lahko zahteva
od Jerala Marije, tel. 041/648-599 ali
04/58-63-871.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 11. 2003
do 3. 12. 2003 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: pred dvigom razpi-
sne dokumentacije je potrebno na faks
04/58-63-871 posredovati dokazilo o
vplačilu 9.000 SIT in potrdilo davčne upra-
ve, iz katerega je razvidna davčna številka.

Znesek se nakaže na transakcijski račun
pri A Banka Vipa d.d., Exp. Jesenice, št.
05100-8011094270.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 3. 12. 2003, do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola F. S. Finžgarja, Be-
gunjska cesta 7, 4248 Lesce.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: faktu-
riranje dobavljenega blaga zadnji delovni
dan v mesecu, plačilo v 30 dneh po preje-
mu listine, ki je podlaga za plačilo.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ni zahtevana.

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: ponudnik ne sme biti v
zadnjih 6 mesecih blokiran več kot 3 dni
skupaj.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: datum, ko bodo kandidati predvidoma
morali predložiti ponudbe je 3. 12. 2003,
do 14. ure, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do dne 15. 12. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev je edi-
no merilo najugodnejša cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 11. 2003.

Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce

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

naročila za gradnjo 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
gradnjo po omejenem postopku

Ob-105343
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-650,
telefaks 01/58-89-759.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
projektne in tehnične dokumentacije za
plinovodno, parovodno in vročevodno
omrežje.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja naročila po
sklopih ni predvidena.
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10. 12. 2003 do 9. ure, seznam usposob-
ljenih kandidatov bo naročnik objavil predvi-
doma do 18. 12. 2003.

14. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi omejenega postopka bo merilo eko-
nomsko najugodnejša ponudba.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

17. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 30. 10. 2003.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projek-
tov: /

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljublja-
na in primestne občine.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne prijave niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: priznana uspo-
sobljenost za dobo enega leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna
dokumentacija je na voljo v Javnem podje-
tju Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, Ljubljana, soba 214, vsak delovni
dan med 8. in 14. uro. Za dodatne infor-
macije v zvezi z razpisno dokumentacijo
vam je na voljo Andrej Kariž, u.d.i.str., tel.
01/58-89-650.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete v času navede-
nem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati prijavo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
transakcijski račun Javnega podjetja Energe-
tika Ljubljana, d.o.o. št. 02924-0253764022
pri Novi LB, d.d. Ljubljana, s sklicem na št.
600-19-03. Vplačilo je možno tudi na blagajni
Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, Ljubljana.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijavo je možno poslati po pošti
na naslov Javno podjetje Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno v
vložišče na naslovu Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljub-
ljana. Kuverte morajo biti opremljene tako
kot je navedeno v navodilih ponudnikom za
izdelavo ponudbe.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: finan-
čna zavarovanja v prvi fazi omejenega po-
stopka niso zahtevana, v drugi fazi omeje-
nega postopka bodo zahtevana finančna za-
varovanja, ki jih predpisuje zakonodaja,
glede na višino posameznega javnega na-
ročila.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v dru-
gi fazi omejenega postopka bo naročnik za-
hteval rok plačila, ki ne sme biti krajši od
30 dni od dneva izdaje računa.

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

12. 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: finančno stanje, ustrezna pro-
gramska oprema, zaposleni in zahtevana izo-
brazba, reference, izjava ponudnika.

13. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: prijave morajo ponudniki predložiti do

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

naročila za storitve po
omejenem postopku

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

Št. 06/2003_2004 Ob-105497
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: računalniške sto-
ritve (priloga IA - 7. točka).

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj:

– sklop 1: informacijski podsistem AIPS;
– sklop 2: Informacijski sistem ŠSUM.
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedb stori-
tev je predviden skozi celo leto. Sposobnost
bo kandidatom priznana za dve leti.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Univerza v Ma-
riboru, 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: 6.000 SIT - na tran-
sakcijski račun Univerze v Mariboru št.
01100-6030709059.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 24. 11. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, 2000 Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ni-
so zahtevane - bančna zavarovanja bodo
zahtevana v drugi fazi razpisa.

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

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

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

14. (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: oprede-
ljeno v razpisni dokumentaciji.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: predvideni datum za predložitev
ponudb je 10. 12. 2003; predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je
20. 12. 2003.

16. Merila za ocenitev ponudb: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

18. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: 26. 9. 2003, Ob-102507.

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 9. 2003.

Univerza v Mariboru

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s

pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji

Št. 11/03 Ob-105332
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

lefaks 01/588-97-59, tomaz.vetrih@ener-
getika-lj.si, tel. 01/588-92-01.

3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek:
1. točka drugega odstavka 20. člena ZJN-1.
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– predložitev mesečnega jedilnika malic
s predlogom ureditve prostora razdeljeval-
nice hrane na Verovškovi 70,

– možnost brezgotovinskega plačevanja,
– podpisana izjava ponudnika.
16. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z

zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– ocena strokovne komisije,
– sklenjena pogodba o preventivnem

zdravstvenem nadzoru.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
20. Datum in številka objave neuspe-

šnega razpisa: Uradni list RS, št. 54 z dne
6. 6. 2003, Ob-95465.

21. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 10. 2003.

Energetika Ljubljana, d.o.o.

4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziro-
ma 1B Zakona o javnih naročilih: izvaja-
nje storitev prehrane; 1B, 17. – restavra-
cijske storitve.

5. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po
sklopih.

6. Kraj izvedbe: Ljubljana.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
8. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2006.

9. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana, 2. nadstropje, soba št. 211, vsak
delovni dan med 8. in 14. uro. Za dodatne
informacije v zvezi z razpisno dokumen-
tacijo vam je na voljo Tomaž Vetrih, tel.
01/588-92-01.

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

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 12. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana ali jo predložiti ose-
bno v vložišču na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana. Kuverte morajo biti opremlje-
ne tako kot je navedeno v navodilih ponud-
nikom za izdelavo ponudbe.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 12. 2003 ob 12. uri
v sejni sobi na Verovškovi 70; predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
12. 12. 2003.

12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, z veljavnostjo do 21. 1. 2004.

13. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo izvajalcu storitve bo gotovinsko oziroma
brezgotovinsko po uvedbi sistema plačila s
kartico.

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

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

– finančno stanje,
– usposobljenost kadrov ponudnika,
– reference,
– obratovalni čas,
– predložitev HACCP načrta,

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. 025-42/2003-28 Ob-105119
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,
telefaks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 14. 7. 2003; 8. 9. 2003
in 22. 9. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: pisarniški material, količine so opre-
deljene po sklopih za posamezno območ-
no geodetsko upravo; kraj dobave: celotno
območje Republike Slovenije, po seznamu
lokacij območnih geodetskih uprav, izpo-
stav območnih geodetskih uprav in glavne-
ga urada.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena od 0 do 60 točk; do-
bavni rok od 0 do 30 točk; reference od
0 do 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Območna geodetska uprava
Celje: Mladinska knjiga Birooprema d.d.,
Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana;

– sklop 2: Območna geodetska uprava
Koper: DZS založništvo in trgovina d.d., Di-
vizija trgovina, Mali trg 6, 1538 Ljubljana;

– sklop 3: Območna geodetska uprava
Kranj: DZS založništvo in trgovina d.d., Divi-
zija trgovina, Mali trg 6, 1538 Ljubljana;

– sklop 4: Območna geodetska uprava
Ljubljana: DZS založništvo in trgovina d.d.,
Divizija trgovina, Mali trg 6, 1538 Ljubljana;

– sklop 5: Območna geodetska uprava
Maribor: Mladinska kniga Birooprema d.d.,
Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana;

– sklop 6: Območna geodetska uprava
Murska Sobota: Mladinska kniga Biroopre-
ma d.d., Dunajska cesta 121, 1000 Ljub-
ljana;

– sklop 7: Območna geodetska uprava
Nova Gorica: DZS založništvo in trgovina
d.d., Divizija trgovina, Mali trg 6, 1538 Ljub-
ljana;

– sklop 8: Območna geodetska uprava
Novo mesto: Mladinska kniga Birooprema
d.d., Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana;

– sklop 9: Območna geodetska uprava
Sevnica: Mladinska kniga Birooprema d.d.,
Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana;

– sklop 10: Območna geodetska upra-
va Slovenj Gradec: DZS založništvo in trgo-
vina d.d., Divizija trgovina, Mali trg 6, 1538
Ljubljana;

– sklop 11: Območna geodetska upra-
va Ptuj: Mladinska kniga Birooprema d.d.,
Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana;

– sklop 12: Območna geodetska upra-
va Velenje: Mladinska kniga Birooprema
d.d., Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana;

– sklop 13: Glavni urad Ljubljana: DZS
založništvo in trgovina d.d., Divizija trgovi-
na, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 2,400.000 SIT;
– sklop 2: 4,020.000 SIT;
– sklop 3: 4,200.000 SIT;
– sklop 4: 9,1728.000 SIT;
– sklop 5: 3,260.040 SIT;
– sklop 6: 4,000.000 SIT;
– sklop 7: Nova Gorica: 2,400.000 SIT;
– sklop 8: 3,480.000 SIT;
– sklop 9: 3,796.263,60 SIT;
– sklop 10: 2,880.000 SIT;
– sklop 11: 3,240.000 SIT;
– sklop 12: 4,624.800 SIT;
– sklop 13: 13,200.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za vse sklo-

pe po 2 ponudbi, razen za sklope 5, 6, 7 in
11 kjer je naročilo v ponovljenem postopku
prejelo po 2 ponudbi za vse ponovljene
sklope razen sklopa 7, kjer je prispela 1 po-
nudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop 1: 3,465.042 SIT, 3,307.087,66
SIT;

– sklop 2: 3,638.768,40 SIT,
2,592.372,75 SIT;

– sklop 3: 4,948.063,80 SIT,
4,318.495,52 SIT;

– sklop 4: 12,748.053,74 SIT,
9,734.230,81 SIT;

– sklop 5. 3,057.726,49 SIT,
2,752.772,33 SIT;

– sklop 6: 4,860.845,47 SIT,
4,275.088,46 SIT;

– sklop 7: pogajanja 2,174.575,39 SIT;
– sklop 8: 3,157.649,33 SIT,

3,061.179.06 SIT;
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– sklop 9: 2,887.751,35 SIT,
2,820.265,24 SIT;

– sklop 10: 4,159.509,40 SIT,
3,332,829,32 SIT;

– sklop 11: 2,516.080,72 SIT,
2,269.049,44 SIT;

– sklop 12. 2,859.130,70 SIT,
2,751.792,01 SIT;

– sklop 13: 11,579.454,91 SIT,
10,823.936,22.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpis za sklope 5, 6, 7 in 11 ponov-
ljen zaradi samo ene prispele ponudbe, v
ponovljenem postopku prejeli za sklop 7
samo 1 ponudbo, postopek zaključen po
predhodno pridobljenem mnenju Urada za
javna naročila po postopku s pogajanji brez
predhodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 52-336-178/03 Ob-105120
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

Ljubljana, tel. 01/475-81-00, faks
01/437-20-70.

3. Datum izbire: 30. september 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža ultrazvočnega
aparata na sedežu inštituta v Ljubljani,
Linhartova 51.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, plačilni rok, brezplač-
ne strokovne konzultacije, reference, šte-
vilo delovnih kanalov, ekranska dinamika
prikaza.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medias International,
d.o.o., Leskoškova cesta 9D, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,930.577,25
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,563.969 SIT, 14,930.577,25 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 10. 2003.
Inštitut za rehabilitacijo Ljubljana

Št. 7010/03 Ob-105121
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 23. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pomožnih materialov:
1. sklop – zeleni program – po specifi-

kaciji v predračunu,
2. sklop – gradbeni materiali – po spe-

cifikaciji v predračunu,

3. sklop – tehnični materiali – po speci-
fikaciji v predračunu,

4. sklop – materiali črne in barvne meta-
lurgije – po specifikaciji v predračunu,

5. sklop – materiali za vodovodno in cen-
tralno napeljavo – po specifikaciji v predra-
čunu,

6. sklop – kemijski materiali – po speci-
fikaciji v predračunu,

7. sklop – elektro materiali – po specifi-
kaciji v predračunu;

poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni do-
kumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1 – Metalka Trgovina d.d., Dal-
matinova 2, 1000 Ljubljana,

– sklop 2, sklop 3, sklop 5, sklop 6 –
Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202
Naklo.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 – 1,738.020 SIT,
– sklop 2, sklop 3, sklop 5 in sklop 6 –

41.305.787,28 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – dve ponudbi,
2. sklop – dve ponudbi,
3. sklop – dve ponudbi,
4. sklop – dve ponudbi,
5. sklop – dve ponudbi,
6. sklop – tri ponudbe,
7. sklop – tri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 1,483.718,60 SIT, 1,448.350

SIT,
2. sklop – 8,737.335 SIT, 8,478.933

SIT,
3. sklop – 15,657.071,50 SIT,

11,852.002,25 SIT,
5. sklop – 10,084.855 SIT,

7,660.698,45 SIT,
6. sklop – 8,366.042 SIT,

6,429.855,70 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: sklop 4 in sklop 7 se ne odda, ker
naročnik ni pridobil dveh pravilnih ponudb.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.

Št. 7009/03 Ob-105122
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 23. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava svetlobne signalizacije:
1. sklop – splošni program žarnic – po

specifikaciji v predračunu,
2. sklop – profesionalni program sijalk –

po specifikaciji v predračunu,

3. sklop – profesionalni program – re-
zervni deli – po specifikaciji v predračunu,

4. sklop – avtomobilski program žarnic
– po specifikaciji v predračunu,

5. sklop – vgradna cestna signalizacija
– po specifikaciji v predračunu,

6. sklop – prenosna cestna signalizacija
– po specifikaciji v predračunu;

poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni do-
kumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1, sklop 2 in sklop 4 – Rona
Trgovina d.o.o., Šuceva 25, 4000 Kranj,

– sklop 3 in sklop 5 – Interlux trade
d.o.o., Zvezna 2a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1, sklop 2 in sklop 4 –

10,062.746,60 SIT,
– sklop 3 in sklop 5 – 14,331.793,20

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – štiri ponudbe,
2. sklop – štiri ponudbe,
3. sklop – tri ponudbi,
4. sklop – štiri ponudbe,
5. sklop – štiri ponudbe,
6. sklop – tri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 1,488.651,70 SIT, 825.945

SIT,
2. sklop – 9,586.513 SIT, 7,046.639

SIT,
3. sklop – 13,590.362 SIT, 8,803.668

SIT,
4. sklop – 1,621.437 SIT, 513.038 SIT,
5. sklop – 4,014.800 SIT, 2,247.278 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je ponovljen. Naročnik
ponovno ponavlja sklop 6.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.

Št. 3328-0/03 Ob-105123
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 12. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava svetlobne signalizacije:
1. sklop – splošni program žarnic – po

specifikaciji v predračunu,
2. sklop – profesionalni program sijalk –

po specifikaciji v predračunu,
3. sklop – profesionalni program – re-

zervni deli – po specifikaciji v predračunu,
4. sklop – avtomobilski program žarnic

– po specifikaciji v predračunu,
5. sklop – vgradna cestna signalizacija

– po specifikaciji v predračunu,
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6. sklop – prenosna cestna signalizacija
– po specifikaciji v predračunu;

poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: cena, rok dobave, ustreznost bla-
ga, kompletnost ponudbe. Teža in način upo-
rabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: javno naročilo se ne
odda, ker naročnik ni pridobil dveh pravil-
nih ponudb.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – dve ponudbi,
2. sklop – dve ponudbi,
3. sklop – dve ponudbi,
4. sklop – dve ponudbi,
5. sklop – dve ponudbi,
6. sklop – dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 10. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest

d.o.o.

Št. 3326-0/03 Ob-105124
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 26. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava vertikalne signalizacije:
1. sklop – vertikalna signalizacija – po

specifikaciji v predračunu,
2. sklop – prometna oprema – po spe-

cifikaciji v predračunu;
poslovne enote – AC baze v Republiki

Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: cena, rok dobave, ustreznost bla-
ga, kompletnost ponudbe. Teža in način upo-
rabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: javno naročilo se ne
odda, ker naročnik ni pridobil dveh pravil-
nih ponudb.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – dve ponudbi,
2. sklop – dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 10. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest

d.o.o.

Št. 7012/03 Ob-105125
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 9. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava materialov za osebno higie-
no, sanitarnega materiala in čistil:

1. sklop – materiali za osebno higieno,
potrošni materiali – po specifikaciji v pre-
dračunu,

2. sklop – čistila – po specifikaciji v pre-
dračunu,

3. sklop – čistilo za pranje predorov –
po specifikaciji v predračunu,

4. sklop – absorbent – po specifikaciji v
predračunu,

5. sklop – papirni izdelki – po specifika-
ciji v predračunu,

6. sklop – vrečke za smeti – po specifi-
kaciji v predračunu;

poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni do-
kumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1 – Pan Goslar d.o.o., Brest 4,
1292 Ig,

– sklop 2 – Vafra Commerce d.o.o., Gri-
že 125, 3302 Griže,

– sklop 3 – Dentacom inženiring d.o.o.,
Efenkova 61, 3320 Velenje,

– sklop 4 – Webo d.o.o., Kardeljeva plo-
ščad 11a, 1000 Ljubljana,

– sklop 5 in sklop 6 – Sava Trade d.d.,
Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 – 7,863.441,94 SIT,
– sklop 2 – 1,529.836,80 SIT,
– sklop 3 – 502.320,00 SIT,
– sklop 4 – 1,504.800 SIT,
– sklop 5 in sklop 6 – 7,566.528 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – tri ponudbe,
2. sklop – tri ponudbe,
3. sklop – štiri ponudbe,
4. sklop – tri ponudbe,
5. sklop – dve ponudbi,
6. sklop – dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 6,552.868,28 SIT,

5,484.151,30 SIT,
2. sklop – 1,418.481,50 SIT, 727.884

SIT,
3. sklop – 1,946.000 SIT, 418.600 SIT,
4. sklop – 1,670.000 SIT, 1,254.000

SIT,
5. sklop – 2,732.430 SIT, 2,677.560

SIT,
6. sklop – 3,637.095 SIT, 3,573.010 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.

Št. 7011/03 Ob-105126
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 2. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pisarniškega materiala in
drugega potrošnega materiala:

1. sklop – bloki in zvezki – po specifika-
ciji v predračunu,

2. sklop – pisala – po specifikaciji v pre-
dračunu,

3. sklop – kuverte – po specifikaciji v
predračunu,

4. sklop – registratorji, etikete, mape –
po specifikaciji v predračunu,

5. sklop – obrazci – tiskovine – po spe-
cifikaciji v predračunu,

6. sklop – papir – po specifikaciji v pre-
dračunu,

7. sklop – lepila in lepilni trakovi – po
specifikaciji v predračunu,

8. sklop – ostalo potrošno blago – po
specifikaciji v predračunu,

9. sklop – tonerji, črnila, trakovi – po
specifikaciji v predračunu;

poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: cena, rok dobave,
ustreznost blaga, plačilni pogoji, kakovost
blaga in druge ugodnosti. Teža in način
uporabe meril je podan v razpisni do-
kumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 1, sklop 4,
sklop 5, sklop 7, sklop 8 in sklop 9 –
DZS, d.d., divizija veleprodaja, Mali trg 6,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,024.463,09
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – dve ponudbi,
2. sklop – dve ponudbi,
3. sklop – dve ponudbi,
4. sklop – dve ponudbi,
5. sklop – dve ponudbi,
6. sklop – tri ponudbe,
7. sklop – dve ponudbi,
8. sklop – dve ponudbi,
9. sklop – pet ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 226.284,89 SIT, 216.594,84

SIT,
4. sklop – 908.504,84 SIT, 859.949,39

SIT,
5. sklop – 985.917,50 SIT, 650.381,46

SIT,
7. sklop – 309.079,24 SIT, 260.713,42

SIT,
8. sklop – 2,168.044,85 SIT,

1,521.812,31 SIT,
9. sklop – 12,863.777,78 SIT,

8,129.045,71 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: sklop 2, sklop 3 in sklop 6 se ne
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odda, ker naročnik ni pridobil dveh pravil-
nih ponudb.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest
d.o.o.

Št. 363-7/03 Ob-105127
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.

3. Datum izbire: 13. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: inventar za učilnice, kuhinjo in telo-
vadnico za Osnovno šolo Podzemelj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena – 90%,
– reference – 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: UMT d.o.o., Kolodvor-
ska 20a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 47,436.423,72
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,403.623,09 SIT, 47,436.423,72
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 78 z dne 6. 9.
2002, Ob-76849.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Občina Metlika

Št. 404-08-217/2003-24 Ob-105137
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64.

3. Datum izbire: 2. 10. 2003.
Datum sklenitve pogodbe: 21. 10.

2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pregrade za zaščito vodnih površin –
900 m.

Dobava v skladišče URSZR, Obvozna
pot b.š., Ljubljana – Šentvid.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je pridobil tri pra-
vilne ponudbe in dve nepravilni.

Najugodnejši ponudnik je bil izbran po
naslednjih ocenjevalnih kriterijih:

– vrednost ponudbe: 90 točk,
– rok dobave: 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: MI STAR II d.o.o.,
Tbilisijska 85, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 23,911.906,80
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 27,301.795,20 SIT z vključenim DDV,
23,911.906,80 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 66-67 z dne 11. 7. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 799-03-1/01-3113 Ob-105322
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje, Uprava za izvrševa-
nje kazenskih sankcij.

2. Naslov naročnika: Tivolska 50, Ljub-
ljana, tel. 01/478-52-70, faks
01/478-54-70, e-mail: ursiks@gov.si.

3. Datum izbire: 25. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava čistil in sredstev
za osebno higieno zaprtih oseb, zavodi
za prestajanje kazni zapora.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. čistila: Sij d.o.o., Domžale
(41,379.330 SIT),

2. sredstva za osebno higieno: Tehno-
chem d.o.o., Ljubljana (8,609.664 SIT).

7. Pogodbena vrednost: glej 6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. čistila: najvišja 54,778.542,20 SIT.
2. sredstva za osebno higieno: najvišja

9,727.290 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
52 z dne 22. 6. 2001, Ob-50932.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2003.

Uprava RS
za izvrševanje kazenskih sankcij

Št. 7/03 Ob-105323
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan“.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, Ljub-

ljana, faks 423-22-05, tel. 01/477-33-20.
3. Datum izbire: 17. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: raziskovalna oprema “konfo-
kalna optika za rentgenske žarke“
subveniconirane s strani MŠZŠ v
okviru paketa XI pod zaporedno šte-
vilko 292,0.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oprema je namenjena iz-
ključno za potrebe raziskav - v skladu z
2. točko 84. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Xenocs, Reflecting Fu-
ture Technology, Sassenage, Francija

7. Pogodbena vrednost: 11,278.941,25
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,620.000 SIT, 11,278.941,25 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka:
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Institut “Jožef Stefan“

Št. 47/3727/2003 Ob-105326
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-02.
3. Datum izbire: 27. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava opreme – razvod lastne
rabe.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na osnovi 110. člena
ZJN-1, oddaja naročila brez predhodne
objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Schneider Electric
d.o.o., Dunajska 47, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,059.708
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 10. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Splošni sektor

Št. 80 Ob-105335
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.

3. Datum izbire: 13. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nadomestni deli za paketni usmer-
nik v PLC Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens d.o.o., Brati-
slavska 5, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 150.311 EUR
(brez davka).

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 pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 10. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Ob-105401
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota.
2. Naslov naročnika: Rakičan, Ul. dr.

Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-31-00, faks 02/521-10-07.

3. Datum izbire: oktober 2003.
4. Vrsta in količina blaga: različno bla-

go po skupinah:
A – pisarniški material – razni,
B – pisarniški material – tiskani obrazci,
C – papirna konfekcija,
D – pralna sredstva za pralnico,
E – perilo (posteljno, otroško, kuhinj-

sko),
F – operacijsko perilo,
G – delovne obleke,
H – vrečke za smeti,
M – sredstva za higieno v velikih kuhi-

njah.
Kraj dobave: Splošna bolnišnica Murska

Sobota, Rakičan, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota, skladišče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

A – pisarniški material – razni, H – vreč-
ke za smeti: DZS, založništvo in trgovina,
d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana,

B – pisarniški material – tiskani obrazci:
Prekmurka b.o., Slomškova 25, 9000 Mur-
ska Sobota,

C – papirna konfekcija: Vafra commerce
d.o.o., Greže 125, 3302 Griže,

D – pralna sredstva za pralnico: Ecolab
d.o.o. Maribor, Vajngerlova 4, 2001 Ma-
ribor,

E – perilo (posteljno, otroško, kuhinj-
sko): Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000
Ljubljana,

F – operacijsko perilo: Ana Špat s.p.
Nitka Šivalnica, Jamova 2/b, 3000 Celje,

G – delovne obleke: Ana Špat s.p. Nitka
Šivalnica, Jamova 2/b, 3000 Celje,

M – sredstva za higieno v velikih kuhi-
njah: Johnson Diversey d.o.o., Linhartova
15, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
A – pisarniški material – razni:

11,005.651,27 SIT,
B – pisarniški material – tiskani obrazci:

4,990.080 SIT,
C – papirna konfekcija: 6,629.251,20

SIT,
D – pralna sredstva za pralnico:

5,985.360 SIT,
E – perilo (posteljno, otroško, kuhinj-

sko): 9,752.100 SIT,
F – operacijsko perilo: 3,786.480 SIT,
G – delovne obleke: 4,236.240 SIT,
H – vrečke za smeti: 7,281.360 SIT,
M – sredstva za higieno v velikih kuhi-

njah: 3,591.459,78 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

A – pisarniški material – razni:
13,149.276,25 SIT, 11,005.651,27 SIT,

B – pisarniški material – tiskani obrazci:
9,732.633,84 SIT, 4,990.080 SIT,

C – papirna konfekcija: 8,761.440 SIT,
6,629.251,20 SIT,

D – pralna sredstva za pralnico:
6,650.398,32 SIT, 5,985.360 SIT,

E – perilo (posteljno, otroško, kuhinj-
sko): 10,251.600 SIT, 9,752.100 SIT,

F – operacijsko perilo: 3,786.480 SIT,
G – delovne obleke: 4,236.240 SIT,
H – vrečke za smeti: 7,426.065,60 SIT,

7,281.360 SIT,

M – sredstva za higieno v velikih kuhi-
njah: 4,161.540 SIT, 3,591.459,78 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je za skupine E, F in M
najugodnejšega ponudnika izbral po ponov-
ljeni II. fazi za 2. obdobje.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 16 z dne 22. 2. 2002, Ob-64469.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 404-08-273/2003-15 Ob-105420
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 10. 2003, MORS 227/2003-ODP.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: Centralno skladišče Ljubljana-Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo: cena ob izpolnjeva-

nju zahtev in pogojev naročnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: glej 7. točko.
7. Pogodbena vrednost:

Oznaka Vrednost Vrednost Skupna vrednost
Ponudnik opreme oznake opreme oznake opreme sklopa z DDV

brez DDV (SIT) z DDV (SIT) ponudnika (SIT)

Marand d.o.o., 01A 1,131.459,00 1,357.750,80 1,357.750,80
Ljubljana 02A 4,054.860,00 4,865.832,00 4,865.832,00

03A 1,824.900,00 2,189.880,00 3,732.985,20
03B 1,285.921,00 1,543.105,20

Skupaj: 9,956.568,00
Avtenta d.o.o., 05A laser 704.123,00 844.948,00 844.948,00
Ljubljana 05JA4 360.256,00 432.307,00 432.307,00

Skupaj: 1,277.255,00
NIL d.o.o., 18A 3,601.500,00 4,321.800,00
Ljubljana 18B 2,425.500,00 2,910.600,00 8,289.036,00

18C 880.530,00 1,056.636,00
Skupaj: 8,289.036,00

Skupna vrednost ponudb v SIT: 19,522.859,00

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list RS,

št. 35 z dne 11. 4. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 11. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-276/2003-6 Ob-105423
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo

RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana.
3. Datum izbire: 2. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

nakup in nadgradnja HP UNIX strežnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in

utemeljitev izbire: oddaja naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve MORS 226/2003-PSP; izpolnjevanje
zahtev naročnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d.,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 30,684.867,03
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 11. 2003.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 33/03 Ob-105472
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 9. oktober 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava osebne varovalne opreme.
Kraj dostave je centralno skladišče

naročnika, Cesta 24. junija 3, Ljubljana –
Črnuče.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
(1. točka prvega odstavka 20. člena ZJN-1).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Zavas d.o.o., Brnčiče-
va 13, 1231 Ljubljana Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 41,115.426
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 34,262.855 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. november 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 28/2003 Ob-105521
1. Naročnik: Dom upokojencev Ptuj.
2. Naslov naročnika: Volkmerjeva 10,

2250 Ptuj, tel. 02/780-73-00.
3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago in higienski ma-
terial:

a) kruh in pekovsko pecivo;
b) mleko in mlečni izdelki;
c) sveže meso in mesni izdelki;
d) sveže sadje in zelenjava;
e) jajca;
f) splošno prehrambeno blago;
g) higienski material.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najugodnejša ponudba pri
skupinah blaga: a, b, c, d, e, f in g.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: skupine:

a) PPS – Ptujske pekarne in slaščičarne
d.d., Rogozniška c. 2, Ptuj;

b) Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
ul. 10, Murska Sobota;

c) Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
Ptuj;

d) Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozniška
c. 8, Ptuj;

e) M. M. Kaučič d.o.o., Gornji Ivanjci
21, Spodnji Ivanjci;

f) Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozniška
c. 8, Ptuj;

g) Fripak d.o.o. Tomšičeva 30, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: za skupine:
a) 6,825.095 SIT;
b) 10,475.772,65 SIT;

c) 55,077.967 SIT;
d) 22,384.797,75 SIT;
e) 1,394.920 SIT;
f) 27,764.762,83 SIT;
g) 18,796.573,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) 11,912.900 SIT, 6,825.095 SIT;
b) 13,132.340,20 SIT, 10,475.772,65

SIT;
c) 55,077.967 SIT, 45,446.610 SIT;
d) 22,384.797,75 SIT, 16,941.298,50

SIT;
e) 1,679.580 SIT, 1,394.920 SIT;
f) 28,999.422,54 SIT, 27,764.762,83

SIT;
g) 18,796.573,20 SIT, 17,960.173,14

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 11. 2003.
Dom upokojencev Ptuj

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. 3359/03 Ob-105200
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 18. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija parkirišč na No-
vem trgu v Novem mestu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CGP d.d., Ljubljanska ce-
sta 47, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 136,707.172,19
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 141,062.786,04 SIT z DDV in
136,707.172,19 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 61-62/03.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2003.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 5/90 Ob-105245
1. Naročnik: Komunala Koper,

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

6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-761.

3. Datum izbire: 2. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba pripravljalnih
del, zemeljskih del, gradbenih del in
zaključnih del za objekt “Razširitev po-
kopališča v Kopru III etapa – zgornja
terasa“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena, izbrani po-
nudnik je ponudil najnižjo ceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Koper.

7. Pogodbena vrednost: 26,465.747,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,933.947,07 SIT, 26,465.747,40
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2003.

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

Št. 404-01-37/2003 Ob-105339
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/2441-269.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del za Morsko bi-
ološko središče Piran – II. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni prejel dveh pra-
vilnih ponudbo, zato v skladu s 76. členom
ZJN-1 ni mogel opraviti izbire in odddati
javnega naročila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 420,000.000 SIT in 357,928.381,91
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. 15/03, Ob-87819.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 10. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
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faks 02/799-06-19, e-mail: obcina.kidri-
cevo.igor@siol.net.

3. Datum izbire: 2. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: kanalizacija v Apačah -
vzhod II. faza del in Kungoti pri Ptuju -
kanal 6.0.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, garancijski
rok in plačilni pogoji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Nizke gradnje Ptuj, d.d.,
Puhova ul. 6, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 60,928.386,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 101,570.534,28 SIT; 60,928.386,60
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 10. 2003.

Občina Kidričevo

Ob-105396
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 23. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: AC Klanec-Ankaran;
elektro-strojna dela za predor Kastelec
in predor Dekani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena za posamezni sklop ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska ce-
sta 56, Ljubljana, za sklop I - izvedba elek-
tro-strojnih del za predor Kastelec in sklop
II - izvedba elektro-strojnih del za predor
Dekani.

7. Pogodbena vrednost: sklop I:
2.786,006.331,50 SIT po odločitvi DRK in
sklop II: 2.336,560.836,48 SIT po odloči-
tvi DRK.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: sklop 1: 2.495,960.069,93 SIT
in 2.799,153.980,25 SIT; sklop 2:
2.171,016.608,19 SIT in 2.344,836.470,42
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen dne
14. 2. 2003, Ur. l. RS, št. 15/03.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 10. 2003.

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

Št. 1/2-3744/03 Ob-105460
1. Naročnik: Holding Slovenske železni-

ce d.o.o.
2. Naslov naročnika: Holding Slovenske

železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11,
1506 Ljubljana, telefaks 01/29-14-822, tel.
01/29-14-203.

3. Datum izbire: 5. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba “Obnova strehe
postajnega poslopja Jesenice”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– višina ponudbene cene – vplivnost
90%,

– usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 10%.

Izbrani ponudnik je skladno z Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
zbral po vseh merilih skupaj najvišje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komin inženiring, d.o.o.,
Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 53,755.995,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 75,607.649 SIT, 53,755.995,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 10. 2003.
Holding Slovenske železnice d.o.o.

Št. 404-01-124/2003 Ob-105341
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13,

1000 Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.

3. Datum izbire: 5. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del na Centru
za usposabljanje na morju – Fakultete
za pomorstvo in promet.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Splošno gradbeno
podejteje Kraški zidar d.d., Kolodvorska 1,
6210 Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 97,315.498
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:  /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 101,813.345,40 SIT in 95,471.106 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo je bilo oddano na podlagi
izvedenega postopka s pogajanji po
20. členu ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 56, Ob-95908.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 10. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 4022-150/2003-16 Ob-105342
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 17. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dozidava v vrtcu Šen-
tvid, Enota Mravljinček, Martinova pot
16, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: povprečna vrednost vseh ve-
ljavnih ponudb zmanjšana za korekcijski fak-
tor v višini 2%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Rima d.o.o., Cesta 30.
avgusta 4, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 315,130.590
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 347,335.676,62 SIT, 315,130.590 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Ob-92136.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 10. 2003.
Mestna občina Ljubljana

Št. 352-05-62/02-1 Ob-105345
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Borisa Kraigher-

ja 25, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-10,

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. 404-01-164/2003 Ob-105158
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13,

1000 Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.

3. Datum izbire: 18. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne in tehnične dokumentacije za re-
konstrukcijo Gimnazije Idrija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Božič inženiring d.o.o.,
Beblerjeva 8, 5280 Idrija.

7. Pogodbena vrednost: 22,656.528
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,753.478 SIT, 22,656.528 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 29. 10. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in

šport

Št. 404-01-101/2003 Ob-105159
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13,

1000 Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.

3. Datum izbire: 30. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava no-

velacije projektne in tehnične dokumen-
tacije za prenovo in dozidavo Srednje
trgovske šole v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: IZTR inženiring in pro-
jektiranje d.o.o., Slovenska cesta 19, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 49,944.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,944.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave po
2. točki prvega odstavka 20. člena ZJN-1
in mnenju Urada za javna naročila št.
332/03-S.R. z dne 2. 4. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2003.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Ob-105254
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

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

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086.

3. Datum izbire: obvestilo o oddaji po-
slano 30. 9. 2003.

4. Vrsta in obseg storitev: računalni-
ške storitve – najem programske opre-
me Microsoft – 1A št. kat. 7.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: RSH d.o.o., Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: (brez DDV)
25,929.714,14 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 27,845.871,17 SIT, 25,929.714,14 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 10. 2003.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.

Št. 78 Ob-105334
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.

3. Datum izbire: 8. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: najem siste-

ma za sledenje, komunikacijo in uprav-
ljanje z vozili ca. 740 vozil, za obdobje
treh let, št. kat. 27-I B.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena storitve 50%, izdela-
va podatkovne baze za navigacijo vozil v
RS 25%, število opremljenih vozil s siste-
mom predmetnega razpisa in reference v
RS 25%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: izbra ni bila opravljena –
samo ena pravilna ponudba.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 10. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 89 Ob-105336
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.

3. Datum izbire: 15. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev ti-

skanja, št. kat. 15-1A.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: EPPS d. o. o., Cesta v
Mestni log 81, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 47,232.000 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 pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 10. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Ob-105400
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota, Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrb-
njaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-31-00, telefaks 02/521-10-07.

3. Datum izbire: 9. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

storitev čiščenja in notranjega tran-
sporta.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo ni oddano – 1 pra-
vilna ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo v najkrajšem možnem
času postopek ponovil.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 011-04-2/2002 Ob-105407
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 25. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izmera in

izdelava geodetskih elaboratov za re-
konstruirane državne ceste na območju
Republike Slovenije za 4 odseke v dol-
žini 9,9 km.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geodetski zavod Slove-
nije d.d., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana
in Geoin d.o.o., Gosposvetska cesta 29,
2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 39,444.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-105408
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: 27. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izmera in

izdelava geodetskih elaboratov za re-
konstruirane državne ceste na območju
Republike Slovenije za 4 odseke v dol-
žini 9,9 km.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ljubljanski geodetski bi-
ro d.d., Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 21,087.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-105409
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 25. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izmera in

izdelava geodetskih elaboratov za re-
konstruirane državne ceste na območju
Republike Slovenije za 4 odseke v dol-
žini 9,9 km.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Projekt d.d. Nova Gori-
ca, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica – vo-
dilni partner in Pars d.o.o. Idrija, Mestni trg
2, 5280 Idrija – partner.

7. Pogodbena vrednost: 7,110.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-105410
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 25. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izmera in

izdelava geodetskih elaboratov za re-
konstruirane državne ceste na območju
Republike Slovenije za 4 odseke v dol-
žini 9,9 km.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geodetski zavod Celje
d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 17,459.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 10. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 015-03-1890/03 Ob-105461
1. Naročnik: Občina Dobrova-Polhov

Gradec.
2. Naslov naročnika: Ulica Vladimirja

Dolničarja 2, 1356 Dobrova, tel.
01/36-41-458, faks 01/36-42-211.

3. Datum izbire: 24. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet jav-

nega naročila je opravljanje dnevnih pre-
vozov učencev OŠ Dobrova in OŠ Pol-
hov Gradec po šolskem koledarju za šol-
sko leto 2003/2004, in sicer:

– sklop 1: prevozi s kombiniranimi vozili;
– sklop 2: prevozi z avtobusi.
5. Merila za dodelitev naročila: cena,

fiksnost cen in reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
– sklop 1: Čepon Jože s.p., Butajnova

21/a, 13554 Horjul in School servis d.o.o.,
Reboljeva 2, 1000 Ljubljana;

– sklop 2: zavrnjene vse ponudbe kot
nesprejemljive: LPP d.o.o., Celovška 160,
1000 Ljubljana, Gremo d.o.o., Stantetova
ulica 24, 1000 Ljubljana, Oblak Franci s.p.,
Hlevni vrh 11e, 1373 Rovte in Dtour Suad
Delič s.p., Šišenska 42, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: za sklop 1 zna-
ša 9,170.090 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,548.000 SIT, 5,565.050 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo za sklop 2 bo ponovljeno.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 11. 2003.
Občina Dobrova-Polhov Gradec

Št. 353-11/97 Ob-105466
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.

3. Datum izbire: 28. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: trajnostna

oskrba Bele krajine s pitno vodo – pri-
prava projektne in investicijske doku-
mentacije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– reference ponudnika 40%,
– strokovno osebje ponudnika 40%,
– ponudbena cena 20%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: Institut za ekološki in-
ženiring, d.o.o. Ljubljanska ulica 9, 2000
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 65,700.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 70,800.000 SIT, 50,400.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 11. 2003.
Občina Metlika

Podelitev koncesij

Št. 304/03 Ob-105107
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih

naročilih – ZJN (Ur. l. RS, št. 29/00 in
102/00), 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 35/93),
Odloka o določitvi pogojev opravljanja go-
spodarske javne službe, urejanje in vzdrže-
vanje javnih zelenih površin ter javne snage
in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik
MO Velenje št. 5/2003), 102. člena Statu-
ta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 4/99 in 6/01), 2. in 8. čle-
na Odloka o določitvi gospodarskih javnih
služb v Mestni občini Velenje (Uradni ve-
stnik občine Velenje, št. 13/93 in Uradni
vestnik MO Velenje 2/00), Mestna občina
Velenje objavlja

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe javna snaga
in čiščenje javnih površin v Mestni

občini Velenje
1. Koncedent: Mestna občina Velenje.
2. Naslov koncedneta: Titov trg 1,

3320 Velenje, faks 03/896-16-54, tel.
03/896-16-00.

3. Vrsta in opis storitve: opravljanje go-
spodarske javne službe javna snaga in či-
ščenje javnih površin.

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

5. Kraj izvajanja: Mestna občina Velenje,
območje opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji.

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

končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe za dobo 5 let, z možnostjo podaljša-
nja za 3 leta.

a) Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: Mestna občina Velenje,
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Titov trg 1, 3320 Velenje, tajništvo Urada za
gospodarske javne službe, kontaktna ose-
ba za dodatne informacije – Rudi Vuzem.

b) Čas v katerem se lahko prevzame raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
8. do 14.30, do izteka roka za predložitev
ponudb, to je do 22. 12. 2003.

c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: cena razpisne dokumentacije je
10.000 SIT (v ceno je že vključen 20% DDV);
znesek je potrebno nakazati na podračun EZR
pri Banki Slovenije št. 01333-0100018411,
sklic št. 28 76333-7130007-00000103 s pri-
pisom “Razpisna dokumentacija za oddajo
koncesije –javna snaga in čiščenje javnih po-
vršin“.

a) Datum in ura do kdaj je potrebno pred-
ložiti ponudbo: 22. 12. 2003 do 10. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: MO Velenje, Titov trg 1, 3320 Ve-
lenje – Glavna pisarna /klet/ soba št. 10.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 2003 ob 10.30 v sejni sobi št.
55/IV, Urad za gospodarske javne službe,
MO Velenje, na naslovu Titov trg 1, Velenje.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponujenih del.

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

11. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je zbrana kot najugodnejša (47. člen Zako-
na o javnih naročilih): /

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. člen Zakona o javnih
naročilih: v razpisni dokumentaciji.

a) Ali je oddaja naročila te storitve z za-
konom, predpisi ali upravnimi odločbami re-
zervirana za posebno dejavnost: da.

b) Navedba zakonov, predpisov, in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Zakon o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 35/93), Odlok o določi-
tvi gospodarskih javnih služb v Mestni obči-
ni Velenje (Uradni vestnik občine Velenje,
št. 13/93 in Uradni vestnik MO Velenje, št.
2/00), Odlok o določitvi pogojev opravlja-
nja gospodarske javne službe urejanje in
vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne
snage in čiščenje javnih površin (Uradni ve-
stnik MO Velenje štev. 5/2003).

c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitev: da.

13. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum določitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90 dni,
odločitev o podelitvi koncesije 30 dni po
odpiranju.

14. Merila za ocenitev ponudb: po-
nudbena cena storitev 85%, dodatna
kadrovska usposobljenost 8%, indeksi
podražitev 7%.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

16. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa, če je: /

17. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 10. 2003.

Mestna občina Velenje

Javni razpisi

Ob-105519
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni, te-
hnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom Zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter
117. in 118. členom Pravil in postopkov
Evropske unije za izvedbo javnih razpisov,
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade objavlja

javni razpis za gradbena dela
izgradnja in posodobitev mejnega

prehoda ter objektov fitosanitarne in
zdravstvene inšpekcije na mejnem

prehodu Jelšane
Slovenija

1. Številka objave
2. Postopek: javni razpis brez omejitev.
3. Program: PHARE.
4. Financiranje: SI 0204.02.02.
5. Naročnik: Servis skupnih služb vlade,

Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slove-
nija.

Pogodba
6. Opis projekta: predmet projekta je iz-

gradnja in posodobitev mejnega prehoda
ter objektov fitosanitarne in zdravstvene in-
špekcije na mejnem prehodu Jelšane (grad-
bena, strojna in elektroinštalacijska dela ter
dobava opreme za objekte veterinarske, fi-
tosanitarne in zdravstvene inšpekcije na
mejnem prehodu Jelšane).

7. Število in nazivi posameznih sklopov
En sklop: izgradnja in posodobitev mej-

nega prehoda ter objektov fitosanitarne in
zdravstvene inšpekcije na mejnem prehodu
Jelšane.

Št. SI 0204.02.02.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpi-

su lahko enakopravno sodelujejo fizične in
pravne osebe (posamezno ali na osnovi sku-
pnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz
držav članic Evropske Unije in držav in ob-
močij, ki jih pokriva PHARE program, iz ka-
terega je pogodba financirana, ter Cipra,
Malte in Turčije. Vse blago, ki bo dobavlje-
no v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh
držav.

9. Osnove za izločitev: ponudniki mora-
jo predložiti izjavo, da niso v enem od po-
stopkov ali stanj, navedenem v Odstavku
2.3 Priročnika za pogodbe z zunanjimi par-
tnerji (na voljo na naslednjem spletnem na-
slovu: http://europa.eu.int/comm/europe-
aid/index_en.htm).

10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki so-
delujejo na osnovi skupnega nastopa – jo-
int venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe ali variantne rešitve
se ne bodo upoštevale.

11. Garancija za resnost ponudbe: po-
nudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki
presega 2% ponudbene cene brez davkov

v EUR. Garancija za resnost ponudbe mora
veljati 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
Garancija za resnost ponudbe bo neuspe-
šnim ponudnikom vrnjena po zaključku po-
stopka javnega razpisa in uspešnemu(im)
ponudniku(om) po podpisu pogodbe s stra-
ni vseh pogodbenih partnerjev.

12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu po-
godbe predložiti garancijo za dobro izved-
bo del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v
28 dneh od dneva podpisa pogodbe. V pri-
meru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba
in poslana v podpis drugemu najugodnejše-
mu, ustreznemu ponudniku.

13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike, ki
bodo dvignili razpisno dokumentacijo, bo
organiziran informativni sestanek in ogled
kraja gradbišča. Datum in kraj informativne-
ga sestanka bosta navedena v razpisni do-
kumentaciji. Sodelovanje na informativnem
sestanku in ogledu kraja gradbišča je pripo-
ročeno, čeprav ni obvezno.

14. Veljavnost ponudb: ponudbe mora-
jo biti veljavne 90 dni od roka za oddajo
ponudb.

15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana do 1. 4. 2004.

Merila za ugotavljanje sposobnosti po-
nudnikov in izbor najugodnejše ponudbe

16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov

Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim mi-
nimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:

– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa sa-
mostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
ponudbenem konzorciju,

– povprečje letnih prometov v letih
2000, 2001 in 2002 mora presegati
7,500.000 EUR,

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po na-
ravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi
deli; gradbena dela, ki so po naravi in za-
pletenosti primerljiva z razpisanimi deli, so
izgradnja mejnega prehoda, industrijskega
ali poslovnega objekta,

– dostop do posojila mora presegati
1,200.000 EUR.

17. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be: komisija za ocenjevanje ponudb bo iz-
brala ponudnika, čigar ponudba bo ustre-
zala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.

Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na

naslednjem naslovu: SL CONSULT d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za raz-
pisno dokumentacijo v višini 600 EUR ali
enake vsote v SIT, na račun: SL CONSULT
d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljub-
ljana, pri Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Trg
Osvobodilne fronte 12, SI – 1000 Ljubljana,
št. računa 33000-6617471620, IBAN ko-
da/št. računa SI5633000-6617471620,
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SWIFT koda: KLHBSI22, s pripisom “Jelša-
ne”. Za vplačila v SIT je veljaven prodajni
menjalni tečaj Banke Slovenije na dan obja-
ve tega razpisa. Stroški dokumentacije ne
vključujejo stroškov dostave. Ponudbe mo-
rajo biti predložene na način in v obliki, kot
je predpisano v navodilih za izdelavo po-
nudbe v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, sveto-
valnemu inženirju SL CONSULT d.o.o., Tr-
žaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, faks
+386/1/241-90-92 (z navedbo številke ob-
jave iz 1. točke) v roku najkasneje 21 dni
pred rokom za oddajo ponudb, ki je dolo-
čen v 19. točki. Naročnik mora odgovoriti
na vsa vprašanja ponudnikov v roku najka-
sneje 11 dni pred rokom za oddajo ponudb.

19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje

do 17. 12. 2003, do 9. ure po lokalnem
času, na naslednji naslov: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljub-
ljana, Slovenija.

Katerakoli ponudba, prejeta po tem ro-
ku, se ne bo obravnavala.

20. Odpiranje ponudb: odpiranje po-
nudb bo javno, dne 17. 12. 2003, ob
11. uri po lokalnem času, na naslednjem
naslovu: Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Sloveni-
ja, sejna soba.

21. Pravna osnova: PHARE: Council Re-
gulation (EC) No 3906/89 of 18th Decem-
ber 1989 on economic aid to certain coun-
tries of Central and Eastern Europe, z do-
polnili.

Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije

Ob-105520
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Pro-
curement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Proce-
dures of Public Tender Performed the Re-
public of Slovenia, The Republic of
Slovenia, Joint Services of the Government
announces

Works Procurement Notice
Construction and Upgrading of Border

Crossing, Phytosanitary and Health
Facilities at Jelšane Border Inspection

Post
Slovenia

1. Publication reference
2. Procedure: Open Local Tender.
3. Programme: PHARE.
4. Financing: SI 0204.02.02.
5. Contracting authority: Joint Services

of the Government, Gregorčičeva 27/A,
1000 Ljubljana, Slovenia.

Contract specification
6. Contract description: the project con-

sists of construction and upgrading of bor-
der crossing, phytosanitary and health fa-
cilities (construction, mechanical and elec-
trical works and supply of equipment for

veterinary, phytosanitary and health facili-
ties at Jelšane Border Inspection Post).

7. Number and titles of lots
Single lot: Construction and upgrading

of border crossing, phytosanitary and health
facilities at Jelšane border inspection post.

No SI 0204.02.02.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Partici-

pation is open on equal terms to all natural
and legal persons (participating either in-
dividually or in grouping – Joint
Venture/Consortium of Tenderers) of the
Member States and the countries and ter-
ritories of the regions covered by PHARE
Programme under which the contract is
financed, as well as Cyprus, Malta and Tur-
key. All goods provided for in the contract
must originate in these countries.

9. Grounds for exclusion: Tenderers must
provide a declaration that they are not in any
of the situations listed in Section 2.3 of the
Manual of Instructions for External Relations
contracts (available from the following
Internet address: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/index_en.htm).

10. Number of tenders: Tenderers (in-
cluding firms within the same legal group,
other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may submit only offers for the whole of the
Works. No partial tenders or variant solu-
tions will be considered.

11. Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 2% of tender price excluding
Value Added Tax (VAT) in EUR when sub-
mitting their tender. The Tender Guarantee
shall have validity of not less than 120 days
from the date of opening the Tenders. This
guarantee will be released to unsuccessful
tenderers once the tender procedure has
been completed and to the successful
tenderer(s) upon signature of the contract
by all parties.

12. Performance guarantee: the suc-
cessful tenderer will be requested to pro-
vide a performance guarantee of 10% of
the contract value in EUR when signing
the contract. This must be delivered within
28 days after signing the contract. If the
selected tenderer fails to provide such a
guarantee within this period, the contract
will be void and a new contract may be
drawn up and sent to the tenderer which
has submitted the next lowest, compliant
tender.

13. Information meeting and/or site
visit: An information meeting and site visit
for prospective Tenderers having obtained
the tender dossier will be held by the Con-
tracting Authority and the Consulting Engi-
neer. The venue shall be stated in the Ten-
der Dossier. Participation to the informa-
tion meeting and site visit is recommended,
but not compulsory.

14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the dead-
line for submission of tenders.

15. Maximum delivery period: the Works
must be completed by 1st April 2004.

Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by

companies and natural persons meeting the

minimum qualifying criteria including, but
not limited to:

– a sole tenderer shall have the ability to
carry out at least 70% of the contract works
by his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works,

– average of annual turnovers for the
years 2000, 2001 and 2002 shall exceed
EUR 7,500,000.00,

– successful experience as a prime con-
tractor in construction of at least 4 projects
of the same nature and complexity compa-
rable to the tendered works during last 3
years; construction project of similar nature
and complexity means construction of bor-
der crossing post, industrial or business
building,

– access to credit line exceeding EUR
1,200,000.00.

17. Award criteria: the Evaluation Com-
mittee shall select the Tenderer whose Ten-
der has been determined to meet the ad-
ministrative and technical criteria, and has
the lowest price.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the

following address: SL CONSULT d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana,
against the proof that a non-refundable ten-
der fee of EUR 600.00 or equivalent in
SIT, which excludes courier delivery, has
been credited to the account name SL
CONSULT d.o.o., Tržaška cesta 118, SI –
1000 Ljubljana, at Hypo Alpe-Adra-Bank
d.d., Trg Osvobodilne fronte 12, SI – 1000
Ljubljana, Account No:
33000-6617471620, IBAN CODE / Ac-
count No: SI5633000-6617471620,
SWIFT CODE: KLHBSI22, with the notice
“Jelšane”. For the payments, the selling
exchange rate issued by the Bank of
Slovenia on the day of the publication of
this procurement notice in the Official Ga-
zette of the Republic of Slovenia is rel-
evant. Tenders must be submitted using
the standard tender form included in the
tender dossier, whose format and instruc-
tions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer SL CONSULT d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana,
fax No +386/1/241-90-92 (mentioning
the Publication reference shown in item 1)
at least 21 days before the deadline for
submission of tenders given in item 19.
The Contracting Authority must reply to all
tenderers’ question at least 11 days before
the deadline for submission of tenders.

19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the

latest on 17/12/2003 by 09:00 hrs local
time, to the following address: Joint Ser-
vices of the Government, Gregorčičeva
27/A, 1000 Ljubljana, Slovenia.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

20. Tender opening session: the ten-
ders will be opened in public session on
17/12/2003 at 11:00 hrs local time, on
the following address: Joint Services of
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the Government, Gregorčičeva 27/A,
1000 Ljubljana, Slovenia, session room.

21. Legal basis: PHARE: Council Regu-
lation (EC) No 3906/89 of 18th December
1989 on economic aid to certain countries
of Central and Eastern Europe, with amend-
ments.

Joint Services of the Government
of Republic of Slovenia

Ob-105352

Obvestilo o razpisu za izbiro izvajalca
storitev

Vmesno vrednotenje Phare projektov
Ljubljana, Slovenija

1. Sklic na objavo: EUROPAID/
117222/D/SV/SI.

2. Vrsta razpisnega postopka: mednaro-
dni postopek z omejitvijo.

3. Program: Phare 2002 – SI0209.08.
4. Financiranje: PHARE 2002 – IB

paket.
5. Podpisnik pogodbe: Služba Vlade RS

za evropske zadeve, Šubičeva 11, 1000
Ljubljana.

Vsebina pogodbe
6. Vrsta pogodbe: tehnična pomoč.
7. Opis pogodbe: cilj projekta je vme-

sno vrednotenje Phare projektov, usposab-
ljanje slovenske administracije za učinkovit
nadzor in vrednotenje izvajanja Phare pro-
jektov ter tehnična pomoč pri vzpostavitvi
sistema za nadzor in vrednotenje Phare pro-
jektov.

8. Število in imena sklopov: ni primerno.
9. Višina razpisanih sredstev: 285,000

EUR.
10. Obseg dodatnih storitev: ni pri-

merno.
Pogoji za prijavo
11. Ustreznost ponudnikov: na razpis se

lahko, pod enakimi pogoji, prijavijo fizične
in pravne osebe s sedežem v državah člani-
cah EU in spodaj navedenih državah pristo-
pnicah: Bolgarija, Češka republika, Estoni-
ja, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Ro-
munija, Slovaška in Slovenija.

12. Prijava
Prijavijo se lahko vse fizične in pravne

osebe (kot navedeno v 11. točki) samostoj-
no ali povezane v konzorcije.

Konzorcij je lahko stalna, pravno-formal-
no ustanovljena skupina ali pa skupina, ki je
bila neformalno ustanovljena posebej za na-
men tega javnega razpisa. Vsi člani konzor-
cija (npr.: nosilec in vsi ostali partnerji) so
solidarno odgovorni naročniku – podpisni-
ku pogodbe.

Prijava neustrezne fizične ali pravne ose-
be (kot navedeno v 11. točki) bo avtomatič-
no zavržena. Če je neprimerna fizična ali
pravna oseba član konzorcija, bo posledič-
no zavržena celotna vloga konzorcija.

13. Število prijav: kandidati (vključno s
podjetji v okviru iste pravne skupine, ostali
člani konzorcija in podizvajalci) se lahko na
razpis prijavijo samo z eno vlogo, ne glede
na obliko prijave (kot posamezniki ali kot
nosilci ali kot partnerji v konzorciju). V pri-
meru, da fizična ali pravna oseba vloži več
kot eno vlogo (samostojno ali kot del sku-
pne prijave), bodo iz nadaljnjega postopka
izločene vse vloge,v katerih sodeluje ta fi-
zična ali pravna oseba.

14. Prepoved medsebojnega povezova-
nja ponudnikov uvrščenih v ožji izbor (Short
listed): katerakoli ponudba, ki jo bo poslal
ponudnik, ki ni prišel v ožji izbor, bo izloče-
na iz nadaljnjega postopka izbire ponud-
nika. Ponudniki, ki so prišli v ožji izbor za
namen te pogodbe, se med seboj ne smejo
združevati ali izbrati za svoje podizvajalce
druga podjetja, ki so se tudi uvrstila v ožji
izbor.

15. Razlogi za izločitev: kandidati morajo
svoji vlogi priložiti izjavo, da ne sodijo v no-
beno izmed kategorij, navedenih v poglavju
2.3.3 v “Practical Guide to contract proce-
dures financed from the General Budget of
the European Communities in the contex of
external actions“ (dostopno na spletni strani:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/in-
dex_en.htm).

16. Pogodbe s podizvajalci: pogodbe s
podizvajalci so dovoljene. S podizvajalci je
mogoče zagotoviti do največ 30% pogod-
bene vrednosti.

17. Število kandidatov uvrščenih v ožji iz-
bor: na podlagi prejetih vlog, bo k predloži-
tvi ponudb za izvedbo projekta povabljenih
najmanj 4 in največ 8 kandidatov.

Okvirni potek razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandida-

tom, uvrščenim v ožji izbor: december
2003.

19. Predvideni datum podpisa pogodbe:
marec 2004.

20. Čas trajanja pogodbe in možnost po-
daljšanja: od marca 2004 do junija 2005.
Podaljšanje pogodbe ne bo mogoče.

Kriteriji za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor: nave-
deni so kriteriji za uvrstitev kandidatov v ožji
izbor. V primeru prijave konzorcija bodo kri-
teriji uporabljeni za konzorcij kot celoto.

1) Ekonomski in finančni položaj kandi-
datov (temelji na 3. točki obrazca za prija-
vo):

(a) Povprečni letni promet kandidata v
obdobju treh let mora presegati dvakratno
vrednost razpisanega zneska, preračunane-
ga na posamezno pogodbeno leto (tj. celot-
ni pogodbeni znesek deljen s številom pol-
nih let trajanja pogodbe).

2) Strokovna usposobljenost kandida-
tov (temelji na 4. in 5. točki obrazca za
prijavo):

(a) Najmanj 30% stalno zaposlenega ka-
dra kandidata – nosilca redno dela na po-
dročju povezanem s to pogodbo.

(b) Najmanj 10% stalno zaposlenega ka-
dra kandidata(ov) – partnerja(ov) redno de-
la na področju povezanem s to pogodbo.

3) Tehnične sposobnosti kandidatov (te-
melji na 5. in 6. točki obrazca za prijavo):

(a) Kandidat (ali v primeru konzorcija no-
silec) je v zadnjih treh letih delal na vsaj
dveh velikih projektih povezanih z alterna-
tivnim reševanjem sporov, pri čemer je bil
vsaj en projekt v tujini.

(b) Kandidat(i)-partnerj(i) je/so v zadnjih
treh letih delali na vsaj enem velikem pro-
jektu povezanem z alternativnim reševanjem
sporov.

Če se v ožji izbor uvrsti več kot 8 kandi-
datov, ki ustrezajo zgoraj navedenim kriteri-
jem, je potrebno ponovno pregledati pre-
dnosti in pomanjkljivosti teh prijav, da iden-

tificiramo osem najboljših. Kriterij, ki bo
upoštevan pri ponovnem pregledu bo:

1) število projektov povezanih z alterna-
tivnim reševanjem sporov.

22. Kriteriji za končni izbor izvajalca sto-
ritev: določeni so v razpisni dokumentaciji,
priloženi k vabilu na razpis, ki bo posredo-
vano vsem kandidatom, ki bodo prišli v ožji
izbor.

Prijava
23. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo

ponudb je 10. ura (CET) 5. decembra
2003.

Prijava, ki bo prispela po tem roku za
oddajo prijav, ne bo upoštevana.

24. Oblika prijave in zahtevani podatki
Prijave morajo biti predložene na standar-

dnem prijavnem obrazcu (na voljo na internet-
nem naslovu: http://europa.eu.int/comm/eu-
ropeaid/index_en.htm).

Oblika prijave in navodila za izpolnjeva-
nje morajo biti natančno upoštevana.

Prijave, ki ne bodo izpolnjene v skladu z
navodili bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka. Vsa dodatna dokumentacija (brošu-
re, dopisi, itd.), poslana v prijavi, ne bo
upoštevana.

25. Oddaja prijav
Prijave morajo biti posredovane v angle-

ščini izključno naročniku pogodbe, in sicer:
– s priporočeno pošto na naslov: Služba

Vlade RS za evropske zadeve, Šubičeva 11,
SI – 1000 Ljubljana,

– ali osebno (vključno z dostavo preko
kurirja) neposredno naročniku pogodbe, ki
bo izdal potrdilo z navedbo datuma in ure
prejema, in sicer na naslov: Služba Vlade
RS za evropske zadeve, Šubičeva 11, SI –
1000 Ljubljana, Nataša Rumpret, Sektor za
tujo pomoč.

Naziv pogodbe in sklicna številka obja-
ve (glej 1. točko) morata biti vidno označe-
na na ovojnici, ki vsebuje prijavo. Oba po-
datka morata biti navedena tudi pri vsakem
nadaljnjem dopisovanju s podpisnikom po-
godbe.

Prijave, posredovane na kakršenkoli dru-
gačen način ne bodo upoštevane.

26. Uporaba jezika: vsa pisna komuni-
kacija za ta razpis mora potekati v angle-
ščini.

27. Dodatne informacije: jih ni.
28. Datum objave napovedi razpisa:

9. 9. 2003.
29. Pravna podlaga: Finančni Memo-

randum 2002 (SI.02.09.03), European
Community Council Regulation No.
3906/89 of 18. December 1989 as last
amended by Regulation No. 2334/92 of
11. August 1992.

Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve

Ob-105353

Service Procurement Notice
Interim Evaluation of Phare funded

projects Ljubljana, Slovenia
1. Publication reference:

EUROPAID/117222/D/SV/SI.
2. Procedure: International Restricted

Tender Procedure.
3. Programme: Phare SI0209.08.
4. Financing: Phare 2002 – IB Enve-

lope.
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5. Contracting Authority: Government
Office for European Affairs, Šubičeva 11,
SI-1000 Ljubljana.

Contract specification
6. Nature of contract: TA, global priced

contract.
7. Contract description: The project pur-

pose is to provide evaluation of the imple-
mentation of Phare pre-accession aid, to
transfer know-how in terms of monitoring
and evaluation to the country’s administra-
tion and to provide Technical Assistance to
the country’s administration concerning the
set up of the monitoring and evaluation
scheme in the country.

8. Numbers and titles of lots: not appli-
cable.

9. Maximum budget: EUR 285,000.
10. Scope for additional services: not

applicable.
Conditions of participation
11. Eligibility: participation is open on

equal terms to all natural and legal persons
of the EU Member States, Bulgaria, Esto-
nia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland,
Czech Republic, Romania, Slovakia and
Slovenia.

12. Candidature
All eligible natural and legal persons (as

per item 11 above) or groupings of such
persons (consortia) may apply.

A consortium may be a permanent,
legally-established grouping or a grouping
which has been constituted informally for a
specific tender procedure. All members of
a consortium (ie, the leader and all other
partners) are jointly and severally liable to
the Contracting Authority.

The participation of an ineligible natural
or legal person (as per item 11) will result in
the automatic exclusion of that person. In
particular, if that ineligible person belongs
to a consortium, the whole consortium will
be excluded.

13. Number of applications: no more
than one application can be submitted by
a natural or legal person (including legal
persons within the same legal group),
whatever the form of participation (as an
individual legal entity or as leader or part-
ner of a consortium submitting an applica-
tion). In the event that a natural or legal
person (including legal persons within the
same legal group) submits more than one
application, all applications in which that
person (and legal persons within the same
legal group) has participated will be
excluded.

14. Shortlist alliances prohibited: any
tenders received from tenderers compris-
ing firms other than those mentioned in the
short-listed application forms will be ex-
cluded from this restricted tender proce-
dure. Short-listed candidates may not form
alliances or subcontract to each other for
the contract in question.

15. Grounds for exclusion: as part of the
application form, candidates must provide
the evidence required in Section 2.3.3 of
the Practical Guide to contract procedures
financed from the General Budget of the
European Communities in the context of
external actions (available from following
Internet address: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/index_en.htm).

16. Sub-contracting: Sub-contracting is
allowed – maximum percentage of the
contract value, which may be contracted
is 30%.

17. Number of candidates to be
short-listed: on the basis of the applications
received, at least 4 and at most 8 candi-
dates will be invited to submit detailed ten-
ders for this contract.

Provisional timetable
18. Provisional date of invitation to ten-

der: December 2003.
19. Provisional commencement date of

the contract: March 2004.
20. Initial period of execution and pos-

sible extension of the contract: March 2004
– June 2005 / No extension possible.

Selection and award criteria
21. Selection criteria
The following selection criteria will be

applied to candidates. In the case of appli-
cations submitted by a consortium, these
selection criteria will be applied to the con-
sortium as a whole:

1) Economic and financial standing of
candidate [based on item 3 of the applica-
tion form]

(a) the averages of cash and cash
equivalents at the beginning and end of year
are positive.

2) Professional capacity of candidate
[based on items 4 and 5 of the application
form]

(a) at least one expert having experi-
ence in evaluating public funding (national
or EU),

(b) all experts involved must be familiar
with Phare procedures.

3) Technical capacity of candidate
[based on items 5 and 6 of the application
form]

(a) knowledge of Phare guideli-
nes/procedures and of the Decentralised
Implementation System to be proven by
involvement in the Phare evaluation pro-
cess or in the implementation of Phare
programmes closed before the date of in-
vitation to tender,

(b) at least one member of the team must
speak Slovenian,

(c) experience in performance of evalu-
ations of EU funds.

If more than 8 eligible candidates meet
the above selection criteria, the relative
strengths and weaknesses of the applica-
tions of these candidates must be reexam-
ined to identify the eight best applications
for the tender procedure. The only factors
which will be taken into consideration dur-
ing this re-examination are:

1) knowledge of Phare guidelines/pro-
cedures and of the Decentralised Imple-
mentation System,

2) experience in performance of evalua-
tions of EU funds.

22. Award criteria: as specified in the
tender dossier annexed to the letter of invi-
tation to tender which will be sent to
short-listed candidates.

Application
23. Deadline for receipt of applications:

deadline for receipt of applications is 10:00
Central European Time on 5th December
2003. Any application received after this
deadline will not be considered.

24. Application format and details to be
provided

Applications must be submitted using the
standard application form (available from the
following Internet address: http://
europa.eu. in t/comm/europea id/ in -
dex_en.htm), whose format and instructions
must be strictly observed.

Any application which does not observe
these provisions will be automatically elimi-
nated. Any additional documentation (bro-
chure, letter, etc) sent with an application
will not be taken into consideration.

25. How applications may be submitted
Applications must be submitted in

English exclusively to the Contracting
Authority:

– either by recorded delivery (official
postal service) to: Government Office for
European Affairs, Šubičeva 11, SI-1000
Ljubljana,

– or hand delivered (including courier
services) directly to the Contracting Author-
ity in return for a signed and dated receipt
to: Government Office for European Affairs,
Šubičeva 11, SI-1000 Ljubljana.

The Contract title and the Publication
reference (see item 1 above) must be
clearly marked on the envelope containing
the application and must always be men-
tioned in all subsequent correspondence
with the Contracting Authority.

Applications submitted by any other
means will not be considered.

26. Operational language: all written
communications for this tender procedure
and contract must be in English.

27. Additional information: none.
28. Date of publication of contract fore-

cast: 9. 9. 2003.
29. Legal basis: Financing Memoran-

dum 2002 (SI0209.08), European Com-
munity Council Regulation No. 3906/89 of
18th December 1989 as last amended by
Regulation No. 2334/92 of 11th August
1992.

Government Office
for European Affairs

Ob-105108
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96, 64/01, 108/02,
34/03 in 79/03) objavlja

razpis
pripravniških mest za šolsko leto

2003/2004
1. v osnovnih šolah, osnovnih šolah s

prilagojenim programom, zavodih za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s po-
sebnimi potrebami, glasbenih šolah, domo-
vih za učence,

2. v srednjih šolah, dijaških domovih, ki
opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja
kot javno službo in organizacijah za izobra-
ževanje odraslih, ki opravljajo dejavnost
vzgoje in izobraževanja kot javno službo.

Pogoji prijave
Na razpis se lahko prijavijo kandidati/ke,

ki izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96, 64/01, 108/02,
34/03 in 79/03) in z 2. členom Pravilnika
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o pripravništvu in o strokovnem izpitu stro-
kovnih delavcev na področju vzgoje in izo-
braževanja (Ur. l. RS, št. 30/96, 54/97,
50/98 in 19/02) določene pogoje za stro-
kovnega delavca/ko v vrtcu oziroma šoli.

Postopek prijave
Kandidati/ke za pripravniška mesta se

prijavijo na obrazcu DZS 1.243 – Prijavnica
na razpis pripravniških mest v vrtcih oziro-
ma šolah, ki je naprodaj v knjigarnah, k
prijavi pa priložijo:

– dokazilo o izobrazbi in
– potrdilo fakultete oziroma visoke šole

o opravljenih izpitih.
Rok prijave
– najkasneje do 15. decembra 2003 z

začetkom dela 1. februarja 2004 in
– najkasneje do 15. junija 2004 z začet-

kom dela 1. septembra 2004.
Razporejanje
Število pripravniških mest bo omejeno

glede na obseg proračunskih sredstev in
finančni načrt Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport.

Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati,
ki bodo na temelju kriterijev izbire zbrali ve-
čje število točk, upoštevani pa bodo na-
slednjih kriteriji izbire:

– študijski uspeh – kriterij študijskega
uspeha temelji na izračunu povprečne oce-
ne vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi di-
plomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih
nalog, hospitacij, praktikumov in podobne-
ga) v študijskem programu, evidentiranih v
priloženem potrdilu fakultete oziroma viso-
ke šole o opravljenih izpitih, povprečna oce-
na pa predstavlja število točk, zbranih po
tem kriteriju,

– pedagoška študijska smer oziroma
študijska smer, za katero pedagoški študij-
ski programi ne obstajajo – 5 točk,

– diploma naslednjih pedagoških študij-
skih smeri – 5 točk:

– angleški jezik,
– nemški jezik,
– matematika,
– fizika,
– računalništvo,
– gospodinjstvo,
– tehnična vzgoja,
– likovna pedagogika,
– glasbena pedagogika,
– defektologija (izključno za priprav-

niška mesta učitelja ali vzgojitelja otrok s
posebnimi potrebami),

– instrument,
ali naslednjih študijskih smeri – 5 točk:
– bibliotekarstvo,
– socialna pedagogika (izključno za

pripravniška mesta vzgojitelja otrok s pose-
bnimi potrebami),

– ponovna prijava – po kriteriju ponovne
prijave pridobijo 2 točki tisti kandidati, ki so
vsaj enkrat z ustrezno prijavo že kandidirali
na prejšnjih razpisih pripravniških mest in
bili zavrnjeni.

Ne glede na navedene kriterije predno-
sti, bodo imeli prednost pri izbiri pripravni-
ki/ce, ki dopolnjujejo pripravništvo, ki ga
deloma opravljajo na prostem delovnem me-
stu, obravnavani in razporejeni pa bodo ne
glede na roke, določene s tem razpisom.

Neustreznih in nepopolnih prijav ter pri-
jav, ki bodo vložene po roku, ne bomo
obravnavali.

Prijave s prilogami sprejema Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom
“Razpis pripravniških mest – Ne odpiraj“ ter
z imenom, priimkom in polnim naslovom po-
šiljatelja. Dodatna pojasnila glede razpisa
pripravniških mest lahko dobite v Službi za
kadrovske in upravne zadeve v šolstvu Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport, tel.
01/478-53-90.

Kandidati/ke bodo o izbiri in razporedi-
tvi obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
določenega roka prijave.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Ob-105109
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96, 64/01, 108/02,
34/03 in 79/03) objavlja

razpis
pripravniških mest za šolsko leto

2003/2004 v vrtcih
1. 5 pripravniških mest za opravljanje

vzgojno izobraževalnega dela pomočni-
ka/ce vzgojitelja/ice v posameznem roku,

2. 17 pripravniških mest za opravljanje
vzgojno izobraževalnega dela vzgojitelja/ice
predšolskih otrok v posameznem roku,

3. 3 pripravniška mesta za opravljanje
vzgojno izobraževalnega dela vzgojitelja/ice
predšolskih otrok s posebnimi potrebami v
posameznem roku.

Pogoji prijave
Na razpis se lahko prijavijo kandidati/ke,

ki izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96, 64/01, 108/02,
34/03 in 79/03) in Zakonom o vrtcih (Ur. l.
RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) ter z
2. členom Pravilnika o pripravništvu in o
strokovnem izpitu strokovnih delavcev na
področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 30/96, 54/97, 50/98 in 19/02) dolo-
čene pogoje za strokovnega delavca/ko v
vrtcu.

Postopek prijave
Kandidati/ke za pripravništvo se prijavijo

na obrazcu DZS 1.243 – Prijavnica na raz-
pis pripravniških mest v vrtcih oziroma šo-
lah, ki je naprodaj v knjigarnah, k prijavi pa
priložijo:

– dokazilo o izobrazbi,
– obvestilo o uspehu pri poklicni maturi,

če kandidirajo za pripravniško mesto pod
1. točko,

– potrdilo fakultete oziroma visoke šole
o opravljenih izpitih, če kandidirajo za pri-
pravniško mesto pod 2. ali 3. točko,

– pisno izjavo kandidata/ke, da išče pr-
vo zaposlitev.

Rok prijave
– najkasneje do 15. decembra 2003 z

začetkom dela 1. februarja 2004 in
– najkasneje do 15. junija 2004 z začet-

kom dela 1. septembra 2004.
Razporejanje
Če bo prijavljenih kandidatov/k več kot

je pod posamezno točko razpisanih priprav-
niških mest, bodo imeli/e prednost pri izbiri
kandidati/ke z višjim študijskim oziroma šol-
skim uspehom.

Če bo prijavljenih manj kandidatov/k kot
je pod posamezno točko razpisanih priprav-
niških mest, se na ta pripravniška mesta
lahko razporedijo tudi drugi kandidati/ke,
pri čemer bodo imeli prednost kandidati/ke
z višjim študijskim uspehom oziroma šol-
skim uspehom.

Kriterij študijskega uspeha temelji na iz-
računu povprečne ocene vseh opravljenih
izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplo-
me, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, prak-
tikumov in podobnega) v študijskem pro-
gramu, evidentiranih v priloženem potrdilu
fakultete oziroma visoke šole o opravljenih
izpitih. Kriterij šolskega uspeha temelji na
splošnem učnem uspehu, evidentiranem v
priloženem obvestilu o uspehu pri poklicni
maturi.

Ne glede na navedene kriterije predno-
sti pri izbiri, lahko Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport sofinancira opravljanje pri-
pravništva, kadar pripravnik dopolnjuje pri-
pravništvo, ki ga deloma opravlja na pro-
stem delovnem mestu.

Neustreznih in nepopolnih prijav ter pri-
jav, ki bodo vložene po roku, ne bomo
obravnavali.

Prijave s prilogami sprejema Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripi-
som “Razpis pripravniških mest – Ne odpi-
raj“ ter z imenom, priimkom in polnim na-
slovom pošiljatelja. Dodatna pojasnila gle-
de razpisa pripravniških mest lahko dobite
v Službi za kadrovske in upravne zadeve
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, tel.
01/478-53-90.

Kandidati bodo o izbiri in razporeditvi
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od do-
ločenega roka prijave.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 373/03 Ob-105329
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 6/03 in 97/03), Uredbo o meto-
dologiji za določitev osnov za izračun sred-
stev za izvajanje javne službe na področju
kulture (Uradni list RS, št. 100/03) in Pra-
vilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list
RS, št. 109/02), Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov na

področju delovanja knjigarn, ki jih bo v
letu 2004 financirala Republika

Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo

(v nadaljevanju: projektni razpis 1,
oznaka JPR1-2004)

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je financiranje kultur-

nih projektov nevladnih in zasebnih kultur-
nih organizacij, gospodarskih družb in jav-
nih zavodov, ki v letu 2003 niso bili nepo-
sredno pozvani k predložitvi programa de-
la in finančnega načrta s strani ministrstva.
Razpis se nanaša na ustvarjanje in po-
sredovanja javnih kulturnih dobrin na po-
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dročju delovanja knjigarn (v nadaljevanju:
projekti).

2. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organiza-

cije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske družbe, ki
delujejo na razpisnih področjih. Javni zavo-
di so pravne osebe, registrirane za oprav-
ljanje javne službe s področja kulture ali
humanističnih znanosti (v nadaljevanju:
upravičene osebe).

Predlagatelj projekta je odgovorni nosi-
lec projekta v vlogi organizatorja, producen-
ta ali nosilca dejavnosti knjigarne.

Soorganizator/soproducent/sozaložnik
je tisti partner predlagatelja projekta, ki je
bistveno vpleten tako v zasnovo, kot tudi v
izvedbo in financiranje projekta. Finančna
soudeležba domače pravne osebe ne sme
vključevati tistih stroškov, ki bodo v letu
2004 predvidoma in za isti namen financi-
rani iz državnega proračuna, namenjenega
kulturi.

Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključe-
na celota. Vsebino in celotni obseg projek-
ta je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in obveznih prilog.

Zaprošeni znesek financiranja posamez-
nega projekta ne sme presegati višine sred-
stev, ki je opredeljena v razpisni dokumen-
taciji (posebni pogoji!).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = pri-
hodki).

3. Razpisno področje in cilj razpisa
Sofinanciranje je namenjeno izvajanju

programov knjigarn, katerih dejavnost se
sklada z javnim interesom na področju kul-
ture in prispeva k trajnejšemu zadovoljeva-
nju kulturnih potreb in zagotavljanju dosto-
pnosti založniške produkcije s področij iz-
virne in prevodne literature ter humanistike
in revij s področja kulture, umetnosti in hu-
manistike. Sofinanciranje programov knji-
garn je omejeno na naslednje dejavnosti:

1. promocija knjigarne;
2. promocija knjig in avtorjev;
3. bralna kultura;
4. odkupi knjig s področja leposlovja in

humanistike.
Cilj razpisa je spodbuditi dostopnost raz-

novrstne, kvalitetne in zahtevnejše knjižne
in revialne produkcije na kar najširšem po-
dročju Republike Slovenije in na skupnem
slovenskem kulturnem prostoru, s poudar-
kom na izvirni in sodobni ustvarjalnosti. Dru-
gi cilj razpisa je spodbuditi programe s po-
dročja bralne kulture, promocije avtorjev in
branja ter promocijo knjigarne, s katerimi
se knjigarne oblikujejo v pomembna kultur-
na središča, katerih dejavnost je v javnem
interesu.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na raz-
pisu:

4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predla-
gatelji projektov (upravičene osebe), ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

– so pravne osebe, ki so registrirani za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
ter posredovanje kulturnih dobrin na podro-
čju Republike Slovenije in v zamejstvu (ob-

vezno dokazilo: kopija izpiska iz registra, iz
katere je razvidno, da je predlagatelj re-
gistriran za opravljanje dejavnosti – izpisek
ne sme biti starejši od šestih mesecev, pri-
ložiti pa je mogoče tudi fotokopijo; v prime-
ru, da ministrstvo naknadno zahteva origi-
nalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v
zahtevanem roku);

– zagotavljajo dostopnost projektov jav-
nosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja, da bo v primeru izbora omo-
gočil javno dostopnost!);

– da so kot pogodbena stranka mini-
strstva izpolnjevali vse svoje obveznosti do
ministrstva (obvezno dokazilo: originalna iz-
java predlagatelja o izpolnjevanju pogodbe-
nih obveznosti do ministrstva);

– predlagajo projekte, katerih zaprošeni
znesek financiranja ne presega najvišje
možne višine zaprošenih sredstev, ki je
opredeljena v razpisni dokumentaciji podro-
čju (obvezno dokazilo: originalna izjava pre-
dlagatelja o nepreseganju finančnega dele-
ža in najvišje možne zaprošene vsote);

– v primeru načrtovane soorganizacije
ali soprodukcije posameznega projekta
priložijo naslednje obvezno dokazilo:
ustrezno originalno zagotovilo s strani od-
govorne osebe partnerja o njegovi finan-
čni udeležbi;

– ne prijavljajo projektov oziroma vsebin,
s katerimi kandidirajo ali so že bili izbrani v
okviru javnega poziva za sofinanciranje jav-
nega kulturnega programa v letu 2004 ali
kakega drugega javnega razpisa ali poziva v
letu 2004, ki ga je objavilo Ministrstvo za
kulturo RS (obvezno dokazilo: originalna iz-
java o tem, da predlagatelj ne sodeluje na
razpisu z že izbranimi projekti!);

in posebne pogoje, kot jih določa razpi-
sna dokumentacija (obvezna dokazila o iz-
polnjevanju posebnih pogojev so navedena
v razpisni dokumentaciji!).

4.2 Posebni razpisni pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo knjigarne:
– ki imajo v svojem prodajnem progra-

mu zastopanih vsaj 50 slovenskih založb;
– katerih ponudba vključuje knjižno pro-

dukcijo s področja literature in humanistike
in v katerih prodajnih programih je vsaj 250
naslovov knjig, ki jih je v letih 2002 in 2003
sofinanciralo Ministrstvo za kulturo;

– katerih ponudba vključuje revije s po-
dročja literature in humanistike in v katerih
prodajnih programih je vsaj 20 naslovov re-
vij, ki jih je v letu 2003 sofinanciralo Mini-
strstvo za kulturo;

– ki so v letu 2003 v prostorih knjigarne
izvedle najmanj 5 prireditev s področja pro-
mocije knjige, avtorjev ali bralne kulture;

– ki bodo v letu 2004 v prostorih knji-
garne izvedle najmanj 5 prireditev s podro-
čja promocije knjige, avtorjev ali bralne kul-
ture;

– ki zaprošajo za sofinanciranje največ
6 programskih enot v višini največ 70% vseh
stroškov in največ 12 mio SIT na knjigarno.

4.3 Posebni razpisni pogoji za sofinan-
ciranje odkupa nekomercialnih knjig s po-
dročij leposlovja in humanistike:

– knjigarna lahko predlaga v odkup dela
izvirnih domačih avtorjev s področja lepo-
slovja in humanistike ter prevode s teh po-
dročij, in sicer samo za tista dela, ki imajo
ISBN številko, ki so izšla v letih 2001 in

2002 ter katerih naklada ne presega 1000
izvodov;

– knjigarna mora v celotnem seznamu
predlaganih knjig zagotoviti vsaj 60% del
slovenskih avtorjev;

– knjigarna mora v celotnem seznamu
predlaganih knjig zagotoviti vsaj 15% del s
področja sodobne poezije in 20% s podro-
čja humanistike;

– knjigarna mora predlagati v odkup knji-
ge najmanj 15 različnih slovenskih založb in
največ 10 naslovov ene založbe;

– knjigarna v odkup ne sme predlagati
knjig, ki jih je izdala sama oziroma ki so jih
izdale z njo povezane družbe;

– knjigarna lahko predlaga v odkup naj-
več dva naslova istega avtorja;

– knjigarna lahko predlaga v odkup naj-
več 5 izvodov istega naslova in skupaj naj-
več 300 izvodov knjig.

4.4 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija

za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica
za področja, ki so predmet razpisa.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, pre-
poznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog pre-
dlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splo-
šnih ali posebnih razpisnih pogojev.

5. Splošni razpisni kriteriji:
5.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja

na razpisnem področju v letu 2003:
– odmevnost v strokovni javnosti: število

kritiških odmevov in druge reference;
– dostopnost (število obiskovalcev, bral-

cev, udeležencev) in številčni doseg po na-
čelu teritorialnosti (slovenski kulturni
prostor, evropsko občinstvo, svetovno ob-
činstvo);

– prepoznavnost v slovenskem kultur-
nem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;

– aktualna in kakovostna ponudba avtor-
jev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in
podizvajalcev;

– reference predlagatelja in posamezni-
kov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi;

– uspešna in kakovostna – glede na pro-
storske in kadrovske pogoje – izvedba v
zadnjih letih;

– obseg projekta.
5.2 Kakovost, uspešnost in izvedljivost

predlaganega projekta:
– aktualna in kakovostna ponudba avtor-

jev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in
podizvajalcev;

– stopnja celovitosti in zaokroženosti; te-
htnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
koncepta ter predvidena pravočasna, uspe-
šna in kakovostna izvedba;

– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokal-
ne interese in predvidena prepoznavnost v
slovenskem kulturnem prostoru in/ali v
mednarodni javnosti;

– stopnja predlagane finančne soudele-
ženosti predlagatelja z lastnimi ali pridoblje-
nimi sredstvi;

– predvidena dostopnost (število obisko-
valcev, bralcev, udeležencev) in predvideni
številčni doseg po načelu teritorialnosti (slo-
venski kulturni prostor, evropsko občinstvo,
svetovno občinstvo);

– verjetnost večletnega sodelovanja na
slovenski in/ali na mednarodni ravni;

– izkazovanje izvirne zasnove in ustvar-
jalnosti v pristopu in izvedbi;
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– stopnja vključevanja mlajše generacije
avtorjev in izvajalcev;

– stopnja vzpodbujanja dostopnosti mlaj-
šim generacijam;

– stopnja izvedljivosti projekta;
– realno ovrednoten in uravnotežen pro-

jekt;
– projekt, ki mu ni moč pripisati komer-

cialnega namena oziroma namena ustvarja-
nja dobička (gl. finančna uravnoteženost!);

– obseg projekta;
– prednostni razpisni kriteriji.
6. Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavani projek-

ti, ki:
– zagotavljajo večjo dostopnost knjižne

in revialne literarne in humanistične produk-
cije;

– so usmerjeni v razvijanje bralne kultu-
re in promocijo literature in humanistike, s
poudarkom na sodobnih domačih avtorjih;

– katerih domet presega lokalno raven;
– pri izvedbi vključujejo sodelovanje go-

spodarskega ali javnega sektorja, predvsem
splošnih knjižnic;

– katerih v odkup predlagane knjige
vključujejo večji delež slovenskih avtorjev.

7. Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti
projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni razpisni kriteriji za posamezna raz-
pisna področja so ovrednoteni s točkami in
na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni do-
kumentaciji. Na JPR1-2004 bodo izbrani
tisti projekti, ki bodo dosegli najmanj 65
točk in ki jih bo ministrstvo na predlog stro-
kovne komisije za razpisno področje uvrsti-
lo na seznam odobrenih projektov. Najvišje
število prejetih točk za vsak posamezni pro-
jekt je 100 točk. Višina odobrenih sredstev
za projekte bo odvisna od skupne višine
prejetih točk za posamezni projekt in od
uvrstitve prijavitelja med izvajalce z največ
doseženimi točkami, ki pridejo v krog za
izbor projektov.

Strokovna komisija bo glede na izpolnje-
vanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto pre-
dlaganih del v odkup, izločila morebitna de-
la, ki niso skladna z razpisanim področjem
in predlagala višino sofinanciranja. Založba
bo sredstva, namenjena odkupu, lahko čr-
pala na osnovi zahtevka za izplačilo in prilo-
žene kopije virmanov kot dokazila, da je
knjigarna v celoti poravnala plačilo založni-
kom za dobavljene knjige.

8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
projektni razpis (JPR1-2004), znaša
100,000.000 SIT za okvirno 15 izbranih
knjigarn.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mo-
rajo biti porabljena v proračunskem letu
2004 oziroma v plačilnih rokih, kot jih dolo-
ča Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti
2004 in 2005.

10. Razpisni rok: razpis se prične 7. 11.
2003 in zaključi 8. 12. 2003.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec;
– prilogo “izjave predlagatelja o izpolnje-

vanju splošnih in posebnih pogojev“;

– vzorec ocenjevalnega lista;
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis pri-

ložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjeni prijavni obrazec;
– potrdilo o registraciji (pravne osebe in

samostojni podjetniki);
– podpisane in ožigosane izjave predla-

gatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev;

– vsebinska predstavitev programa knji-
garne (bralna kultura, promocija knjigarne,
promocija knjig in avtorjev);

– dosedanje reference knjigarne na pri-
javljenem področju, s poudarkom na letu
2003 (fotokopije medijskih odzivov na de-
javnosti knjigarn, seznam predstavitev knjig
v knjigarni v preteklem letu, seznam dejav-
nosti knjigarne na področju razvijanja bral-
ne kulture…).

Razpisno dokumentacijo lahko predla-
gatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak po-
nedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v
sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo javne-
ga razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim pre-
dlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.

12. Oddaja in dostava predlogov:
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustrez-

nih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v raz-
pisni dokumentaciji.

Če prijavitelj prijavlja več projektov, mo-
ra vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno do-
kumentacijo.

Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 8. 12. 2003 oziroma najka-
sneje ta dan oddana na pošti kot priporoče-
na pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
ciljni projektni razpis za izbor programov
knjigarn 2004 z oznako JPR1 2004. Na
hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlaga-
telja: naziv in naslov (sedež).

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
8. 12. 2003 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.

12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki
ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih
zahtevata besedilo razpisa in razpisna do-
kumentacija in so naštete pod 11. točko.

Dopolnjevanje vlog je možno le v razpi-
snem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločilo vse vloge pre-
dlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolni-

tve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.

13. Pristojni uslužbenec za dajanje in-
formacij in pojasnil: Barbara.Kozelj@gov.si

Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure (v času
uradnih ur). Ministrstvo priporoča, da se
predlagatelji z vprašanji glede razpisa obr-
nejo na pristojne uslužbence ministrstva
oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki
se bodo odvijale na Maistrovi 10, pritličje,
dvorana, in sicer v petek, 14. 11. 2003,
ob 11.30.

14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v raz-
pisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je nave-
deno pod 11. točko.

15. Odpiranje vlog in obveščanje o izbo-
ru: Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu
za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k
predložitvi njihovih mnenj o predlogu najka-
sneje v dveh mesecih po zaključku odpira-
nja vlog, ki se bo pričelo 10. 12. 2003.

Ministrstvo bo izbralo predloge za sofi-
nanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa “Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa“, in največ do vred-
nosti, določenih z državnim proračunom.

Ministrstvo za kulturo

Št. 373/03 Ob-105330
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 6/03 in 97/03), Uredbo o meto-
dologiji za določitev osnov za izračun sred-
stev za izvajanje javne službe na področju
kulture (Uradni list RS, št. 100/03) in Pra-
vilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list
RS, št. 109/02), Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov “izvirno

slovensko slikanico vsakemu
novorojencu“, ki jih bo v letu 2004
financirala Republika Slovenija iz

proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 3,

oznaka JPR3-2004)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za

kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in razpisna področja:

predmet razpisa je financiranje kulturnih
projektov nevladnih in zasebnih kulturnih or-
ganizacij, gospodarskih družb in posamez-
nikov, ki delujejo na področju kulture. Raz-
pis se nanaša na ustvarjanje in posredova-
nja javnih kulturnih dobrin na področju izda-
janja otroške literature (v nadaljevanju:
projekti).

2. Pomen izrazov: nevladne in zasebne
kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so: društva, ustanove in druge ne-
vladne organizacije ter zasebni zavodi in
gospodarske družbe, ki delujejo na razpi-
snem področju (v nadaljevanju: upraviče-
ne osebe).

Posamezniki so samostojni ustvarjalci na
področju kulture in ostale fizične osebe, ki
delujejo na razpisnih področjih.

Predlagatelj projekta je odgovorni nosi-
lec projekta v vlogi organizatorja, producen-
ta ali založnika.
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Soorganizator/soproducent/sozaložnik
je tisti partner predlagatelja projekta, ki je
bistveno vpleten tako v zasnovo, kot tudi v
izvedbo in financiranje projekta. Finančna
soudeležba domače pravne osebe ne sme
vključevati tistih stroškov, ki bodo v letu
2004 predvidoma in za isti namen financi-
rani iz državnega proračuna, namenjenega
kulturi.

Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključe-
na celota. Vsebino in celotni obseg projek-
ta je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in obveznih prilog.

Zaprošeni znesek financiranja posamez-
nega projekta ne sme presegati višine sred-
stev, ki je opredeljena v razpisni dokumen-
taciji (posebni pogoji!).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = pri-
hodki).

3. Razpisno področje in cilj razpisa: so-
financiranje se nanaša na izdajanje izvirnih
slovenskih slikanic.

Cilj razpisa je spodbuditi dostopnost raz-
novrstne, kvalitetne in izvirne knjižne pro-
dukcije na področju slikanic za otroke in
dvigovanje zavesti o pomenu branja. Drugi
cilj razpisa je spodbuditi izvirno ustvarjal-
nost na področju slikanic, motivirati založni-
ke k večjemu vključevanju domačih avtorjev
in ilustratorjev v njihove založniške progra-
me in s tem povečati delež izdanih sloven-
skih izvirnih slikanic.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na raz-
pisu:

4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predla-
gatelji projektov (upravičene osebe), ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

– so pravne osebe ali samostojni podjet-
niki, ki so registrirani za opravljanje kultur-
no-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin na področju Republike Slo-
venije in v zamejstvu (obvezno dokazilo: ko-
pija izpiska iz registra, iz katere je razvidno,
da je predlagatelj registriran za opravljanje
dejavnosti – izpisek ne sme biti starejši od
šestih mesecev, priložiti pa je mogoče tudi
fotokopijo; v primeru, da ministrstvo nakna-
dno zahteva originalno potrdilo, ga mora
prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);

– so fizične osebe, ki delujejo na razpi-
snem področju (obvezno dokazilo: referen-
ce posameznika na razpisanih področjih v
času od 2001-2003);

– da so kot pogodbena stranka mini-
strstva izpolnjevali vse svoje obveznosti do
ministrstva (obvezno dokazilo: originalna iz-
java predlagatelja o izpolnjevanju pogodbe-
nih obveznosti do ministrstva);

– predlagajo projekte, katerih zaprošeni
znesek financiranja ne sme presegati najvi-
šje možne višine zaprošenih sredstev, ki je
opredeljena v razpisni dokumentaciji (ob-
vezno dokazilo: originalna izjava predlaga-
telja o nepreseganju finančnega deleža in
najvišje možne zaprošene vsote);

in posebne pogoje, kot jih določa razpi-
sna dokumentacija (obvezna dokazila o iz-
polnjevanju posebnih pogojev so navedena
v razpisni dokumentaciji!).

4.2 Posebni razpisni pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji:

– ki so v letu 2002 ali 2003 izdali izvirno
slovensko slikanico, to je slikanico, kjer sta
bodisi avtor bodisi ilustrator sodobna slo-
venska ustvarjalca, prednost pa bodo imeli
tisti projekti, kjer sta tako avtor kot ilustrator
sodobna slovenska ustvarjalca;

– ki na razpisu sodelujejo z največ štiri-
mi izdanimi naslovi slikanic, ki so prvič izšle
v letih 2002 ali 2003;

– ki zagotavljajo naklado najmanj 1500
izvodov slikanice;

– ki zagotavljajo odkupno ceno knjige
do največ 2.500 SIT.

Strokovna komisija bo pregledala izpol-
njevanje pogojev, kriterijev kvalitete, jezikov-
no neoporečnost in konkurenčne cene ter
na tej osnovi v odkup predlagala predvido-
ma 6 del, pri čemer je lahko isti avtor izbran
le enkrat.

4.3 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija

za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica
za področja, ki so predmet razpisa.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, pre-
poznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog pre-
dlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splo-
šnih ali posebnih razpisnih pogojev.

5. Splošni razpisni kriteriji:
5.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja

na razpisnem področju v obdobju od
2001-2003:

– odmevnost v strokovni javnosti: število
kritiških odmevov, nagrade in druge refe-
rence;

– dostopnost (dosežene naklade, števi-
lo izposoj v splošnih knjižnicah, prodana
naklada) in številčni doseg po načelu terito-
rialnosti (slovenski kulturni prostor, evrop-
sko občinstvo, svetovno občinstvo);

– prepoznavnost v slovenskem kultur-
nem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;

– aktualna in kakovostna ponudba avtor-
jev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in
podizvajalcev;

– obseg projekta.
5.2 Kakovost, uspešnost in izvedljivost

predlaganega projekta:
– aktualna in kakovostna ponudba avtor-

jev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in
podizvajalcev;

– stopnja celovitosti in zaokroženosti; te-
htnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
koncepta ter predvidena pravočasna, uspe-
šna in kakovostna izvedba;

– jezikovna neoporečnost, literarna in
ustvarjalna izvirnost, kakovost tehnične iz-
vedbe;

– predvidena dostopnost (dosežene na-
klade, število izposoj v splošnih knjižnicah,
prodana naklada) in predvideni številčni do-
seg po načelu teritorialnosti (slovenski kul-
turni prostor, evropsko občinstvo, svetovno
občinstvo);

– stopnja vključevanja mlajše generacije
avtorjev in izvajalcev;

– stopnja vzpodbujanja dostopnosti mlaj-
šim generacijam;

– stopnja izvedljivosti projekta;
– realno ovrednoten in uravnotežen pro-

jekt (gl. finančna uravnoteženost!);
– obseg projekta;
– prednostni razpisni kriteriji.
6. Prednostni razpisni kriteriji:

Prednostno bodo obravnavani projekti
prijaviteljev, ki:

– zagotavljajo udeleženost najbolj pre-
poznavnih slovenskih avtorjev in ilustrator-
jev;

– zagotavljajo najbolj konkurenčno ra-
zmerje med kvaliteto predlagane slikanice
in ceno za odkup;

– bodo ustrezno ovrednotili avtorsko de-
lo in v primeru izbora avtorjem zagotovile
stimulativno nagrado.

7. Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti
projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni razpisni kriteriji za posamezna raz-
pisna področja so ovrednoteni s točkami in
na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni do-
kumentaciji za posamezno razpisno podro-
čje. Na JPR3-2004 bodo izbrani tisti pro-
jekti, ki bodo dosegli najmanj 65 točk in ki
jih bo ministrstvo na predlog strokovne ko-
misije za razpisno področje uvrstilo na sez-
nam odobrenih projektov. Najvišje število
prejetih točk za vsak posamezni projekt je
100 točk. Višina odobrenih sredstev za pro-
jekte bo odvisna od skupne višine prejetih
točk za posamezni projekt in od uvrstitve
prijavitelja med izvajalce z največ doseženi-
mi točkami, ki pridejo v krog za izbor pro-
jektov.

Strokovna komisija bo pregledala izpol-
njevanje pogojev, kriterijev kvalitete, jezikov-
no neoporečnost in konkurenčne cene ter
na tej osnovi v odkup predlagala predvido-
ma 6 del, pri čemer je lahko isti avtor izbran
le enkrat.

8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
projektni razpis (JPR3-2004), znaša
36,000.000 SIT za okvirno 6 izbranih izvir-
nih slovenskih slikanic in skupaj 18000 od-
kupljenih izvodov.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mo-
rajo biti porabljena v proračunskem letu
2004 oziroma v plačilnih rokih, kot jih dolo-
ča Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti
2004 in 2005.

10. Razpisni rok: razpis se prične 7. 11.
2003 in zaključi 8. 12. 2003.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec z opisom razpisnega

področja, navodili in navedbo posebnih po-
gojev ter obveznih prilog;

– prilogo “izjave predlagatelja o izpolnje-
vanju splošnih in posebnih pogojev“;

– vzorec ocenjevalnega lista;
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis pri-

ložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjeni prijavni obrazec;
– potrdilo o registraciji (pravne osebe in

samostojni podjetniki);
– podpisane in ožigosane izjave predla-

gatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev;

– vsebinska predstavitev posamezne iz-
virne slikanice (uredniška zasnova, tehnič-
na izvedba ciljna starostna skupina, refe-
rence avtorja, reference ilustratorja);

– reference prijavitelja glede izdajanja iz-
virnih slovenskih slikanic, s poudarkom na
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letih 2002 in 2003 – seznam vseh izdanih
izvirnih slovenskih slikanic v tem obdobju;

– 1 izvod slikanice.
Razpisno dokumentacijo lahko predla-

gatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak pone-
deljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij…).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim pre-
dlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.

12. Oddaja in dostava predlogov:
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustrez-

nih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v raz-
pisni dokumentaciji.

Če prijavitelj prijavlja več projektov, mo-
ra vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno do-
kumentacijo.

Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 8. 12. 2003 oziroma najka-
sneje ta dan oddana na pošti kot priporo-
čena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpi-
som na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava
na projektni razpis “Izvirno slovensko sli-
kanico vsakemu novorojencu 2004 z oz-
nako JPR3-2004. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: naziv in na-
slov (sedež).

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
8. 12. 2003 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.

12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih za-
htevata besedilo razpisa in razpisna doku-
mentacija in so naštete v 11. točki.

Dopolnjevanje vlog je možno le v razpi-
snem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločilo vse vloge pre-
dlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolni-

tve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojni uslužbenec za dajanje in-

formacij in pojasnil: Barbara.Kozelj@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih

medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo
priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa obrnejo na pristojne uslužben-
ce ministrstva oziroma se udeležijo javnih
inštrukcij, ki se bodo odvijale v prostorih
Ministrstva za kulturo na Maistrovi 10, pritli-
čje, dvorana, in sicer v petek, 14. 11. 2003,
ob 9.30.

14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v raz-
pisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je nave-
deno pod 11. točko.

15. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru: Ministrstvo bo predlagatelje o pre-
dlogu za izbor projektov obvestilo in jih
pozvalo k predložitvi njihovih mnenj o pre-
dlogu najkasneje v dveh mesecih po za-
ključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
10. 12. 2003.

Ministrstvo bo izbralo predloge za sofi-
nanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa “Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa“, in največ do vred-
nosti, določenih z državnim proračunom.

Ministrstvo za kulturo

Št. 373/03 Ob-105331
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 6/03 in 97/03), Uredbo o meto-
dologiji za določitev osnov za izračun sred-
stev za izvajanje javne službe na področju
kulture (Uradni list RS, št. 100/03) in Pra-
vilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list
RS, št. 109/02), Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov na
področju večletnih založniških

projektov, ki jih bo v letih 2004-2006
financirala Republika Slovenija iz

proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 2,

oznaka JPR2 2004-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za

kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in razpisna področja:

predmet razpisa je financiranje kulturnih
projektov nevladnih in zasebnih kulturnih or-
ganizacij, gospodarskih družb, javnih zavo-
dov, ki v letu 2004 niso bili neposredno
pozvani k predložitvi programa dela in fi-
nančnega načrta s strani ministrstva. Raz-
pis se nanaša na izvedbo večletnih projek-
tov na področju izdajanja knjig v obdobju
2004-2006.

2. Pomen izrazov: nevladne in zasebne
kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so: društva, ustanove in druge nevla-
dne organizacije ter zasebni zavodi in go-
spodarske družbe, ki delujejo na razpisnih
področjih. Javni zavodi so pravne osebe,
registrirane za opravljanje javne službe s
področja kulture ali humanističnih znanosti
(v nadaljevanju: upravičene osebe).

Predlagatelj projekta je odgovorni nosi-
lec projekta v vlogi organizatorja, producen-
ta ali založnika.

Soorganizator/soproducent/sozaložnik
je tisti partner predlagatelja projekta, ki je
bistveno vpleten tako v zasnovo, kot tudi v
izvedbo in financiranje projekta. Finančna
soudeležba domače pravne osebe ne sme
vključevati tistih stroškov, ki bodo v letu
2004 predvidoma in za isti namen financi-
rani iz državnega proračuna, namenjenega
kulturi.

Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključe-
na celota. Vsebino in celotni obseg projek-
ta je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in obveznih prilog.

Zaprošeni znesek financiranja posamez-
nega projekta ne sme presegati višine sred-

stev, ki je opredeljena v razpisni dokumen-
taciji (posebni pogoji!).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = pri-
hodki).

3. Razpisno področje in cilj razpisa: raz-
pis se nanaša na izvedbo večletnih knjižnih
projektov v obdobju od leta 2004-2006 s
področij izvirne in prevodne literature in hu-
manistike ter slovarskih in leksikografskih iz-
daj, ki se nanašajo na omenjena področja.
Razpis je namenjen izključno tistim knjižnim
izdajam, ki zaradi obsega, strokovne in te-
hnične zahtevnosti niso izvedljivi v enem letu
in katerih konceptualna ter uredniška zasno-
va zagotavlja enotnost in celovitost projekta.

Cilj razpisa je zagotoviti ustrezno podpo-
ro izvedbi zahtevnejših in kompleksnejših
projektov v slovenskem založništvu, zagoto-
viti večjo dostopnost tovrstne produkcije ter
s tem zvišati njen delež v slovenski letni
knjižni produkciji.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na raz-
pisu:

4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predla-
gatelji projektov (upravičene osebe), ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

– so pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
ter posredovanje kulturnih dobrin (obvezno
dokazilo: kopija izpiska iz registra, iz katere
je razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje dejavnosti – izpisek ne sme biti
starejši od šestih mesecev, priložiti pa je
mogoče tudi fotokopijo; v primeru, da mini-
strstvo naknadno zahteva originalno potrdi-
lo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem
roku) v Sloveniji;

– zagotavljajo dostopnost projektov jav-
nosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja, da bo v primeru izbora omo-
gočil javno dostopnost!);

– da so kot pogodbena stranka mini-
strstva izpolnjevali vse svoje obveznosti do
ministrstva (obvezno dokazilo: originalna iz-
java predlagatelja o izpolnjevanju pogodbe-
nih obveznosti do ministrstva);

– predlagajo projekte, katerih zaprošeni
znesek financiranja ne sme presegati najvi-
šje možne višine zaprošenih sredstev, ki je
opredeljena v razpisni dokumentaciji (ob-
vezno dokazilo: originalna izjava predlaga-
telja o nepreseganju finančnega deleža in
najvišje možne zaprošene vsote);

– v primeru načrtovane soorganizacije,
soprodukcije ali sozaložbe posameznega
projekta priložijo naslednje obvezno doka-
zilo: ustrezno originalno zagotovilo s strani
odgovorne osebe partnerja o njegovi finan-
čni udeležbi;

– ne prijavljajo projektov oziroma vse-
bin, ki so že bili izbrani v okviru javnega
poziva za sofinanciranje javnega kulturnega
programa v letu 2004 ali kakega drugega
javnega razpisa ali poziva v letu 2004, ki ga
je objavilo Ministrstvo za kulturo RS (obvez-
no dokazilo: originalna izjava o tem, da pre-
dlagatelj ne sodeluje na razpisu z že izbra-
nimi projekti!);

in posebne pogoje, kot jih določa razpi-
sna dokumentacija (obvezna dokazila o iz-
polnjevanju posebnih pogojev so navedena
v razpisni dokumentaciji!).
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4.3. Posebni pogoji:
Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji s

projekti, ki
– potekajo najmanj eno leto in so že iz-

kazali konkretne rezultate;
– katerih skupni obseg znaša vsaj 40

avtorskih pol;
– ki zaprošajo za največ 70%vseh stro-

škov in največ 7 mio SIT na posamezno
knjigo.

4.4 Izpolnjevanje razpisnih pogojev: iz-
polnjevanje pogojev ugotavlja komisija za
odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica za
področja, ki so predmet razpisa.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, ne-
popolnih vlog ter vlog predlagateljev projek-
tov, ki ne izpolnjujejo splošnih ali posebnih
razpisnih pogojev.

5. Splošni razpisni kriteriji:
5.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja

v obdobju od 2001-2003:
– odmevnost v strokovni javnosti: število

kritiških odmevov, nagrad, udeležb na po-
membnih mednarodnih manifestacijah in
druge reference;

– dostopnost (dosežene naklade, števi-
lo izposoj v splošnih knjižnicah, prodana
naklada) in številčni doseg po načelu terito-
rialnosti (slovenski kulturni prostor, evrop-
sko občinstvo, svetovno občinstvo);

– prepoznavnost v slovenskem kultur-
nem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;

– aktualna in kakovostna ponudba avtor-
jev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in
podizvajalcev;

– reference predlagatelja in posamezni-
kov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi;

– uspešna in kakovostna – glede na pro-
storske in kadrovske pogoje – izvedba v
zadnjih letih;

– obseg projekta.
5.2 Kakovost, uspešnost in izvedljivost

predlaganega projekta:
– aktualna in kakovostna ponudba avtor-

jev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in
podizvajalcev;

– stopnja celovitosti in zaokroženosti; te-
htnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
koncepta ter predvidena pravočasna, uspe-
šna in kakovostna izvedba;

– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokal-
ne interese in predvidena prepoznavnost v
slovenskem kulturnem prostoru in/ali v
mednarodni javnosti;

– stopnja predlagane finančne soudele-
ženosti predlagatelja z lastnimi ali pridoblje-
nimi sredstvi;

– predvidena dostopnost (dosežene na-
klade, število izposoj v splošnih knjižnicah,
prodana naklada) in predvideni številčni do-
seg po načelu teritorialnosti (slovenski kul-
turni prostor, evropsko občinstvo, svetovno
občinstvo);

– verjetnost večletnega sodelovanja na
slovenski in/ali na mednarodni ravni;

– izkazovanje izvirne zasnove in ustvar-
jalnosti v pristopu in izvedbi;

– stopnja vključevanja mlajše generacije
avtorjev in izvajalcev;

– stopnja vzpodbujanja dostopnosti mlaj-
šim generacijam;

– stopnja izvedljivosti projekta;
– realno ovrednoten in uravnotežen pro-

jekt;

– projekt, ki mu ni moč pripisati komer-
cialnega namena oziroma namena ustvarja-
nja dobička (gl. finančna uravnoteženost!);

– obseg projekta;
– prednostni razpisni kriteriji.
6. Prednostni razpisni kriteriji:
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– imajo poseben pomen za slovensko

kulturo in ki pokrivajo določeno deficitarno
področje;

– bodo v celoti dokončani v obdobju
2004-2006.

7. Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti
projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni razpisni kriteriji za posamezna raz-
pisna področja so ovrednoteni s točkami
in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni
dokumentaciji za posamezno razpisno po-
dročje. Na JPR2 2004-2006 bodo izbrani
tisti projekti, ki bodo dosegli najmanj 65
točk in ki jih bo ministrstvo na predlog stro-
kovne komisije za razpisno področje uvr-
stilo na seznam odobrenih projektov. Naj-
višje število prejetih točk za vsak posamez-
ni projekt je 100 točk. Višina odobrenih
sredstev za projekte bo odvisna od sku-
pne višine prejetih točk za posamezni pro-
jekt in od uvrstitve prijavitelja med izvajalce
z največ doseženimi točkami, ki pridejo v
krog za izbor projektov.

8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
projektni razpis (JPR2 2004-2006), znaša
40,000.000 SIT za okvirno 7 izbranih pro-
jektov.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mo-
rajo biti porabljena v proračunskem letu
2004 oziroma v plačilnih rokih, kot jih dolo-
ča Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti
2004 in 2005.

10. Razpisni rok: razpis se prične 7. 11.
2003 in zaključi 8. 12. 2003.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec;
– prilogo “izjave predlagatelja o izpolnje-

vanju splošnih in posebnih pogojev“;
– vzorec ocenjevalnega lista;
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis pri-

ložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjeni prijavni obrazec;
– potrdilo o registraciji (pravne osebe in

samostojni podjetniki) oziroma seznam re-
ferenc (fizične osebe);

– podpisane in ožigosane izjave predla-
gatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev;

– seznam vseh knjig z navedenih podro-
čij, ki jih je prijavitelj izdal v letu 2003;

– vsebinska utemeljitev projekta (vsebin-
ska zasnova, utemeljitev večletnosti, načr-
tovana letna realizacija…).

Razpisno dokumentacijo lahko predla-
gatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak pone-
deljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse

ostale podatke, povezane z izvedbo javne-
ga razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim pre-
dlagateljem razpisno dokumentacijo tudi po-
slati.

12. Oddaja in dostava predlogov:
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustrez-

nih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v raz-
pisni dokumentaciji.

Če prijavitelj prijavlja več projektov, mo-
ra vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno do-
kumentacijo.

Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 8. 12. 2003 oziroma najka-
sneje ta dan oddana na pošti kot priporo-
čena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpi-
som na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava
na projektni razpis na področju večletnih
založniških projektov 2004 z oznako JPR2
2004-2006. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
8. 12. 2003 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.

12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata be-
sedilo razpisa in razpisna dokumentacija, ki
je našteta pod 11. točko.

Dopolnjevanje vlog je možno le v razpi-
snem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločilo vse vloge pre-
dlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolni-

tve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojni uslužbenec za dajanje in-

formacij in pojasnil: Barbara.Kozelj@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih

medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 11. ure (v času uradnih
ur). Ministrstvo priporoča, da se predlaga-
telji obrnejo na pristojne oziroma se udele-
žijo javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale v
prostorih Ministrstva za kulturo na Maistrovi
10, pritličje, dvorana, in sicer v petek,
14. 11. 2003, ob 10.30.

14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v raz-
pisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je nave-
deno pod 11. točko.

15. Odpiranje vlog in obveščanje o izbo-
ru: ministrstvo bo predlagatelje o predlogu
za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k
predložitvi njihovih mnenj o predlogu najka-
sneje v dveh mesecih po zaključku odpira-
nja vlog, ki se bo pričelo 10. 12. 2003.

Ministrstvo bo izbralo predloge za sofi-
nanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa “Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa“, in največ do vred-
nosti, določenih z državnim proračunom.

Ministrstvo za kulturo
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Št. 513-11/2003 Ob-105473 
 
Na podlagi Uredbe o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)  (Uradni 
list RS, št. 113/02) in na podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 
115/02 in 11/03) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

razpis 
 

za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v 
skladu z Uredbo  o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT) 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 1 
Uredbe o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)  (Uradni list RS, št. 
113/02) naslednje količine blaga, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot. 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje 
Količina (1) 

(t) 
Obdobje (rok) 

uvoza 
    
0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno   
0201 10 00 –  Trupi in polovice  69 do 15. 12. 2003 
    
0201 20 –  Drugi kosi s kostmi: 160 do 15. 12. 2003 
0201 20 20 – –  "kompenzirane četrti"    
0201 20 30 – –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti   
0201 20 50 – –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti   
0201 20 90 – –  drugo   
0201 30 00 –  Brez kosti    
    
0202 Meso goveje, zamrznjeno   
0202 10 00 –  Trupi in polovice 264 do 15. 12. 2003 
    
0202 20 –  Drugi kosi s kostmi: 160 do 15. 12. 2003 
0202 20 10 – –  "kompenzirane" četrti   
0202 20 30 – –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti   
0202 20 50 – –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti    
0202 20 90 – –  drugo    
0202 30 –  Brez kosti:   
0202 30 10 – –  sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, vsaka 

sprednja četrt predstavljena v enem zamrznjenem bloku; 
kompenzirane četrti v dveh blokih, od katerih eden vsebuje 
sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov, drugi del 
pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu 

  

0202 30 50 – –  vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim delom plečeta   
0202 30 90 – –  drugo   
    
0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno 160 do 15. 12. 2003 
0201 10 00 –  Trupi in polovice:   
iz 0201 10 00 10 – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0201 20 –  Drugi kosi s kostmi:   
0201 20 20 – –  "kompenzirane četrti":   
iz 0201 20 20 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0201 20 30 – –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:   
iz 0201 20 30 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0201 20 50 – –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:   
iz 0201 20 50 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0201 20 90 – –  drugo:   
iz 0201 20 90 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0201 30 00 –  Brez kosti :   
iz 0201 30 00 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 Meso goveje, zamrznjeno   
0202 10 00 –  Trupi in polovice:   
iz 0202 10 00 10 – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
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Tarifna oznaka Poimenovanje 
Količina (1) 

(t) 
Obdobje (rok) 

uvoza 
0202 20 –  Drugi kosi s kostmi:   
0202 20 10 – –  "kompenzirane" četrti:   
iz 0202 20 10 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 20 30 – –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:   
iz 0202 20 30 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 20 50 – –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:   
iz 0202 20 50 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 20 90 – –  drugo:   
iz 0202 20 90 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 30 –  Brez kosti:   
0202 30 10 – –  sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, vsaka 

sprednja četrt predstavljena v enem zamrznjenem bloku; 
kompenzirane četrti v dveh blokih, od katerih eden vsebuje 
sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov, drugi del 
pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu: 

  

iz 0202 30 10 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 30 50 – –  vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim delom plečeta:   
iz 0202 30 50 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 30 90 – –  drugo:   
iz 0202 30 90 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
    

0210 20 –  Meso, goveje: 7 do 15. 12. 2003 
0210 20 10 – –  s kostmi   
0210 20 90 – –  brez kosti 

 
  

  (1) Razpisana količina velja izključno za uvoz  blaga v okviru navedenih tarifnih oznak. 
 
Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi 
razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za  kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo na 
obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 
115/02 in 11/03). 
 
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in 
količinami, v skladu z  drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list 
RS, št. 115/02 in 11/03). Vsaka ponudba je zavezujoča.  Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti 
spremeniti niti umakniti. 
 
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 
30 dni od izdaje obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska 
za izdraženo količino. Cena za izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno vplačati na transakcijski 
račun »Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« številka »01100-6300109972«. Po plačilu celotnega zneska za 
izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je možen le 
na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z deklaracijo za 
vnos blaga v carinski postopek. 
 
Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v 
višini 1.700 SIT. 
 

      Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Št. 50-165/2003 Ob-105474 
 
Na podlagi Uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na 
trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih 
koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000),  (Uradni list RS, št. 116/02, 35/03, 65/03, 70/03, 96/03 in 105/03) in na 
podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in 11/03), objavlja 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
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razpis 
 
za razdelitev dela carinskih  kvot, ki se deli po metodi komisijske delitve blaga  v okviru carinskih kvot v skladu z 

Uredbo o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se 

nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o 
novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 13 
Uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi 
in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in 
začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v 
kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000), (Uradni list RS, št. 116/02, 35/03, 65/03, 70/03, 96/03 in 105/03), naslednje blago, ki se 
razdeli po sistemu komisijske delitve carinskih kvot. 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina(1) 

(t) 
Obdobje (rok) 

uvoza 
1001 Pšenica in soržica 20.000 do 31. 12. 2003 
1001 10 00 –  Trda pšenica (t. durum)   
1001 90 –  Drugo:   
 – –  druga pira, navadna pšenica in soržica:   
1001 90 91 – – – navadna pšenica in soržica, semenska   
1001 90 99 – – –  drugo   
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti   
 –  Drobljenec in zdrob:   
1103 11 – –  pšenična:   
1103 11 90 – – –  iz navadne pšenice in pirjevice   
1103 20 –  Peleti:   
1103 20 60 – –  pšenični 

 
  

(1) Razpisana količina velja izključno za uvoz  blaga v okviru navedenih tarifnih oznak. 
 
Na razpis za dodelitev količin pšenice žitnih drobljencev, zdroba in peletov v okviru carinske kvote se lahko prijavi  
mlevsko predelovalna organizacija, ki je  odkupila pšenico letine 2003, pridelano v Republiki Sloveniji. 
Vlagatelj vloži zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi 
razpisa v Uradnem listu RS. 
K zahtevku mora vlagatelj tudi predložiti: 

- izdane račune s strani prodajalca, iz katerih je razvidna količina in cena odkupljene pšenice letine 2003, 
- prejemnico fakturiranega blaga ali skladiščnico  (potrdilo o skladiščenju). 
 

Zahtevki se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za  kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana 
(v nadaljnjem besedilu: agencija). Zahtevek se posreduje  na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 3 Uredbe o načinu 
delitve količine blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in 11/03). 
 
Po končani razdelitvi izda agencija  vlagatelju odločbo o dodeljeni količini blaga. Zahtevek za dodelitev določene količine 
blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovan z upravnimi kolki v višini 4.250 SIT. 
 

      Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Št. 50-164/2003 Ob-105475 
 
Na podlagi Uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na 
trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih 
koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000),  (Uradni list RS, št. 116/02, 35/03, 65/03, 70/03, 96/03 in 105/03) in na 
podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in 11/03), objavlja 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

razpis 
 

za razdelitev dela carinskih  kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v 
skladu z Uredbo o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in 

Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v 
delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko 

Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) 
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 1 in 12 
Uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi 
in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in 
začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v 
kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000),  (Uradni list RS, št. 116/02, 35/03, 65/03, 70/03, 96/03 in 105/03), naslednje blago, ki se 
razdeli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot. 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina(1) 

(t) 
Obdobje (rok) 

uvoza 

    

0202 Meso goveje, zamrznjeno 1000 
 

do 15. 12. 2003 

0202 10 00 –  Trupi in polovice   
iz 0202 10 00 10 – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 20 –  Drugi kosi s kostmi:   
0202 20 10 – –  "kompenzirane" četrti   
iz 0202 20 10 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 20 30 – –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti   
iz 0202 20 30 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 20 50 – –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti   
iz 0202 20 50 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 20 90 – –  drugo   
iz 0202 20 90 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   
0202 30 –  Brez kosti:   

0202 30 10 

– –  sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, 
vsaka sprednja četrt predstavljena v enem zamrznjenem 
bloku; kompenzirane četrti v dveh blokih, od katerih eden 
vsebuje sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet 
kosov, drugi del pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu 

  

0202 30 50 – –  vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim delom 
plečeta   

0202 30 90 – –  drugo 
   

0104 Žive ovce in koze 50 do 15. 12. 2003 
0104 10 –  Ovce:   
 – –  druge:   
0104 10 30 – – –  jagnjeta (do enega leta)   
0104 10 80 – – –  druge   
0104 20 –  Koze:   
0104 20 90 – –  druge   
0204 Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno   

0210 
Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v 
slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali 
iz drugih klavničnih izdelkov 

  

 –  Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih 
klavničnih izdelkov:   

0210 99 – –  drugo:   
 – – –  meso:   
 – – – –  ovčje in kozje:   
0210 99 21 – – – – –  s kostmi   
0210 99 29 – – – – –  brez kosti   
 – – –  drobovina:   
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Tarifna oznaka Poimenovanje Količina(1) 

(t) 
Obdobje (rok) 

uvoza 

    
0210 99 60 – – – –  ovac in koz   

1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja 
ali krvi   

1602 90 –  Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih koli živali:   
 – –  drugo:   
 – – –  drugo:   
 – – – –  drugo:   
 – – – – –  drugo:   
 – – – – – –  ovčje ali kozje:   

 
– – – – – – –  nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali 
užitnih klavničnih proizvodov (drobovine) in nekuhanega 
mesa ali užitnih klavničnih proizvodov (drobovine): 

  

1602 90 72 – – – – – – – –  ovčje   
1602 90 74 – – – – – – – –  kozje   
 – – – – – – –  drugo:   
1602 90 76 – – – – – – – –  ovčje   

1602 90 78 – – – – – – – –  kozje 
   

1004 00 00 Oves 500 do 31. 12. 2003 

1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na 
podlagi pšenice   

1102 90 –  Druga:   
1102 90 30 – –  ovsena moka   
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti   
 –  Drobljenec in zdrob:   
1103 19 – –  iz drugih žit:   
1103 19 40 – – –  ovsena   
1103 20 –  Peleti:   

1103 20 30 – –  ovseni 
    

1002 00 00 
 

Rž 
 

9.000 
 

do 15. 12. 2003 
 

1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na 
podlagi pšenice   

1102 10 00 
 

–  Ržena moka 
   

1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti   
 –  Drobljenec in zdrob:   
1103 19 – –  iz drugih žit:   
1103 19 10 – – –  ržena   
1103 20 –  Peleti:   

1103 20 10 – –  rženi 
   

1003 00 
 

Ječmen 
 

32.000 
 

do 31. 12. 2003 
 

1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na 
podlagi pšenice   

1102 90 –  Druga:   
1102 90 10 
 

– –  ječmenova moka 
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Tarifna oznaka Poimenovanje Količina(1) 

(t) 
Obdobje (rok) 

uvoza 

    
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti   
 – Drobljenec in zdrob:   
1103 19 – –  iz drugih žit:   
1103 19 30 – – –  ječmenova   
1103 20 –  Peleti:   

1103 20 20 – –  ječmenovi 
   

1005 Koruza 20.000 do 15. 12. 2003 
1005 10 –  Semenska:   

1005 10 90 – –  drugo 
   

1005 90 00 –  Druga 
   

1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na 
podlagi pšenice   

1102 20 –  Koruzna moka   
    
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti   
 –  Drobljenec in zdrob:   
1103 13 – –  koruzna   
1103 20 –  Peleti:   

1103 20 40 – –  koruzni 
   

(1) Razpisana količina velja izključno za uvoz  blaga v okviru navedenih tarifnih oznak. 
 
Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi 
razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za  kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se vlagajo na 
obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 
115/02 in 11/03). 
 
Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in 
količinami, v skladu z  drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list 
RS, št. 115/02 in 11/03). Vsaka ponudba je zavezujoča.  Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti 
spremeniti niti umakniti. 
 
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 
30 dni od izdaje obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska 
za izdraženo količino. Cena za izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek je potrebno vplačati na transakcijski 
račun »Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« številka »01100-6300109972«. Po plačilu celotnega zneska za 
izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je možen le 
na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z deklaracijo za 
vnos blaga v carinski postopek. 
 
Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v 
višini 1.700 SIT. 
 

      Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
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Ob-105337
Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje Ljubljana, Glinška 12, objavlja na pod-
lagi določil Zakona o zaposlovanju in zava-
rovanju za primer brezposelnosti (Uradni list
RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94,
80/97, 69/98 in 67/02), Zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije za leto
2003 – 2004 (Uradni list RS, št. 118/02 in
63/03), Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 47/03), Pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ura-
dni list RS, št. 64/01 in 31/03) in Progra-
ma lokalnih zaposlitvenih programov – jav-
na dela za leto 2004, ki je bil sprejet na seji
Vlade Republike Slovenije dne 30. 10.
2003 ter Pravilnika o financiranju in izvaja-
nju lokalnih zaposlitvenih programov – jav-
na dela (Uradni list RS, št. 108/03)

javni razpis
za izbor lokalnih zaposlitvenih

programov – javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2004

1. Uporabnik in poštni naslov: Zavod Re-
publike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod).

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki sredstev

Predmet javnega razpisa: izbor lokalnih
zaposlitvenih programov – javnih del za leto
2004 (v nadaljnjem besedilu: programi jav-
nih del), ki so namenjeni spodbujanju raz-
voja novih delovnih mest in ohranitvi ali raz-
voju delovnih sposobnosti brezposelnih
oseb ter se organizirajo zaradi izvajanja so-
cialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih,
naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in
drugih programov.

Predlagatelji vlog: vloge za programe
lahko predložijo delodajalci ali druge orga-
nizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj ni
pridobivanje dobička in kadar z dejavnos-
tjo, ki se izvaja v okviru javnih del na trgu ne
povzročajo nelojalne konkurence.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati progra-
mi oziroma naročniki in izvajalci javnih del

Programi javnih del so lahko organizirani
le za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobi-
vanje dobička in s katerimi na trgu ne pov-
zročajo nelojalne konkurence.

Programi javnih del morajo imeti naroč-
nika in izvajalca:

– naročnik zagotavlja, da obstaja javni
interes za izvajanje programa javnega dela.
Kolikor je izvajalec hkrati tudi naročnik pro-
grama javnega dela, mora pridobiti mnenje
o javnem interesu od lokalne skupnosti, ka-
dar izvajanje dejavnosti ni v pristojnosti lo-
kalne skupnosti pa od pristojnega ministrs-
tva oziroma druge pristojne institucije,

– izvajalec mora biti registriran za izvaja-
nje del, ki se bodo izvajala v okviru progra-
ma javnega dela in mora zagotavljati vodjo
programa javnih del in mentorja udeležen-
cem.

Programi javnih del morajo imeti zago-
tovljene vire financiranja.

Delodajalci ali druge organizacije na raz-
pis ne morejo predložiti programov javnih
del, za izvajanje katerih so viri financiranja v
letu 2004 zagotovljeni v celoti iz drugih jav-
nih razpisov ali drugega javnega vira.

Če predlagatelj programa javnih del že-
li uveljaviti financiranje programa s strani
Zavoda v celoti, mora vlogi obvezno prilo-
žiti ustrezno prošnjo z obrazložitvijo. Pre-
dlagatelj prošnji obvezno priloži tudi izja-
vo, da bo v primeru, ko Zavod ne bo fi-
nanciral programa v celoti, prevzel finan-
ciranje programa v deležu, skladno s
Pravilnikom o financiranju in izvajanju lo-
kalnih zaposlitvenih programov – javna de-
la, ali poda izjavo, da v tem primeru od-
stopa od vloge.

Vsebina predlaganih programov javnih
del mora biti v celoti skladna z vsebinski-
mi kriteriji za izbor programov javnih del,
ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Zavod si pridržuje pravico, da lahko
zniža število predlaganih udeležencev ali
čas njihove vključitve v program javnega
dela, če oceni, da nista skladna s predla-
gano vsebino programa oziroma opisanim
obsegom del na udeleženca, kadar pre-
dlagatelj po pozivu ne dokaže, da je pre-
dlog utemeljen.

Programi javnih del so lahko izbrani le
za vključitev ciljnih skupin brezposelnih
oseb. V izbrane programe se bodo lahko
vključevale brezposelne osebe, ki so pri-
javljene v evidenci brezposelnih oseb pri
Zavodu in izpolnjujejo kriterije za vključi-
tev v javna dela.

V javna dela se bodo v letu 2004 lah-
ko vključevale naslednje brezposelne ose-
be:

– starejše od 50 let,
– dolgotrajno brezposelne, kar pome-

ni, da je oseba brezposelna 12 mesecev
v zadnjih 16 mesecih ali da gre za osebo,
mlajšo od 25 let, ki je brezposelna 6 me-
secev v zadnjih 8 mesecih,

– pri katerih je ugotovljen upad delov-
nih sposobnosti, ki nima za posledico sta-
tusa invalidnosti,

– invalidi, kar pomeni osebo, kateri je
z odločbo priznan status invalida ali la-
stnost invalidne osebe,

– ki same skrbijo za enega ali več
otrok, ki so stari manj kot 15 let ali katere
zakonec je brezposeln,

– druge specifične brezposelne ose-
be iz ciljne skupine težje zaposljivih oseb,
ki jih z merili v javnem razpisu za izbor
programov javnih del določijo posamezne
območne službe zavoda ob upoštevanju
strukture brezposelnih na svojem obmo-
čju.

V nacionalne programe javnih del in v
lokalne programe javnih del, ki se bodo
izvajali na območjih z višjo stopnjo brez-
poselnosti od povprečne v Republiki Slo-
veniji, se bodo lahko v javna dela vključe-
vale tudi druge brezposelne osebe, ki so
prijavljene pri zavodu več kot 6 mesecev.

Vključitev v javno delo lahko traja naj-
več eno leto in se lahko podaljša, če brez-
poselni osebi ni mogoče v skladu z zapo-
slitvenim načrtom zagotoviti ustrezne ali
primerne zaposlitve. V skladu s stanjem
na trgu dela so to predvsem ženske sta-
rejše od 50 let, moški starejši od 55 let,
invalidi ter osebe, ki jim do upokojitve ma-
njka 5 let ali manj.

Merila za izbor programov javnih del v
območnih službah Zavoda:

Merilo Maksimalno število točk

1. Primernost programa, da se
izvaja kot javno delo 60 točk

2. Upoštevanje ciljnih skupin
brezposelnih oseb 80 točk

3. Območje izvajanja programa,
zagotovljena sredstva,
popolnost vloge
ter reference programa 40 točk
Skupaj 180 točk
Minimalno število točk,
da se program izbere 80 točk

Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni
z najmanj 80 točkami – po 1. merilu
najmanj 30 točk in po 2. merilu najmanj
50 točk. V primeru večjega števila pre-
dloženih programov od razpoložljivih
sredstev (na zadnjem odpiranju vlog),
bodo izbrani tisti programi, ki bodo
zbrali višje število točk. V primeru ena-
kega števila točk bodo izbrani tisti pro-
grami javnih del, ki bodo zbrali višje šte-
vilo točk po 2. merilu.

Merila za izbor nacionalnih programov jav-
nih del:

Merilo Maksimalno število točk
1. Primernost programa, da se

izvaja kot javno delo 60 točk
2. Možnost vključitve ciljne

skupine brezposelnih oseb
v program javnega dela 50 točk

3. Popolnost vloge ter reference
programa 30 točk
Skupaj 140 točk
Minimalno število točk,
da se program izbere 80 točk

Izbrani bodo programi, ki bodo ovre-
dnoteni z najmanj 80 točkami – po 1. me-
rilu najmanj 30 točk in po 2. merilu naj-
manj 50 točk. V primeru večjega števila
predloženih programov od razpoložljivih
sredstev (na zadnjem odpiranju vlog), pa
bodo izbrani tisti programi, ki bodo zbrali
višje število točk. V primeru enakega števi-
la točk bodo izbrani tisti programi javnih
del, ki bodo zbrali višje število točk po 3.
merilu.

3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev tega razpisa je
5.161,000.000 SIT, in sicer iz proračunske
postavke 3551 Spodbude za zaposlitev
brezposelnih oseb. Razdelitev sredstev:

– OS Celje: 503,033.028 SIT,
– OS Koper: 103,427.864 SIT,
– OS Kranj: 254,461.358 SIT,
– OS Ljubljana: 330,049.498 SIT,
– OS Maribor: 1.630,100.621 SIT,
– OS Murska Sobota: 698,342.829

SIT,
– OS Nova Gorica: 44,530.070 SIT,
– OS Novo mesto: 79,611.600 SIT,
– OS Ptuj: 270,593.509 SIT,
– OS Sevnica: 205,867.338 SIT,
– OS Trbovlje: 178,729.574 SIT,
– OS Velenje: 217,252.711 SIT,
Centralna služba/nacionalni programi:

645,000.000 SIT.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo

biti porabljena dodeljena sredstva: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2004.
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5. Rok, do katerega morajo biti predlože-
ne vloge za dodelitev sredstev: prvi rok pre-
dložitve vlog je 25. 11. 2003, po tem datu-
mu pa v letu 2004 vsak 5. v mesecu. Zadnji
rok za predložitev vlog je 5. 10. 2004.

Upoštevajo se vloge s poštnim žigom do
vključno 5. v mesecu oziroma do 25. 11.
2003, če gre za prijavo na prvi rok. Kolikor
5. v mesecu ni delovni dan, se šteje za rok
prvi naslednji delovni dan. Vloge, ki bodo
oddane osebno, morajo biti v vložišču pri-
stojne službe Zavoda na navedene datume
do 12. ure.

Razpis je odprt do razdelitve sredstev,
oziroma najkasneje do 5. 10. 2004. Če
bodo sredstva razdeljena pred predvidenim
datumom zadnjega odpiranja, se datum za-
ključka postopka zaradi porabe sredstev po-
sreduje v objavo v Uradni list RS naslednji
delovni dan po zaključku. Vloge, prejete po
datumu zaključka razpisa, se vrnejo predla-
gateljem.

Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis
za izbor lokalnih zaposlitvenih programov-
javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2004
in Ne odpiraj – Vloga.

V primeru poziva na dopolnitev vloge, mo-
rajo biti le-te označene enako kot vloga: Jav-
ni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih pro-
gramov – javnih del v Republiki Sloveniji za
leto 2004 in Ne odpiraj – Dopolnitev vloge.

Vse vloge, ki bodo nepravilno označe-
ne, bodo vrnjene prijavitelju.

Prijavitelj lahko odda v eni kuverti hkrati
več vlog. V tem primeru mora na kuverti
označiti število vlog. Vloge se oddajo ose-
bno ali po pošti na Območni službi oziroma
Centralni službi Zavoda.

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuver-
ti. Tiste, ki bodo posredovane s pošto, mo-
rajo biti poslane priporočeno ali s povratni-
co na ustrezen naslov:

– ZRSZ, Območna služba Celje, Ljub-
ljanska cesta 14, 3001 Celje,

– ZRSZ, Območna služba Koper, Kmeč-
ka ulica 2, 6001 Koper,

– ZRSZ, Območna služba Kranj,
Bleiweisova cesta 12, 4001 Kranj,

– ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Par-
mova 32, 1001 Ljubljana,

– ZRSZ, Območna služba Maribor, Gre-
gorčičeva ul. 37, 2001 Maribor,

– ZRSZ, Območna služba Murska So-
bota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Mur-
ska Sobota,

– ZRSZ, Območna služba Nova Gorica,
Ulica tolminskih puntarjev 4, 5001 Nova Go-
rica,

– ZRSZ, Območna služba Novo mesto,
Trdinova ulica 10, 8001 Novo mesto,

– ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodni-
kova 2, 2250 Ptuj,

– ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica,

– ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Uli-
ca 1. junija 19, 1420 Trbovlje,

– ZRSZ, Območna služba Velenje, Ru-
darska cesta 6/a, 3320 Velenje,

– ZRSZ, Centralna služba, Glinška ulica
12, 1000 Ljubljana, samo kadar gre za na-
cionalne programe javnih del.

6. Roki za odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog ne bo javno in bo
izvedeno v roku najkasneje sedem dni od
rokov, opredeljenih za predložitev vlog.

7. Rok, v katerem bodo predlagatelji ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: predlagate-
lji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 45 dni po roku, ki je do-
ločen za oddajo vlog.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno v
vložiščih Območnih služb in Centralne slu-
žbe Zavoda v času uradnih ur, ki so vsak
delovni dan od 8. do 12. ure in v sredo tudi
od 14. do 16. ure. Dostopna je tudi na splet-
nih straneh Zavoda: http//www.ess.gov.si.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 1213-1/2003 Ob-105106
Na podlagi Odredbe o razdeljevanju de-

la sredstev javnega zavoda Park Škocjan-
ske jame (Uradni list RS, št. 84/99) objav-
lja Park Škocjanske jame, Slovenija

javni razpis
za izplačilo nepovratnih sredstev za

dokončanje objektov namenjenih
oddajanju turističnih sob in apartmajev

v Regijskem parku Škocjanske jame
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni

zavod Park Škocjanske jame, Slovenija,
Škocjan št. 2, 6215 Divača.

II. Predmet razpisa: s tem razpisom va-
bimo k prijavi za pridobitev nepovratnih
sredstev (v nadaljnem besedilu: sredstva),
za dokončanje objektov namenjenih odda-
janju turističnih sob in apartmajev v Regij-
skem parku Škocjanske jame.

III. Višina in namen sredstev:
1. V skladu s sklepom sveta Javnega za-

voda Park Škocjanske jame (sklep št. 4/1 z
dne 4. 11. 2003) znaša višina razpoložljivih
sredstev 4,000.000 SIT.

2. Sredstva se namenijo za dokončanje
objektov namenjenih oddajanju turističnih
sob in apartmajev v Regijskem parku Škoc-
janske jame.

IV. Pogoji
Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo

prosilci, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče na območju

parka Škocjanske jame,
– so lastniki nepremičnine na območju

parka Škocjanske jame,
– so pridobili ustrezno dovoljenje za po-

seg v prostor z opredeljeno namembnostjo
navedeno v II. točki tega javnega razpisa.

V. Merila za izbor
Prednost pri dodeljevanju sredstev ima

prosilec:
– ki je lastnik nepremičnine, ki je zakon-

sko zavarovan kulturni spomenik,
– ki je lastnik nepremičnine, ki se naha-

ja na območju naselbinskih spomenikov
(Škocjan in Betanja).

VI. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za prijavo, ki je se-

stavni del razpisne dokumentacije,
– kopijo lokacijskega in gradbenega do-

voljenja oziroma enotnega gradbenega do-
voljenja,

– finančna ocena potrebnih sredstev za
dokončanje objekta oziroma začetka obra-
tovanja dejavnosti, podpisana s strani grad-
benega nadzora,

– podpisana izjava lastnika objekta, da
bo začel z dejavnostjo oddajanja sob in
apartmajev najkasneje do 31. decembra
2004.

VII. Oddaja prijave
Prijave na razpis, skupaj z zahtevano do-

kumentacijo, morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova prijavi-
telja in oznako: “Prijava na javni razpis za
dokončanje objektov namenjenih oddajanju
turističnih sob in apartmajev v Regijskem
parku Škocjanske jame” in pripisom: “Ne
odpiraj – prijava na javni razpis”.

Prijavitelji oddajo prijavo na sedežu par-
ka ali pošljejo na naslov: Park Škocjanske
jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Diva-
ča.

VIII. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo
prijav je 8 dni po tej objavi. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila od-
dana zadnji dan roka za oddajo prijav na
pošti s priporočeno pošiljko ali oddana ose-
bno do 15. ure na sedežu uprave Parka
Škocjanske jame.

IX. Obveščanje o izidu razpisa: komisija
bo z odpiranjem prijav pričela 5. dan po ob-
javi tega razpisa ob 14. uri na upravi Parka
Škocjanske jame. O izidu razpisa bo Park
Škocjanske jame prijavitelje pisno obvestil v
roku 10 dni, ko bo odpiranje prijav končano.

X. Pogodba o izplačilu dodeljenih sred-
stev: z izbranimi prijavitelji bo Park Škocjan-
ske jame sklenil pogodbo o prejemu sred-
stev. V pogodbi mora biti določba, kjer je
določeno, da mora pogodbenik zagotoviti,
da bo do 31. decembra 2004 dejansko
začel opravljati dejavnost v skladu s
predpisi, za katero je prejel sredstva.

XI. Namenska poraba sredstev: dobitnik
sredstev mora v roku 6 mesecev po podpi-
su pogodbe izkazati namensko porabo
sredstev z računi. Račune z podpisano izja-
vo, da je sredstva namensko porabil, mora
oddati na upravi parka do 31. maja 2004.

V primeru, da sredstva niso porabljena
namensko in v predpisanem roku mora do-
bitnik sredstva vrniti z zamudnimi obrestmi,
ki so določene pri Banki Slovenije.

XII. Razpisna dokumentacija: z dnem ob-
jave tega razpisa, bo ta javni razpis in prijav-
ni obrazec dostavljen vsem gospodinjstvom
v Parku Škocjanske jame, prav tako pa bo
na voljo na sedežu javnega zavoda Park
Škocjanske jame.

Javni razpis bo tudi visel 8 dni na oglasni
deski vaške skupnosti na trgu v Matavunu.

Dodatne informacije oziroma pojasnila
lahko zainteresirani dobijo na upravi Parka
Škocjanske jame, Škocjan 2, tel.
05/70-82-100.

Javni zavod Park
Škocjanske jame, Slovenija

Ob-105253
Občina Ivančna Gorica objavlja na pod-

lagi 74. člena Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96, 23/96 in 108/02), 10. čle-
na Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96, 44/00 in 78/03), 19. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Ob-
čine Ivančna Gorica, št. 1/95, 2/99 in
4/01) in sklepa 7. seje Občinskega sveta
občine Ivančna Gorica z dne 27. 10. 2003,
objavlja
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javni razpis
za pridobivanje koncesionarjev za

izvajanje predšolske vzgoje
1. Koncedent: Občina Ivančna Gorica,

Sokolska 8, Ivančna Gorica, tel.
01/787-83-84.

2. Predmet koncesije: izvajanje javno-
veljavnih dnevnih programov predšolske
vzgoje.

3. Izvajanje javnoveljavnih programov
predšolske vzgoje obsega naslednje nalo-
ge:

– vzgojo,
– varstvo in
– prehrano otrok.
4. Območje izvajanja programov je ce-

lotno območje Občine Ivančna Gorica.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: za-

četek izvajanja koncesije je predviden v naj-
krajšem možnem času, koncesija se razpi-
suje za čas potrebe.

6. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dvignejo na Občini Ivančna Gorica, v Refe-
ratu za otroško varstvo, Sokolska 8, Ivan-
čna Gorica (Marija Okorn).

7. Koncesionar mora izpolnjevati nasled-
nje pogoje:

– da izpolnjuje pogoje za vzgojitelja in
pomočnika vzgojitelja,

– da ima zagotovljen prostor in opremo
v skladu z veljavnimi normativi in standardi,

– druge pogoje, določene v razpisni do-
kumentaciji.

8. Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatki ponudnika (naziv, naslov, do-

sedanje delo na področju predšolske vzgo-
je...),

– dokazila o izpolnjevanju pogojev v prej-
šnji točki,

– izjavo, da se ponudnik strinja z razpi-
snimi pogoji,

– program izvajanja programov predšol-
ske vzgoje,

– popis in opis prostorov ter igrišč s pri-
loženo skico, ki se bodo uporabljali za izva-
janje predšolske vzgoje,

– število otrok, ki bodo vključeni v pred-
šolsko vzgojo glede na izpolnjene pogoje iz
druge alinee prejšnje točke,

– cenik storitev v obliki cene na otroka
in njeno specifikacijo,

– eventualne druge pogoje in ugodnosti
za izvajanje koncesije.

9. Rok in način prijave na javni natečaj:
ponudniki svojo ponudbo predložijo konce-
dentu osebno ali priporočeno po pošti v
roku 30 dni od dneva objave javnega nate-
čaja. Ponudniki predložijo svojo ponudbo v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Ivančna
Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica,
s pripisom “Ne odpiraj – ponudba – konce-
sija za predšolsko vzgojo”.

10. Kriteriji in merila za izbiro koncesio-
narjev:

– strokovna usposobljenost za prevzem
koncesije,

– ustreznost prostorov in igrišč,
– ustreznost lokacije glede na potrebe

po predšolski vzgoji,
– cena storitev v obliki cene na otroka,
– dosedanja dejavnost na področju

predšolske vzgoje (reference).
11. Javno odpiranje ponudb bo v četr-

tek, 11. 12. 2003 ob 9. uri v sejni sobi

Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivan-
čna Gorica.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pisno pooblastilo za zastopanje.

12. O izbiri koncesionarjev bo odločil
koncedent z upravno odločbo o podelitvi
koncesije v roku 60 dni od dneva odpira-
nja.

Občina Ivančna Gorica

Št. 35200-00268/2003 Ob-105419
Na podlagi 15. člena Odloka o koncesiji

za opravljanje dejavnosti javne razsvetljave
v Občini Ormož (Uradni vestnik občine Or-
mož, št. 2/97 in 2/03) objavlja Občina Or-
mož

ponovni javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
dejavnosti javne razsvetljave v Občini

Ormož
1. Koncendent: Občina Ormož, Ptujska

cesta 6, 2270 Ormož.
2. Predmet razpisa: koncesija za oprav-

ljanje dejavnosti javne razsvetljave v Občini
Ormož.

3. Območje izvajanja koncesije: Občina
Ormož.

4. Trajanje koncesije: koncesijska po-
godba se bo sklenila za 5 let.

5. Za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met razpisa, mora kandidat izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– da je kot pravna oseba ali kot podjet-
nik posameznik registriran v Republiki Slo-
veniji;

– da je registriran za izvajanje navedene
dejavnosti in da ima za to vsa potrebna do-
voljenja pristojnih organov;

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odloč-
be;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa izdana pravnomoč-
na odločba za kaznivo dejanje, ki je pove-
zano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet koncesije;

– da ima poravnane davke in druge ob-
vezne dajatve;

– da je finančno usposobljen za izvaja-
nje koncesionirane dejavnosti;

– da ima ustrezne reference s področja
izvajanja dejavnosti;

– da razpolaga z zadostnim strokovnim
kadrom za racionalno izvajanje koncesioni-
rane dejavnosti, od tega najmanj z enim de-
lavcem V. stopnje izobrazbe elektrotehnič-
ne usmeritve in enim delavcem IV. stopnje
strokovne izobrazbe elektrotehnične smeri,

– da ima v lasti ali posesti ustrezna te-
hnična sredstva, potrebna za izvajanje raz-
pisane dejavnosti;

– da predloži ustrezne oblike zavarova-
nja (varščino) za kvalitetno izvajanje konce-
sionirane dejavnosti;

– da zagotavlja interventno izvajanje jav-
ne službe na poziv uporabnikov ob vsakem
času;

– da pripravi in predloži program delova-
nja dejavnosti.

6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– cena – 90%,
– reference – 10%.
7. Naslov službe in oseba, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija in do-
datne informacije: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, Ormož, Irena Meško-Kukovec od
8. do 10. ure.

8. Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa, od 8. do 13. ure.

9. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo
dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili naj-
kasneje do 29. 12. 2003 do 9. ure, v zaprti
kuverti, na naslov: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož in z oznako: »Ne od-
piraj: javni razpis – koncesija za opravljanje
dejavnosti javne razsvetljave v Občini Or-
mož.«

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 12. 2003 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.

11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti: v skladu z razpisno
dokumentacijo.

12. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum končne odloči-
tve: 28. 2. 2004.

13. Izbrani postopek bo vodila posebna
komisija, ki jo imenuje župan.

14. O izbiri bodo ponudniki pisno obve-
ščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na pod-
lagi pravnomočne odločbe sklenjena kon-
cesijska pogodba.

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 3. 11. 2003.

Občina Ormož

Št. 640-7/02 Ob-105154
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) objavlja Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Medvode za leto 2004
1. Predmet javnega razpisa iz sredstev

proračuna Občine Medvode je sofinancira-
nje programov:

A) Šport otrok in mladine(»Zlati sonček«,
»Krpan«, tečaji plavanja in šolska športna
tekmovanja).

B) Šport v društvih (interesna športna
vzgoja otrok in mladine, šport za dosežek –
športne šole, športno rekreacijska dejav-
nost odraslih, šport za odrasle – šport za
dosežek).

C) Kakovostni šport.
D) Vrhunski šport.
E) Šport študentov in občanov starih nad

65 let.
F) Izobraževanje strokovnega kadra.
G) Športne prireditve.
H) Investicij, investicijskega in rednega

vzdrževanja objektov ter opreme.
2. Na razpis za sofinanciranje programov

športa lahko kandidirajo vsa športna druš-
tva in zveze društev, ki izpolnjujejo pogoje:

– imajo sedež in delujejo na območju
Občine Medvode;

– predložijo dokazilo o plačani članarini
svojih članov za tekoče leto;
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– delujejo skladno z Zakonom o druš-
tvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 89/99) in
Zakonom o športu (Uradni list RS, št.
22/98).

3. Predlagatelji programov morajo po-
sredovati natančen opis programa s predvi-
denim številom udeležencev, krajem izvaja-
nja programa in urnikom ter predložiti dose-
žene rezultate za vsako delujočo vrsto v
športu za dosežek – športne šole, športu
za odrasle – šport za dosežek in kakovo-
stnem športu. Upoštevajo se rezultati pa-
nožnih športnih zvez.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten z navedbo virov financiranja.

5. Predlagatelji morajo programu predlo-
žiti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na se-
dežu Občine Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, Medvode.

6. Rok za prijavo na razpis je 30. 11.
2003.

7. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu z merili za vrednotenje špor-
tnih programov v Občini Medvode.

8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe o sofinanciranju programov špor-
ta v 15 dneh po sprejemu proračuna Obči-
ne Medvode za leto 2004.

9. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Medvode, Oddelek za družbene de-
javnosti, p.p. 54, 1215 Medvode.

10. Podrobnejše informacije so na voljo
pri Bohinc Antonu, 031/599-388.

Občina Medvode

Ob-105338
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 s spre-
membami in dopolnitvami), Uredbe o prido-
bivanju, razpolaganju in upravljanju s stvar-
nim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03 s spremembami in dopolni-
tvami) in 33. člena statuta Občine Loška
dolina (Ur. l. RS, št. 49/99 in 22/00) in
programom prodaje stvarnega premoženja
Občine Loška dolina z dne 17. 4. 2003,
objavlja župan Občine Loška dolina

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
1. Predmet prodaje je:
A) stanovanjski in gospodarski objekt z

pripadajočim zemljiščem, v naselju Marko-
vec št.19, 1386 Stari trg pri Ložu, ki stojita
na:

1. parc. št. *58 – stavbišče v izmeri
239 m2, k.o. Knežja Njiva,

2. parc. št.*59 – stavbišče v izmeri
588 m2, k.o. Knežja Njiva,

3. parc. št. 665/9 – funkcionalno zem-
ljišče k objektu v izmeri 30 m2, k.o. Više-
vek,

4. parc. št. 665/9 – dvorišče v izmeri
188 m2, k.o. Viševek.

B) Stanovanjska hiša z pripadajočim
zemljiščem, v naselju Nadlesk št. 10, 1386
Stari trg pri Ložu, ki stoji na:

1. parc. št. *85 – stavbišče v izmeri
123 m2, k.o. Nadlesk,

2. parc. št. 90/5 – njiva v izmeri 207 m2.
k.o. Nadlesk.

2. Skupna izklicna cena za navedene ne-
premičnine pod točko A znaša 14,528.400
SIT, pod točko B pa 4,400.000 SIT.

Skupna izklicna cena je določena na
podlagi cenitve nepremičnin. Izklicna cena
ne vsebuje nobenih davščin in drugih osta-
lih stroškov. Kupec plača poleg izklicne ce-
ne davek, stroške notarskega prepisa, stro-
ške vknjižbe v zemljiško knjigo ter vse osta-
le stroške v zvezi z izvedbo prodajne po-
godbe, ki niso všteti v kupnino.

3. Posamezna nepremičnina se proda-
jaja po sklopih A in B. En sklop so vsa
zemljišča zajeta v posamezni alinei 1. točke
tega razpisa.

4. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.

5. Lastnik nepremičnin je Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu.

6. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ose-

be s sedežem v Republiki Sloveniji in vse
fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije. Pravne osebe morajo predložiti
izpisek iz sodnega registra, fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu. V ponudbi mora
biti navedena ponujena cena, rok plačila,
plačilni pogoji.

Ponudniki morajo najpozneje 3 dni pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe polo-
žiti varščino v višini 10% od izklicne cene na
transakcijski račun Občine Loška dolina št.
01265-0100002634. S potrdilom o plačilu
varščine se ponudnik izkaže pred začetkom
odpiranja ponudb. Brez potrdila o plačani
varščini, ponudnik ne more sodelovati na jav-
nem razpisu. Predstavniki in pooblaščenci
pravnih oseb se morajo pred začetkom od-
piranja ponudb izkazati tudi z overjenim poo-
blastilom. Varščina bo neuspelim ponudni-
kom neobrestovano vrnjena najkasneje v
10 dneh po odpiranju ponudb in izdanem
sklepu o izbiri najugodnejšega ponudnika.

7. Rok za zbiranje ponudb je do 27. 11.
2003 do 12. ure na naslov Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu. Ponudba mora biti odda-
na v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj –
Ponudba za odkup nepremičnin«.

8. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
28. 11. 2003 ob 12. uri, v mali sejni sobi
Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

9. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
nepremičnine je 15 dni po pravnomočnosti
sklepa o izboru najugodnejšega ponudni-
ka. Če izbrani ponudnik v tem roku ne pod-
piše pogodbe, prodajalec zadrži varščino.

10. Kriteriji pri izbiri ponudnikov: ponujena
cena 80%, rok plačila kupnine 10% in plačilni
pogoji 10%. Pri izbiri najugodnejšega ponu-
dnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane pogoje. Ponudbe
pod izklicno ceno ne bodo upoštevane.

11. Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se bo opravil po sklenjeni prodajni
pogodbi po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.

12. Vse stroške prodaje nepremičnin in
prenosa pravic na kupca, davke, takse in
drugo plača kupec.

13. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudni-
kom sklenil pogodbo za prodajo nepremič-
nine iz tega razpisa.

14. Vsa dodatna pojasnila dobijo intere-
senti na Občini Loška dolina, Cesta No-

tranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, pri
Gradišar Robertu, tel. 70-50-670.

15. Ogled je mogoč po predhodnem do-
govoru.

Občina Loška dolina

Št. 189 Ob-105404

Ponovni javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo gradiča

Švarcenštajn s pripadajočim
zemljiščem

Predmet razpisa so naslednja zemljišča:
I. Zemljišče parc. št. 1302/2, stanovanj-

ska stavba, v izmeri 534 m2, dvorišče, v
izmeri 443 m2, vl. št. 265, k.o. Laze, parc.
št. 1302/3, sadovnjak, v izmeri 92 m2, vl.
št. 293, k.o. Laze, parc. št. 1303/19, sa-
dovnjak, v izmeri 456 m2, vl. št. 366, parc.
št. 1303/17, sadovnjak, v izmeri 25 m2, vl.
št. 293, k.o. Laze, parc. št. 1390/2, pot, v
izmeri 25 m2, vl. št. seznam, k.o. Laze.

Skupna površina zemljišča znaša
1565 m2.

Vrednost stavbnega zemljišča znaša
1.700 SIT/m2, skupaj torej 2,660.500 SIT.
V navedeni ceni ni vključen davek na doda-
no vrednost (DDV).

II. Nepremičnina je grad Švarcenštajn,
ki se prvič omenja leta 1360, vendar je
današnja stavba v svojih temeljnih sestavi-
nah iz leta 1523. Temeljni tloris je trikotnik s
stolpičastim prizidkom sredi daljše stranice
in delno obzidanim dvoriščem. Stavba je
dvonadstropna in na dvoriščni strani oprem-
ljena s sekundarnimi arkadami. Posebno
dragocene sestavine so gotski vhodni por-
tal, gostka klet in ostanki polžastega stopni-
šča. Švarcenštajn je pomemben kot znači-
len primer poznosrednjeveškega gradiča,
ki je ohranil mnoge dragocene arhitetkurne
prvine iz časa svojega nastanka. Grad je bil
leta 1983 razglašen za kulturni spomenik.

Kupec je pri obnovi objekta dolžan upoš-
tevati smernice Zavoda za spomeniško var-
stvo, dejavnost v objektu pa mora biti v skla-
du z določili Zakona o varstvu pred hrupom
v naravnem in bivalnem okolju (npr. hotel z
restavracijo visokega ranga, šola, knjižnica,
galerija...).

III. Kupec mora vzdrževati in zavarovati
objekt, da se ne bi poslabšalo obstoječe
stanje ali povzročala nevarnost za ljudi in
okolico.

Kupec mora v roku treh let od podpisa
kupoprodajne pogodbe pričeti z obnovitve-
nimi deli (kar pomeni, da pridobi vso potre-
bno dokumentacijo za obnovo) in jih dokon-
čati najkasneje v roku osmih let od pričetka
del. Dela se štejejo za dokončana, ko dobi
objekt uporabno dovoljenje. Roki se lahko
podaljšajo v primeru višje sile. V primeru,
da kupec z deli v navedenem roku ne prič-
ne, se pogodba razdre in vrne kupnina v
nominalnem znesku brez obresti, varščino
pa prodajalec obdrži.

V primeru, da kupec z obnovitvenimi deli
ne prične v navedenem roku in želi nepre-
mičnino prodati, si prodajalec pridržuje
predkupno pravico, kupec pa se zavezuje,
da ob izkazanem interesu prodajalca ponu-
di nepremičnino v odkup pod enakimi po-
goji kot so navedeni v tem razpisu.

IV. Kupnino za stavbno zemljišče izbrani
ponudnik poravna na podračun EZR MOV
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št. 01333-0100018411, sklic na številko 28
76333-7141998-21120003, najpozneje v
roku 30 dni po podpisu pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča, sicer se zaračunajo z
zakonom določene zamudne obresti.

Davek na promet nepremičnin v višini 2%
od vrednosti pogodbe ter sodno takso za
zemljiškoknjižni predlog in vpis plača kupec.

V. Varščina, ki jo morajo ponudniki po-
ravnati na podračun EZR MOV, ki je nave-
den v prejšnjem členu, znaša 10% od sku-
pne ponujene vrednosti ter se uspelemu
ponudniku vračuna v kupnino za zemljišče,
neuspelim pa vrne v roku 15 dni po izvedbi
razpisa, brez obresti.

VI. Ponudbe morajo biti predložene v za-
prti kuverti na naslov: Mestna občina Vele-
nje, Titov trg 1, Velenje, z oznako »Javni raz-
pis« za prodajo nepremičnine gradič Švar-
cenštajn, najkasneje do 20. novembra 2003
(upoštevan bo poštni žig 20. 11. 2003).

Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– matično številko in davčno številko po-

nudnika,
– ponujeno ceno za m2 zemljišča,
– plačilne pogoje,
– predlog predvidene dejavnosti oziro-

ma namembnosti v obnovljenem objektu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-

publike Slovenije za fizične osebe in izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS,

– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse

razpisane pogoje,
– rok obnove objekta.
Prepozno predložene, nepopolne ali ne-

pravilno označene ponudbe, komisija ne bo
upoštevala pri izbiri.

VII. Izbrana bo ekonomsko najugodnej-
ša ponudba, to je tista ponudba, ki najbolj
ustreza naslednjim merilom za ponujeno vi-
šino kupnine, predvideno dejavnost in za
rok obnove objekta in bo dosegla najvišje
število točk.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do upoštevana naslednja merila:

a) ponujena višina kupnine: 85%;
b) rok obnove objekta: 15%.
a) Ponujena višina kupnine
Ponujena višina kupnine ima 85% utež

pri ocenjevanju ponudb. Število točk se do-
loči po naslednji formuli:

najnižja cena
Tponudbe = ——————————— × 85

ponudnikova cena

b) Rok obnove objekta:
– obnova v roku 8 let od pričetka del -

ponudba se izloči, 0 točk,
– obnova v roku manj kot 8 let od 7 let

od pričetka del – 5 točk,
– obnova v roku manj kot 7 let do 6 let

od pričetka del – 10 točk,
– obnova v roku 5 let od pričetka del –

15 točk.
VIII. Odpiranje pondub bo dne 21. 11.

2003 ob 12. uri v pritličju upravne stavbe
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje,
soba št. 28/1.

Zapisnik o odpiranju pondub bodo vsi
ponudniki prejeli v roku 15 dni od dneva
odpiranja.

IX. Pogodba o prodaji zemljišča mora
biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
pravnomočnosti sklepa o izbiri najboljše-
ga ponudnika. Ta rok se lahko zaradi ob-
jektivnih okoliščin, ki bi nastale po konča-
nem javnem razpisu podaljša do odprave
take okoliščine. V primeru, da se izbrani
ponudnik v osmih dneh od poziva k pod-
pisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je
od pogodbe odstopil, zaradi česar mu za-
pade varščina v korist Mestne občine Ve-
lenje.

X. Sklep o izbiri najboljšega ponudnika
bo prodajalec sprejel najkasneje v roku 15
dni od odipranja ponudb.

O izbiri najboljšega ponudnika za proda-
jo zemljišča, bo komisija obvestila vse po-
nudnike v roku 15 dni po sprejemu sklepa o
izbiri.

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na izpolnjevanje razpisnih pogojev po-
nudnikov z nikomer od ponudnikov ne skle-
ne kupoprodajne pogodbe.

XI. Vsi zainteresirani lahko dobijo potre-
bne informacije glede lege zemljišč ali in-
formacije v zvezi s sestavo pondube pri Hin-
ku Jagru, Služba za gospodarjenje s stav-
bnimi zemljišči, tel. 03/89-61-668 ali pri
Janji Kastelic, Pravna služba, tel.
03/89-61-702, možen je ogled objekta po
predhodni najavi.

Mestna občina Velenje

Javne dražbe

Sprememba in dopolnitev

Ob-105453
Občina Tolmin, Ulica Padlih borcev 2,

5220 Tolmin, objavlja spremembo in do-
polnitev objavljene javne dražbe za odpro-
dajo montažne stanovanjske hiše v Porez-
nu št. 13/a s pripadajočimi zemljišči, v
Uradnem listu RS, št. 103 z dne 24. 10.
2003.

Doda se novo I/c točko, ki se glasi: Sta-
novanjska hiša je v najemu in ima na-
jemnik predkupno pravico.

II. točka se spremeni tako, da se glasi:
Za dne 10. 11. 2003 ob 8. uri določena
javna dražba je preklicana in je nov da-
tum ustne javne dražbe določen za po-
nedeljek, dne 24. 11. 2003 ob 8. uri, v
pisarni Oddelka za gospodarstvo Obči-
ne Tolmin, na sedežu v Tolminu, Ulica
Padlih borcev 2, 5220 Tolmin.

Občina Tolmin

Ob-105155
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih

financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 39. člena Uredbe o pri-
dobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), 101. člena Sta-
tuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00)
in sklepa Občinskega sveta občine Cerkni-
ca z dne 20. 6. 2002, Občina Cerknica s
sedežem v Cerknici, C. 4. maja 53, razpi-
suje

javno dražbo
za prodajo komunalno urejenih

gradbenih parcel v poselitvenem
območju naselja Cerknica – Zazidalni

načrt Loško
Predmet javne dražbe so štiri gradbene

parcele z možnostjo gradnje individualnih
stanovanjskih hiš v skladu z Odlokom o za-
zidalnem načrtu za del območja urejanja
C13-11S Loško v Cerknici (Ur. l. RS,
št. 7/03), in sicer:

parcela 5: parc. št. 577/1, travnik v
izmeri 796 m2,

parcela 6: parc. št. 577/9, travnik v
izmeri 912 m2,

parcela 7: parc. št. 579/3, njiva v izmeri
414 m2 in parc. št. 579/3, travnik v izmeri
396 m2 v skupni izmeri 810 m2,

parcela 8: parc. št. 579/2, njiva v izmeri
797 m2,

vse vpisane pri vl. št. 1650 k.o. Cerkni-
ca, kjer je vknjižena družbena lastnina imet-
nik pravice uporabe Občina Cerknica, C. 4.
maja 53, Cerknica.

Za prodajo navedenih parcel bo javna
dražba v četrtek, 27. 11. 2003, s pričetkom
ob 12. uri, v dvorani pod Ljubljansko banko
v Cerknici, Cesta 4. maja 65.

I. Za parcelo 5 znaša:
a) izklicna cena 3,258.060 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega zemlji-

šča 5,256.226,80 SIT.
Za parcelo 6 znaša:
a) izklicna cena 3,732.852 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega zemlji-

šča 6,022.209,60 SIT.
Za parcelo 7 znaša:
a) izklicna cena 3,315.362 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega zemlji-

šča 5,348.673 SIT.
Za parcelo 8 znaša:
a) izklicna cena 3,262.153 SIT,
b) stroški opremljanja stavbnega zemlji-

šča 5,262.830,10 SIT.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja iz-

klicne cene znaša 50.000 SIT.
Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklic-

no ceno, ki je določena v tem razpisu za
posamično parcelo. K vrednosti parcele, ki
bo dosežena po končani licitaciji, bo po-
trebno kupcu parcele obračunati še 20%
DDV. Stroški opremljanja stavbnega zemlji-
šča so fiksni in se ne licitirajo. Prav tako je v
stroške opremljanja stavbnega zemljišča že
vključen 20% DDV.

V izklicno ceno je vključena cena zemlji-
šča, ki je določena z Odlokom o povprečni
gradbeni ceni in povprečnih stroških komu-
nalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Cerknica za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 28/01)
in na dan 31. 8. 2003 znaša 4.093,04
SIT/m2, brez vključenega 20% DDV.

Kupec je dolžan ob plačilu kupnine pla-
čati tudi strošek opremljanja stavbnega zem-
ljišča. Na podlagi sklepa o sprejemanju pro-
grama opremljanja stavbnih zemljišč zazi-
dalnega načrta za del območja urejanja
C-13-11S Loško v Cerknici, ki ga je na 1. iz-
redni seji dne 12. 9. 2003, sprejel Občin-
ski svet občine Cerknica je določen stro-
šek opremljanja stavbnega zemljišča in zna-
ša 6.603,30 SIT/m2 z vključenim 20% DDV.

II. Varščino je potrebno plačati pred jav-
no dražbo na račun Občine Cerknica
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01213-0100002563 UJP Postojna, celot-
no preostalo kupnino, skupaj s stroški
opremljanja stavbnega zemljišča pa mora
uspeli dražitelj plačati v 8 dneh od sklenitve
pogodbe oziroma izstavitve računa.

Varščina za nakup ene izmed parcel zna-
ša 500.000 SIT. Kupec, ki je zainteresiran
za nakup večih parcel, mora plačati varšči-
no za toliko parcel, kot jih namerava kupiti.

III. S potrdilom o plačilu varščine se dra-
žitelj izkaže pred pričetkom dražbe.

Varščina se uspelemu dražitelju vračuna
v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se vr-
ne brez obresti najkasneje v osmih dneh po
javni dražbi.

Z dokazilom o plačani varščini lahko dra-
žitelj nastopa pri nakupu katerekoli parcele
iz tega javnega razpisa. V primeru, da draži-
telj z nakupom uspe, se varščina, ki je bila
plačana, vračuna v kupnino.

IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s predložitvijo izpiska iz so-
dnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni, da imajo sedež na območju Republike
Slovenije, in fizične osebe s potrdilom, da
so državljani Republike Slovenije. Poobla-
ščenci pravnih oseb morajo na javni dražbi
predložiti potrdilo za licitiranje.

V. Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
zaključku javne dražbe. Če dražitelj po svoji
krivdi pogodbe ne podpiše v postavljenem
roku, se šteje, da je odstopil od nakupa,
varščina pa zapade prodajalcu.

Plačilo kupnine, skupaj s stroški oprem-
ljanja stavbnega zemljišča, je bistveni ele-
ment pravnega posla. Kolikor kupec ne po-
ravna kupnine in stroškov opremljanja stavb-
nega zemljišča na določen način in v dolo-
čenem roku po sklenitvi pogodbe, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške
overovitve, takse) nosi kupec.

Po plačilu celotne kupnine in stroškov
opremljanja stavbnih zemljišč ter poravnavi
vseh ostalih stroškov v povezavi z zemlji-
škoknjižnim prenosom, se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo
pa bo podan zemljiškoknjižni predlog.

VI. Občina Cerknica prodaja komunalno
urejeno stavbno zemljišče, za katerega je
sprejet zazidalni načrt.

V stroških komunalnega urejanja stavb-
nega zemljišča je vključena izdelava asfalti-
rane ceste s pločniki, sanitarna in meteorna
kanalizacija, vodovodno omrežje, NN omre-
žje, javna razsvetljava in elektrifikacija ko-
munalnega črpališča, transformatorska po-
staja s kablovodom, telekomunikacijsko
omrežje ter cevovodi kabelskih priključkov.

Vsa navedena infrastruktura bo izvedena
do vsake parcele posebej.

Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 01/70-90-610. Poznejših reklamacij
kupca se ne bo upoštevalo.

Občina Cerknica

Ob-105199
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2,

1290 Grosuplje, na podlagi 98. člena Sta-
tuta Občine Grosuplje (Ur. l. RS, št. 42/99
in 36/02), sklepa Občinskega sveta obči-
ne Grosuplje št. 46500-0064/2000, z dne
6. 12. 2000, ter v skladu z določili Uredbe

o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin »Gradiček

Brinje«
1. Naziv in sedež organizatorja javne

dražbe: Občina Grosuplje, Taborska cesta
2, 1290 Grosuplje, tel. 01/78-88-750, faks
01/78-88-764.

2. Predmet prodaje je večstanovanjska
hiša s pripadajočim zemljiščem: parc.
št. 899/1 dvorišče v izmeri 195 m2, parc.
št. 899/1 stanovanjska hiša v izmeri 178
m2, parc. št. 899/1 gospodarsko poslopje
v izmeri 19 m2, parc. št. 899/2 dvorišče v
izmeri 23 m2 ter parc. št. 899/2 gospodar-
sko poslopje v izmeri 36 m2, vse vl. št. 793,
k.o. Grosuplje – naselje.

Izklicna cena znaša 20,465.575 SIT.
Najnižji znesek višanja je 200.000 SIT.
3. Pogoji in pravila prodaje so:
a) Nepremičnine se prodajajo v celoti.
b) Dražitelji so seznanjeni, da obstoječi

objekt nima zadostnih funkcionalnih površin.
c) Prodaja se izvede z javno dražbo za

prodajo nepremičnin. Predmet prodaje se
proda po načelu »videno – kupljeno«.

d) Stroški davščin na promet z nepre-
mičninami, DDV, drugi davki in dajatve, stro-
ški notarja in stroški v zvezi s prenosom
lastništva v izklicni ceni niso vključeni in jih
plača kupec.

e) Pred javno dražbo mora dražitelj pla-
čati varščino v višini 10% izklicne cene vseh
nepremičnin skupaj. Varščino se plača na
transakcijski račun Občine Grosuplje,
št. 01232-0100001923, s pripisom »javna
dražba«, najkasneje do 25. 11. 2003, priloži
naj se tudi številko celotnega računa (banke
in lastno številko) za primer vračila varščine,
ki se neuspelemu ponudniku brez obresti
vrne v 5 dneh po končani javni dražbi.

f) Pogodba mora biti sklenjena v roku
30 dni po opravljeni javni dražbi, sicer se
varščina zadrži, ker se smatra, da dražitelj
od pogodbe odstopa.

g) Najugodnejši dražitelj je dolžan plača-
ti kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe
na transakcijski račun Občine Grosuplje.
Položena varščina se všteje v kupnino.

h) Izročitev celotne nepremičnine in pre-
nos lastništva se opravi po celotnem plačilu
kupnine in stroškov.

4. Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in v originalu
predložiti:

a) potrdilo o plačani varščini, potrdilo o
plačanih davkih ter prispevkih (pravna ose-
ba),

b) potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba,

c) izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

d) pisno notarsko overjeno pooblastilo,
če pravna ali fizična oseba za udeležbo na
dražbi pooblasti drugo fizično ali pravno
osebo,

e) matično, davčno in telefonsko številko.
5. Javna dražba se bo izvajala v skladu z

Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).

6. Javna dražba je razpisana na dan
26. 11. 2003 z začetkom ob 10. uri in bo
potekala v sejni sobi Občine Grosuplje,
V. nadstropje.

7. Občina Grosuplje na podlagi javne
dražbe ni zavezana skleniti pogodbe z naju-
godnejšim ponudnikom oziroma lahko za-
četi postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi.

8. Vse dodatne informacije v zvezi z jav-
no dražbo so na voljo na sedežu Občine
Grosuplje, Urad za komunalno infrastruktu-
ro. Kontaktna oseba je Jože Miklavčič,
tel. 041/601-434.

Občina Grosuplje

Ob-105348
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,

na podlagi 80.f člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in
30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim pre-
moženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03), 19. člena Statuta Občine Treb-
nje ter sklepov Občinskega sveta občine
Trebnje, sprejetih na 7. redni seji dne
22. 10. 2003, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Treb-
nje, tel. 07/34-81-100, faks 07/34-81-131.

II. Opis predmeta prodaje: predmet pro-
daje so naslednje nepremičnine:

– parc. št. 432/1 njiva v izmeri 869 m2,
– parc. št. 432/2 park v izmeri 1490 m2,
– parc. št. 432/3 njiva v izmeri 1140 m2,
– parc. št. 432/4 poslovna stavba v

izmeri 439 m2 (grad Škrljevo);
vse vpisane pri vl. št. 869, k.o. Šentru-

pert, last Občine Trebnje;
po izklicni ceni 50,000.000 SIT.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji zne-

sek višanja je 100.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet

dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna po-
godba, ki mora biti sklenjena najpozneje v
tridesetih dneh po zaključku javne dražbe.

V. Način in rok plačila kupnine: kupnino
kupec poravna na transakcijski račun Obči-
ne Trebnje št. 01330-0100016133, v osmih
dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe.

Plačilo celotne kupnine je bistvena se-
stavina pravnega posla. Če kupec ne po-
ravna kupnine na določen način in v dolo-
čenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu ku-
pnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se
bodo kupcu nepremičnine izročile v posest
ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot
lastnik kupljenih nepremičnin.

VI. Kraj in čas javne dražbe: javna draž-
ba bo dne 1. 12. 2003 v mali sejni sobi
Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, z
začetkom ob 12. uri.

VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravoča-
sno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;

– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži ne-
omejeno specialno pooblastilo, ki se nana-
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ša na predmet javne dražbe in ga je podpi-
sala fizična oseba ali zakoniti zastopnik prav-
ne osebe, pri čemer mora biti podpis over-
jen pri notarju;

– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.

Vse listine (razen dokazila o plačilu var-
ščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopi-
jo listine, overjeno pri notarju. Organizator
bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravo-
časne prijave.

VIII. Varščina: ponudniki morajo do začet-
ka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene na transakcijski račun Ob-
čine Trebnje št. 01330-0100016133 s skli-
cem, za namen javna dražba – grad Škrljevo.

IX. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 1. 12. 2003
do 11. ure na naslovu organizatorja, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, v vložišču (soba št. 2)
v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko
udeleži le tisti, ki se pravočasno in pravilno
prijavi.

X. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli
na javni dražbi, se varščina vrne najkasneje
v osmih dneh po zaključku javne dražbe.
Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vra-
čuna v kupnino. Če kupec ne sklene po-
godbe ali ne plača kupnine, organizator ob-
drži varščino.

XI. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih: razpisno dokumen-
tacijo se lahko dvigne ali naroči po pošti na
naslovu Občine Trebnje, pisarna županje –
pri pravni svetovalki Marija Zaletelj, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje.

Razpisna dokumentacija vsebuje: zem-
ljiškoknjižni izpisek, katastrske podatke, ma-
pno kopijo z označbo parcel in obrazec pro-
dajne pogodbe.

Dodatne informacije o pogojih in pred-
metu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Trebnje vsak delovni dan
med uradnimi urami pri pravni svetovalki Ma-
riji Zaletelj.

XII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč posamičen ali skupinski ogled ne-
premičnin, ki so predmet javne dražbe, na
terenu.

XIII. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje zavezo kup-

ca, da bo predmetne nepremičnine v celoti
obnovil na podlagi in v skladu s strokovni-
mi podlagami in konzervatorskim progra-
mom pristojnega zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine, v roku petih let od dneva
podpisa prodajne pogodbe za namene in
s funkcijo turističnega značaja in za stalno
razstavo, katere vsebina ne bo likovna
umetnost in bo imela širši nacionalni zna-
čaj in pomen. V primeru, da kupec ne bo
obnovil nepremičnine v skladu s to točko
razpisnih pogojev javne dražbe, ima Obči-
na Trebnje pravico, da prodajno pogodbo
razdre, brez obveznosti plačila eventualno
nastale škode in brez obveznosti vrnitve
prejete kupnine. Prodajna pogodba vse-
buje tudi zavezo Občine Trebnje kot pro-
dajalca in Krajevne skupnosti Šentrupert,
da bosta soinvestirali v izgradnjo prometne
in komunalne infrastrukture (rekonstrukcija
ceste Slovenska vas – Šentrupert z odce-

pom obvoznice v Brinju za Škrljevo, rekon-
strukcija obstoječe ceste skozi vas Škrlje-
vo do gradu Škrljevo in odcepa za Veselo
Goro ter ureditev vodovodne oskrbe, po-
vezane z nepremičnino, ki se prodaja) v
višini, kot bo omogočal vsakoletni prora-
čun Občine Trebnje in Krajevne skupnosti
Šentrupert v prihodnjih petih letih po do-
govorjenih merilih, ki veljajo za sofinanci-
ranje tovrstne infrastrukture.

Občina Trebnje

Ob-105366
Na podlagi Odloka o proračunu Občine

Postojna za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 48/03)
in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpo-
laganju in upravljanju s stvarnim premože-
njem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
Občina Postojna objavlja

javno dražbo
za prodajo stvarnega premoženja

(osebni avtomobil)
1. Prodajalec: Občina Postojna, Ljubljan-

ska cesta 4, 6230 Postojna.
2. Predmet prodaje in opis predmeta

prodaje: osebni avtomobil Škoda Superb
2.0 z naslednjimi karakteristikami:

– proizvajalec: Škoda,
– tip vozila: Superb 2.0,
– gorivo: bencin,
– leto izdelave: 2002,
– št. sedežev: 5,
– oblika karoserije: limuzina,
– barva vozila: E9B,
– reg. označba: PO STOJNA,
– št. šasije: TMBDE23U939028425,
– tip motorja: AZM,
– št. motorja: 024647,
– moč motorja: 85 kW,
– delovna prostornina: 1984,
– št. homologacijske listine: A 2067184,
– prevoženi kilometri: 11780,
– registracija: do 16. 10. 2004.
3. Izklicna cena avtomobila brez davka:

3,892.780 SIT.
4. Ogled avtomobila je možen po pred-

hodni najavi na tel. 05/72-80-722.
5. Pogoji in pravila javne dražbe: avto-

mobil se prodaja po sistemu videno-kuplje-
no. Predpisane davčne dajatve, stroške ce-
nitve avtomobila in stroške prepisa plača
kupec.

6. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: dra-
žitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za
50.000 SIT.

7. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.

8. Rok sklenitve kupoprodajne pogod-
be: pogodba mora biti sklenjena v roku 20
dni po opravljeni javni dražbi.

9. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Občine Postoj-
na št. 01294-0100016345. Po opravljeni
javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez
obresti.

10. Način in rok plačila: najugodnejši dra-
žitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na transakcijski račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345.
Plačilo celotne kupnine, v prej določenem
roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se

kavcija zadrži, pogodba pa razdre. Položena
kavcija se všteje v kupnino.

Lastništvo preide na kupca s plačilom
celotne kupnine.

11. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji: dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in predložiti
(v originalu):

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. ra-
čuna za primer vračila kavcije),

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba,

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo indentifikacij-
skega dokumenta fizične osebe,

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,

– matično, davčno in telefonsko številko.
12. Datum, čas in kraj javne dražbe:

25. 11. 2003 ob 10. uri. Sam potek javne
dražbe se bo odvijal v sejni dvorani Kultur-
nega doma Postojna, Gregorčičev dr. 1,
6230 Postojna.

Občina Postojna

Ob-105372
1. Naziv in sedež organizatorja javne

dražbe: Občina Šempeter–Vrtojba, Goriške
fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.

2. Opis predmeta prodaje: poslovni pro-
stor v stavbi Prekomorskih brigad 3, Šem-
peter pri Gorici.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: prodaja nepremičnine s sklenitvijo
prodajne pogodbe ležeča na delu parcele s
parc. št. 3052/1 k.o. Šempeter v izmeri
84,86 m2.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njene-
ga višanja

Izklicna cena: 19,000.000 SIT.
Najnižji znesek višanja: 250.000 SIT.
5. Način in rok plačila kupnine: nakazilo

na TRR Občine Šempeter–Vrtojba, rok:
8 dni po podpisu pogodbe.

6. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po podpisu pogodbe je bistvena sestavina
pravnega posla.

7. Kraj in čas javne dražbe: Občina
Šempeter–Vrtojba, Goriške fronte 11,
Šempeter pri Gorici, v torek, 24. 11. 2003
ob 13. uri.

8. Višina kavcije, ki jo je potrebno polo-
žiti pred začetkom dražbe

Višina kavcije: 1,900.000 SIT.
TRR št.: 01383-0100014409; sklic:

00-720000.
9. Kavcija se po končani dražbi tistim, ki

na dražbi niso bili uspešni, vrne v roku 10
dni.

10. Informacijo o predmetu dražbe lah-
ko zainteresirani pridobijo pri Dušanu Brem-
cu na tel. 05/335-10-00, vsak dan v času
od 8. do 12. ure.

11. Občina Šempeter–Vrtojba si pridržu-
je pravico, da do sklenitve pravnega posla
– podpisa pogodbe, ustavi postopek, pri
čemer v tem primeru povrne stroške draži-
teljem v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.

Občina Šempeter-Vrtojba
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Razpisi delovnih
mest

Št. 306/2003 Ob-105111
Republika Slovenija, Upravna enota No-

va Gorica, objavlja v skladu z 58. členom in
drugim odstavkom 70. člena Zakona o jav-
nih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02)
javni natečaj za mesto

1. pripravnik v Oddelku za okolje in
prostor

Kandidati morajo izpolnjevati splošne po-
goje, ki jih urejajo predpisi s področja de-
lovnega prava ter 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih in mora imeti:

– univerzitetno izobrazbo – smer – prav-
na (univerzitetni diplomirani pravnik).

2. pripravnik v Oddelku za občo upra-
vo

Kandidati morajo izpolnjevati splošne po-
goje, ki jih urejajo predpisi s področja de-
lovnega prava ter 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih in mora imeti:

– visoko strokovno izobrazbo – smer –
upravna (diplomirani upravni organizator).

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila (po točko 1
in 2):

– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-

nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pra-
vosodje,

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopke zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v pro-
storih Upravne enote Nova Gorica, Trg E.
Kardelja 1, Nova Gorica.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Upravna enota Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in
sicer v roku 8 dni od dneva te objave.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva te obja-
ve. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranima kandidatoma, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.

Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranima kandidatoma sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določena čas – 10 mesecev
s polnim delovnim časom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
na tel. 05/33-06-121.

Upravna enota Nova Gorica

Št. 124-171/2003 Ob-105164
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Parmova 33,
1000 Ljubljana, razpisuje prosto delovno me-
sto v Inšpektoratu Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo:

pripravnik/ca.
Pogoji za opravljanje dela:
– visoka strokovna izobrazba ekonom-

ske smeri.

Posebni pogoji in dodatna znanja:
– znanje angleškega jezika,
– obvladovanje programskih paketov

Microsoft.
Kandidati/ke, morajo k svoji vlogi, poleg

dokazil o izpolnjevanju splošnih in poseb-
nih pogojev ter dodatnih znanjih, priložiti še
naslednja 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.

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas 10 mese-
cev, s polnim delovnim časom. Delo bo
opravljal/a na sedežu Inšpektorata RS za
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
Parmova 33, Ljubljana.

Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrov-
ska služba, Dunajska 56, 58, 1000 Ljublja-
na. Kandidate bomo o izboru pisno obvesti-
li v osmih dneh po opravljeni izbiri.

Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 43-45-710.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 021-1/2003 1506 Ob-105203
Upravna enota Šmarje pri Jelšah objav-

lja javni natečaj za prosto
pripravniško mesto v upravni enoti
za osebo, ki bo prvič začela opravljati

delo in se bo usposabljala za opravo držav-
nega izpita iz javne uprave.

Pogoj: visoka strokovna izobrazba, smer:
diplomirani organizator - menedžer.

Delo se bo opravljalo v Upravni enoti
Šmarje pri Jelšah.

Pisno vlogo in dokazilo o izobrazbi kan-
didati/ke pošljejo na naslov: Upravna enota
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah, v roku 8 dni od objave
razpisa.

Zaželjeno je znanje za delo z osebnim
računalnikom (okolje MS Word in MS Ex-
cel, Lotus Notes).

Delovno razmerje bo sklenjeno za dolo-
čen čas opravljanja pripravništva (10 mese-
cev).

Kandidate/ke bomo o izbiri obvestili
8 dni od sprejema odločitve.

Informacije v zvezi s tem razpisom daje
Angela Brenčič, tel. 03/817-17-19.

Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Ob-105346
Upravni odbor Razvojnega centra Breži-

ce, Trg izgnancev 2, 8250 Brežice, na pod-
lagi 15. člena Statuta in sklepa Upravnega
odbora Razvojnega centra Brežice spreje-
tega na 37. redni seji dne 27. 10. 2003,
razpisuje prosto delovno mesto

direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– visokošolska izobrazba ustrezne smeri,
– dve leti delovnih izkušenj,
– imeti mora organizacijske sposobnosti,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega je-

zika (angleščina, nemščina ali francoščina).

Kandidati morajo k vlogi priložiti tudi pro-
gram dela za mandatno obdobje.

Mandat direktorja traja štiri leta z mož-
nostjo ponovnega imenovanja.

Upoštevane bodo prijave z dokazili o iz-
polnjevanju razpisanih pogojev, ki bodo pri-
spele v 8 dneh od datuma objave na naslov
Razvojni center Brežice, Trg izgnancev 2,
8250 Brežice, s pripisom “Ne odpiraj –
prijava na razpis direktorja“.

O izbiri bodo vsi kandidati obveščeni v
roku 15 dni po končanem postopku.

UO Razvojni center Brežice

Št. 231/03 Ob-105393
Politehnika Nova Gorica objavlja prosto

delovno mesto:
vodja šole za krasoslovje.
Kandidati morajo poleg z zakonom dolo-

čenih splošnih pogojev za vodilne univerzi-
tetne delavce izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– imeti habilitacijo ali izpolnjevati pogoje

za habilitacijo iz ustrezne znanstvene smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih sku-

pin ter pri vodenju dela in vzgoje kadrov na
področju raziskovalnega in izobraževalnega
dela,

– pet let delovnh izkušenj.
Prijavi morajo kandidati priložiti življenje-

pis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in
strokovno bibliografijo.

Izbran kandidat bo imenovan za štiri leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev naj kandidati v roku 15 dni po obja-
vi pošljejo na naslov: Politehnika Nova Gori-
ca, Vipavska 13, P.P. 301, 5000 Nova Go-
rica.

Politehnika Nova Gorica

Št. 111/2003 Ob-105395
V skladu z 58. členom Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Urad RS za makroekonomske analize in raz-
voj, Gregorčičeva 27, Ljubljana, javni nate-
čaj za:

sodelavca/sodelavko za delovno me-
sto svetovalec na Uradu za makroeko-
nomske analize in razvoj, ki se lahko
opravlja v nazivih svetovalec I, svetova-
lec II in svetovalec III

za področji:
1. koordinacija priprave in spremljanja

strukturnih politik/reform v okviru Lizbon-
ske strategije in sistema strukturnih indika-
torjev EU

in
2. koordinacija makroekonomskih poli-

tik v okviru EU, priprava Konvergenčnega
programa ter makroekonomska analiza jav-
nega financiranja in zadolževanja.

Splošni pogoji:
– univerzitetna strokovna izobrazba dru-

žboslovne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,

oziroma pripravnik.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– pooblastilo za dostop do tajnih podat-

kov stopnje “INTERNO”.
Oba posebna pogoja se lahko izpolnita

naknadno.
Funkcionalna in specialna znanja:
– aktivno znanje angleškega jezika,
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– znanje dela z računalnikom.
Prednost bodo imeli kandidati z znanji s

področij:
pod tč. 1:
– poznavanje metodologije makroeko-

nomskih analiz;
– poznavanje področja strukturnih re-

form in Lizbonske strategije;
– poznavanje slovenske zakonodaje in

evropskih direktiv s tega področja;
– smisel za teamsko delo in izkušnje pri

vodenju projektov;
– smisel za analiziranje podatkov, njiho-

vo vključevanje v vsakdanje delo in razumlji-
vo pisno podajanje rezultatov dela;

– smisel za povezovanje parcialnih po-
datkov v celoto;

pod tč. 2:
– poznavanje metodologije makroeko-

nomskih analiz;
– poznavanje področja fiskalne politike

in njenih makroekonomskih učinkov;
– poznavanje slovenske zakonodaje in

evropskih direktiv s tega področja;
– smisel za teamsko delo in izkušnje pri

vodenju projektov;
– smisel za analiziranje podatkov, njiho-

vo vključevanje v vsakdanje delo in razumlji-
vo pisno podajanje rezultatov dela.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne pri-
jave z življenjepisom, dokazili o izpolnjeva-
nju splošnih in posebnih pogojev ter funkci-
onalnih in specialnih znanj in morebitnih dru-
gih znanj z želenih področij v 8 dneh od
objave na naslov Urad za makroekonomske
analize in razvoj, Gregorčičeva 27, 1000
Ljubljana, s pripisom “Interni razpis – Liz-
bonska strategija” oziroma “Interni razpis –
javne finance”.

Izbrani javni uslužbenec bo premeščen
na delovno mesto za nedoločen čas s pol-
nim delovnim časom. S pripravniki bomo
sklenili delovno razmerje za čas opravljanja
pripravništva, z možnostjo kasnejše skleni-
tve delovnega razmerja za nedoločen čas.

Za splošne informacije lahko pokličete
na tel. 478-10-87, Marija Polanc.

Kandidate, ki se bodo uvrstili v ožji iz-
bor, bomo povabili na razgovor.

Urad RS za makroekonomske
analize

in razvoj, Ljubljana

Ob-105398
Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg

63, na temelju sklepa sveta zavoda z dne
26. 6. 2003 razpisuje delovno mesto

direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih z zako-

nom določenih pogojev za sklenitev delov-
nega razmerja, izpolnjevati še naslednje:

– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe ustrezne smeri in v skladu s po-
goji po 69. in 56. členu Zakona o social-
nem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in
41/99);

– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva;
– predložitev programa dela doma.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo

štirih let. Razpisni rok je osem dni po objavi
razpisa.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v 30 dneh po objavi razpisa.

Prijave z vsemi dokazili in programom se
pošlje na naslov: Dom starejših občanov
Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje, z ozna-
ko »Za razpis«.

Doma starejših občanov Trebnje

Št. 3/03 Ob-105405
Na podlagi četrtega in petega odstavka

62. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je
Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva
9, Ljubljana, na 76. seji dne 27. 10. 2003
sprejel sklep:

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom
k vložitvi kandidatur na prosto mesto:

a) predsednika Okrajnega sodišča v
Ljubljani,

b) predsednika Okrajnega sodišča v
Sežani,

c) podpredsednika Okrajnega sodi-
šča v Ljubljani,

d) podpredsednika Okrajnega sodi-
šča na Ptuju,

e) podpredsednika Okrajnega sodi-
šča v Sežani.

Kandidati morajo prijavi priložiti življenje-
pis z opisom svoje strokovne dejavnosti in
opisom organizacijskih izkušenj po izvolitvi
v sodniško funkcijo. Prijavo naj v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije pošljejo na naslov: Republika Slo-
venija, Sodni svet, Tavčarjeva 9, Ljubljana,
p.p. 639.

Republika Slovenija
Sodni svet

Št. 328/03 Ob-105421
Služba Vlade RS za evropske zadeve,

Šubičeva 11, Ljubljana, objavlja prosto ura-
dniško delovno mesto:

vodja glavne pisarne.
1. Kraj opravljanja dela: Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:

vodja glavne pisarne.
3. Delo se opravlja v nazivu: višji refe-

rent II, višji referent I, pri čemer bo delavec
imenovan v naziv višji referent II.

4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega

mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega de-
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– najmanj višja strokovna izobrazba dru-
žboslovne ali tehniške smeri,

– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj za višjega referenta II, 6 let in 6 me-
secev za višjega referenta I,

– znanje enega svetovnega jezika,
– znanje dela z računalnikom,
– strokovni upravni izpit,
– poseben strokovni izpit iz poslovanja z

dokumentarnim gradivom.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati/ke

predložiti:
– dokazila o izpolnjevanju splošnih po-

gojev za zasedbo delovnega mesta:
– dokazilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojen na nepogojno kazen v trajanju več

kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,

– potrdilo krajevno pristojnega sodi-
šča o tem, da zoper kandidata/ko ni spro-
žen kazenski postopek zaradi prej navede-
nega kaznivega dejanja,

– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diplo-
ma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma),

– potrdilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu,

– potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu iz poslovanja z dokumentarnim gradi-
vom,

– življenjepis z opisom dosedanjih de-
lovnih izkušenj in dokazili o morebitnih po-
sebnih znanjih in sposobnostih.

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 strokovnega
upravnega izpita pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v enem letu od ime-
novanja v naziv.

6. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na na-
slov: Služba Vlade RS za evropske zadeve,
Šubičeva 11, Ljubljana, z označbo “Javni
natečaj za zasedbo delovnega mesta – Vo-
dja glavne pisarne”.

7. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno ob-
veščeni v roku 60 dni od poteka roka za
prijavo na natečaj. O izbiri na razpisano de-
lovno mesto bo izbranemu/i kandidatu/ki
izdana upravna odločba, drugim kandida-
tom/kam pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani. Z izbranim kandidatom/ko bomo po
dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogod-
bo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.

8. Informacije o izvedbi javnega nateča-
ja dobite vsak delovni dan na
tel. 01/478-24-34 od 10. do 11. ure.

Služba Vlade RS za evropske zadeve

Ob-105441
Svet Ljudske univerze Radovljica, Kranj-

ska c. 4, 4240 Radovljica, ponavlja razpis
za delovno mesto

direktorja/direktorice.
Poleg splošnih pogojev, določenih z za-

konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri,

– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit iz področja izobraževa-

nja,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od

tega najmanj tri leta pri vodenju in organizi-
ranju dela na področju izobraževanja odra-
slih,

– sposobnost učinkovitega sporazume-
vanja in fleksibilnost,

– posebni pogoji: razvojni plan LU za ob-
dobje petih let.

S kandidatom bomo sklenili delovno raz-
merje za pet let.

Začetek dela je 1. 1. 2004.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev pošljejo v osmih dneh
na naslov: Ljudska univerza Radovljica,
Kranjska c. 4, 4240 Radovljica, s pripisom
»za razpis«.
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O izbiri bomo kandidate obvestili v za-
konskem roku.

Ljudska univerza Radovljica

Št. 122-1/2003 1531 Ob-105456

Republika Slovenija, Upravna enota Slo-
venske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sloven-
ske Konjice, objavlja javni natečaj za ura-
dniško delovno mesto

pripravnik, v oddelku za občo upravo
in skupne zadeve.

Delo se opravlja v uradniškem nazivu
svetovalec III.

Razpisni pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,

pravne ali upravne smeri.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti

prijavi:
– fotokopija dokazila o pridobljeni izo-

brazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– 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 bila v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prej-
šnje alinee.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili de-
lovno razmerje za določen čas 10 mese-
cev, s polnim delovnim časom.

Prijave z dokazili o izpopolnjevanju po-
gojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Upravna enota Slovenske Konjice, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice.

Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja.

Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.

O izvedbi javnega natečaja daje informa-
cije Mihelca Draksler na
tel. 03/758-01-62.

Upravna enota Slovenske Konjice

Št. 121-2/00-1/10 Ob-105496
V skladu z 58. členom Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), načelnik
Upravne enote Ptuj objavlja javni natečaj za
zasedbo dveh uradniških delovnih mest

referent, ki se izvaja v nazivih Refe-
rent III; II; I.

Kandidat mora izpolnjevati splošne po-
goje, ki jih urejajo predpisi s področja de-

lovnega prava ter 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih in mora imeti:

– srednjo strokovno izobrazbo družbo-
slovne ali ekonomske smeri,

– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,

– strokovni upravni izpit,
– izpit za matičarja in
– poznavanje programov na osebnem ra-

čunalniku.
Za objavljeni delovni mesti bo delovno

razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s pol-
nim delovnim časom in s 3-mesečnim po-
skusnim delom.

Prijave s priloženimi dokazili o izpolnje-
vanju v objavi navedenih pogojev, naj kandi-
dati pošljejo na naslov: Republika Sloveni-
ja, Upravna enota Ptuj, Služba za pravne in
kadrovske zadeve, Slomškova ul. 10, 2250
Ptuj.

Rok za vlaganje prijav je osem dni od
objave javnega natečaja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena po-
godba o zaposlitvi, neizbrani kandidati pa
bodo o tem, da niso izbrani, pisno obve-
ščeni v osmih dneh po opravljeni izbiri. In-
formacije na tel. 02/798-01-62.

Upravna enota Ptuj

Druge objave
Št. 333-1/2003/88 Ob-105412

Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v
skladu z Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po Uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske Unije na drugi strani,
v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih
vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) (Uradni list RS, št. 116/02 in 97/03) objavlja Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

rezultate
o izbiri naslednjih najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza

blaga v okviru razpisanih carinskih kvot
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu s tretjim

odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 115/02) naslednje rezultate razpisa:

EU Rok uvoza
do 31. 12. 2003

Količina: 600 t
0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z

dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali z dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom
0403 10 - Jogurt:

- - nearomatiziran ali brez dodanega sadja, lešnikov ali kakava:
- - - brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob:

0403 10 11 - - - - do vključno 3 mas. %
0403 10 13 - - - - več kot 3 mas. % pa do vključno 6 mas. %
0403 10 19 - - - - več kot 6 mas. %

- - - drugo z vsebnostjo maščob:
0403 10 31 - - - - do vključno 3 mas. %
0403 10 33 - - - - več kot 3 mas. % pa do vključno 6 mas. %
0403 10 39 - - - - več kot 6 mas. %

Zap. Naziv podjetja Ponudba Tarifna Ponujena Zahtevana Dodeljeno (t)
št. oznaka cena (SIT/t) količina (t)

1. ZADRUŽNA KMETIJSKA DRUŽBA 1 0403 10 13 500 10 10
2. ZADRUŽNA KMETIJSKA DRUŽBA 1 0403 10 19 500 10 10
3. ZADRUŽNA KMETIJSKA DRUŽBA 1 0403 10 33 500 10 10
4. ZADRUŽNA KMETIJSKA DRUŽBA 1 0406 90 50 500 10 10
5. ZADRUŽNA KMETIJSKA DRUŽBA 1 0406 90 61 500 10 10
6. ZADRUŽNA KMETIJSKA DRUŽBA 1 0406 90 82 500 10 10
7. ZADRUŽNA KMETIJSKA DRUŽBA 1 0406 90 84 500 20 20

SKUPAJ 80 80
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EU Rok uvoza
do 31. 12. 2003

Količina: 300 t
0406 90 - Sir, drug

- - drugi:
- - - feta:

0406 90 31 - - - - iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih ali drugih trdnih kontejnerjih
s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože

0406 90 33 - - - - drugo
- - - drugo:

0406 90 50 - - - - siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože
- - - - drugo
- - - - - z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi:
- - - - - - do vklučno 47 mas. %

0406 90 61 - - - - - - - grana padano, parmigiano reggiano
- - - - - - več kot 47 mas. % pa do vključno 72 mas. %

0406 90 82 - - - - - - - camembert
0406 90 84 - - - - - - - brie

Zap. Naziv podjetja Ponudba Tarifna Ponujena Zahtevana Dodeljeno (t)
št. oznaka cena (SIT/t) količina (t)
1. DAR TRADE 1 0406 90 82 20.000 1,08 1,08
2. DAR TRADE 1 0406 90 84 20.000 1,08 1,08
3. MTK MARKETING 1 0406 90 82 500 20 20
4. MTK MARKETING 1 0406 90 84 500 40 40
5. MTK MARKETING 1 0406 90 61 500 40 40
6. MTK MARKETING 1 0406 90 31 300 20 20
7. MTK MARKETING 2 0406 90 84 300 40 40
8. MTK MARKETING 2 0406 90 82 300 30 30
9. MTK MARKETING 3 0406 90 82 200 40 39,21
10. MTK MARKETING 3 0406 90 84 200 40 39,21
11. MTK MARKETING 2 0406 90 61 200 30 29,42

SKUPAJ 302,16 300,00
Agencija RS za kmetijske trge

in razvoj podeželja

Št. 333-1/2003/88 Ob-105415
Na podlagi Uredbe o avtonomnem ukrepu ukinitve carinske stopnje in posebne dajatve v okviru carinskega kontingenta (Uradni list RS,
št. 100/03) objavlja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

rezultate
o izbiri naslednjih najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskega kontingenta, ki se deli po metodi dražbe pravic

do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu s tretjim odstavkom
7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02)
naslednje rezultate razpisa:

Avtonomni ukrep ukinitve Carinske stopnje Rok uvoza
do 31. 12. 2003

Količina: 450 t
0203  Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 - Sveže ali ohlajeno:
0203 12  - - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

 - - - domačih prašičev:
0203 12 11  - - - - šunke in njihovi kosi

Zap. Naziv podjetja Ponudba Tarifna Ponujena Zahtevana Dodeljeno (t)
št. oznaka cena (SIT/t) količina (t)

1. 13 M VENDA 1 0203 12 11 85.117 10 10
2. 13 M VENDA 2 0203 12 11 50.118 25 25
3. CELJSKE MESNINE 1 0203 12 11 41.000 10 10
4. ABC POMURKA 1 0203 12 11 41.000 10 10
5. CELJSKE MESNINE 2 0203 12 11 31.000 10 10
6. JADRAN SEŽANA 3 0203 12 11 31.000 20 20
7. ABC POMURKA 2 0203 12 11 31.000 10 10
8. 13 M VENDA 3 0203 12 11 25.618 35 35
9. JADRAN SEŽANA 2 0203 12 11 21.000 20 20
10. MIP NOVA GORICA 1 0203 12 11 12.102 100 100
11. KRAS SEŽANA 1 0203 12 11 12.102 100 100
12. CELJSKE MESNINE 3 0203 12 11 11.000 20 20
13. ABC POMURKA 3 0203 12 11 11.000 20 20
14. ŠTEFAN STRAŠEK S.P. 1 0203 12 11 11.000 20 20
15. JADRAN SEŽANA 1 0203 12 11 9.000 40 40

SKUPAJ       450 450
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Ponudnik je dolžan v roku 30 dni po
prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga
vplačati izdražbeno ceno na transakcijski ra-
čun “Izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije“ št. 01100-6300109972 in sklic št.
181099-714199-231800 in predložiti agen-
ciji potrdilo o vplačilu zneska za izdražbeno
količino. Vsaka ponudba je zavezujoča.

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Št. 2659 Ob-105422
Na podlagi 19. člena Zakona o blagov-

nih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavlja-
mo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin,
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja skladišča,
b) kraj: Železniki, območje gospodarske

družbe Alples Železniki,
c) vrsta nepremičnine: celotna skladi-

ščna hala, parc. št. 30/5, poslovna stavba
2196 m2, dvorišče 43 m2, zknj. vl. št. 933,
k.o. Studeno, Železniki.

Izhodiščna cena je 153,670.000 SIT,
d) nepremičnina se odprodaja v celoti,

po sistemu videno - kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin in
stroške prepisa plača kupec.

3. Nepremičnina bo prodana ponudni-
ku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.

Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene po-
godbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kav-
cija ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati

kupnino ob podpisu pogodbe na transakcij-
ski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.

Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponu-

dniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100- 6030230073.

Po opravljenem odpiranju ponudb se po-
nudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku osem dni, brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.

8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti

do 26. 11. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup

skladišča v Železnikih – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokiranega računa,

– izpisek iz sodnega registra,ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopa-
nje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 11. 2003, ob 13.
uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 2659 Ob-105424
Na podlagi 19. člena Zakona o blagov-

nih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavlja-
mo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin,
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča,
b) kraj: Cikava pri Novem mestu,
c) vrsta nepremičnine: podno skladišče

744,39 m2, na parc. št. 2050/2 v izmeri
2419 m2, zknj. vl. št. 1209, k.o. Smolenja
vas.

Izhodiščna cena je 82,720.000 SIT,
d) nepremičnina se odprodaja v celoti,

po sistemu videno - kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin in
stroške prepisa plača kupec.

3. Nepremičnina bo prodana ponudni-
ku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.

Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene po-
godbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kav-
cija ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati

kupnino ob podpisu pogodbe na transakcij-
ski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.

Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponu-

dniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100- 6030230073.

Po opravljenem odpiranju ponudb se po-
nudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku osem dni, brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.

8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti

do 26. 11. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup

skladišča na Cikavi pri Novem mestu – ne
odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši

od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopa-
nje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba.

d) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 11. 2003 ob
11. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Za-
vodu Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Dunajska 106, Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 2659 Ob-105425
Na podlagi 19. člena Zakona o blagov-

nih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavlja-
mo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin,
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča
b) kraj: območje Kmetijske zadruge

Agraria z.o.o., Ulica 15. maja 17, Koper,
c) vrsta nepremičnine: poslovna stavba

519 m2, dvorišče 74 m2 na parceli št.
1535/4, vl. št. 1232 k.o. Koper.

Izhodiščna cena je 37,923.600 SIT,
d) nepremičnina se odprodaja, po siste-

mu videno - kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.

3. Nepremičnina bo prodana ponudni-
ku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene po-
godbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kav-
cija ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati

kupnino ob podpisu pogodbe na transakcij-
ski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.

Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponu-

dniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100- 6030230073.

Po opravljenem odpiranju ponudb se po-
nudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku osem dni, brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
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8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti

do 26. 11. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup

podnega skladišča v Kopru – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši

od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopa-
nje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 11. 2003, ob
9. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavo-
du Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106, Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 2659 Ob-105426
Na podlagi 19. člena Zakona o blagov-

nih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavlja-
mo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin,
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča,
b) kraj: Žalec,
c) vrsta nepremičnine: poslovna stavba

790 m2, na parceli št. 519/11, k.o. Petrov-
če,

d) nepremičnina se odprodaja, po siste-
mu videno - kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.

Izhodiščna cena je 50,900.300 SIT.
3. Nepremičnina bo prodana ponudni-

ku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v

roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne

izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene po-

godbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kav-
cija ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati

kupnino ob podpisu pogodbe na transakcij-
ski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.

Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponu-

dniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100- 6030230073.

Po opravljenem odpiranju ponudb se po-
nudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,

kavcija vrne v roku osem dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po

predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.

8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti

do 26. 11. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup

podnega skladišča v Žalcu – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra,ne starejši

od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopa-
nje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 11. 2003, ob
11. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Za-
vodu Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Dunajska 106, Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 2659 Ob-105427
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih

rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin,
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča,
b) kraj: Preskrba p.o., Partizanska c. 71,

Sežana,
c) vrsta nepremičnine: 86/100 poslov-

ne stavbe v izmeri 802 m2, na parceli št.
3745/431 vl. št. 2736, k.o. Sežana,

d) nepremičnina se odprodaja, po siste-
mu videno - kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.

Izhodiščna cena je 75,669.000 SIT.
Podno skladišče s pripadajočim dele-

žem na skupnih napravah predstavlja ideal-
ni solastniški delež, na katerem obstaja
predkupna pravica solastnika.

3. Nepremičnina bo prodana ponudni-
ku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene po-
godbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kav-
cija ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati

kupnino ob podpisu pogodbe na transakcij-
ski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.

Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponu-

dniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100- 6030230073.

Po opravljenem odpiranju ponudb se po-
nudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku osem dni, brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.

8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti

do 26. 11. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup

podnega skladišča v Sežani – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši

od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopa-
nje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 11. 2003, ob
12. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Za-
vodu Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Dunajska 106, Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 2659 Ob-105428
Na podlagi 19. člena Zakona o blagov-

nih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavlja-
mo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin,
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča,
b) kraj: Preskrba p.o. Sežana, Posloval-

nica Podgrad, Podgrad 13,
c) vrsta nepremičnine: 1/3 nepremični-

ne na parc. št. 109, vl. št. 683, k.o. Pod-
grad, v naravi skladišče, v izmeri 190 m2,

d) nepremičnina se odprodaja po siste-
mu videno - kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.

Izhodiščna cena je 13,137.300 SIT.
Podno skladišče s pripadajčim deležem

na skupnih napravah predstavlja idealni so-
lastniški delež, na katerem obstaja predku-
pna pravica solastnika.

3. Nepremičnina bo prodana ponudni-
ku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
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4. Če izbrani ponudnik ne sklene po-
godbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kav-
cija ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati

kupnino ob podpisu pogodbe na transakcij-
ski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.

Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponu-

dniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100- 6030230073.

Po opravljenem odpiranju ponudb se po-
nudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku osem dni, brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.

8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti

do 26. 11. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup

podnega skladišča v Podgradu – ne odpi-
raj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši

od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopa-
nje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 11. 2003, ob
13. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Za-
vodu Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Dunajska 106, Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 2659 Ob-105429
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih

rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin,
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča in hla-

dilnice,
b) kraj: Bistriške mesnine d.d. – v steča-

ju, Slovenska Bistrica, Zadružna ul. 4,
c) vrsta nepremičnin: – hladilnica

146 m2, zmogljivost 102 toni, hlajenje –
25° C,

– podno skladišče 278 m2.
Hladilnica in skladišče sta v eni zgradbi,

stoječi na parc. št. 452/12, številka zknj.
vl. 2338, k.o. Slovenska Bistrica in pred-
stavljata 52/100 solastniškega deleža v

sklopu objektov družbe Bistriške mesnine
d.d. - v stečaju, Slovenska Bistrica, Zadruž-
na ul. 4,

d) nepremičnini v lasti Zavoda RS za bla-
govne rezerve se odprodajata v celoti, po
sistemu videno – kupljeno. Predpisane dav-
čne dajatve na promet nepremičnin in stro-
ške prepisa plača kupec.

Podno skladišče in hladilnica s pripada-
jočo opremo in deležem na skupnih napra-
vah predstavljajo idealni solastniški delež,
na katerem obstaja predkupna pravica so-
lastnika.

3. Izhodiščna cena znaša 31,849.000
SIT.

4. Nepremičnini bosta prodani ponudni-
ku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

5. Če izbrani ponudnik ne sklene po-
godbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kav-
cija ne vrača.

6. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati

kupnino ob podpisu pogodbe na transakcij-
ski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.

Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponu-

dniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100-6030230073.

Po opravljenem odpiranju ponudb se po-
nudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku osmih dni, brez obresti.

8. Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589- 73-17.

9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti

do 26. 11. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup

hladilnice in podnega skladišča v Slovenski
Bistrici – ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši

od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopa-
nje na odpiranju ponudb, za pravne osebe,

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 11. 2003, ob
10.30, v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavo-
du Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106, Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 2659 Ob-105430
Na podlagi 19. člena Zakona o blagov-

nih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objav-
ljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin,
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja hladilniške celice,
b) kraj: Gorički sad z.o.o., Puconci 10,
c) vrsta nepremičnine: hladilna celica

88 m2, parc. št. 1703/2 v izmeri 103 m2,
zknj. vl. št. 367, k.o. Puconci, s pripadajočo
opremo in deležem na skupnih napravah.

Izhodiščna cena je 6,950.000 SIT,
d) nepremičnina se odprodaja v celoti,

po sistemu videno - kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin in
stroške prepisa plača kupec.

3. Nepremičnina bo prodana ponudni-
ku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.

Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene po-
godbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kav-
cija ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati

kupnino ob podpisu pogodbe na transakcij-
ski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.

Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponu-

dniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100- 6030230073.

Po opravljenem odpiranju ponudb se po-
nudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku osem dni, brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.

8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti

do 26. 11. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup

hladilniške celice v Puconcih – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši

od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopa-
nje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 11. 2003, ob
12. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Za-
vodu Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Dunajska 106, Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
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Št. 2659 Ob-105431
Na podlagi 19. člena Zakona o bla-

govnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95),
objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin,
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Sloveni-

je za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja kovinskih silosov za žito,
b) kraj: Imeno pri Podčetrtku,
c) vrsta nepremičnine: 38/100 nepre-

mičnin parc. št. 1819/1 in 1832/1, vl. št.
920, k.o. Imeno, kar v naravi predstavlja
2 silosni celici po 400 ton s pripadajočim
zemljiščem in skupnimi napravami.

Izhodiščna cena je 9,271.240 SIT,
d) nepremičnina se odprodaja po si-

stemu videno - kupljeno. Predpisane dav-
čne dajatve na promet nepremičnin in
stroške prepisa plača kupec.

Silosni celici s pripadajočo opremo in
deležem na skupnih napravah predstav-
ljata idealni solastniški delež, na katerem
obstaja predkupna pravica solastnika.

3. Nepremičnina bo prodana ponudni-
ku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

Razpisovalec si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene po-
godbe o prodaji nepremičnine, se šteje,
da odstopa od pogodbe. V tem primeru
se kavcija ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan pla-

čati kupnino ob podpisu pogodbe na tran-
sakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.

Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo po-

nudniki položiti kavcijo v višini 10% izho-
diščne cene na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100- 6030230073.

Po opravljenem odpiranju ponudb se
ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspe-
jo, kavcija vrne v roku osem dni, brez
obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.

8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predlo-

žiti do 26. 11. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za na-

kup silosov v Imenem – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne sta-

rejši od 30 dni, ter pooblastilo osebi za
zastopanje, na odpiranju ponudb za prav-
ne osebe,

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod Republike Slove-
nije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 27. 11. 2003,
ob 10. uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na
Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 2659 Ob-105432
Na podlagi 19. člena Zakona o bla-

govnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95),
objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo silosov

za moko,
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Sloveni-

je za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja silosov za moko,
b) kraj in vrsta objektov:

1. Pekarna d.o.o. Postojna, Kolod-
vorska 5c, Postojna, plastičen silos z
zmogljivostjo 50 ton.

Izhodiščna cena je 585.100 SIT
(brez zemljišča),

2. Pekarna Kranj d.d., Naklo, Cesta
na Okroglo 5, plastičen silos zmogljivosti
50 ton in 17 ton zmogljivosti v drugem
plastičnem silosu z zmogljivostjo 50 ton.

Izhodiščna cena je 738.400 SIT
(brez zemljišča),

3. Pekarna Mlinotest – Kruh Koper
d.o.o., Ulica 15. maja 12, Koper, kovinski
silos zmogljivosti 50 ton.

Izhodiščna cena je 841.500 SIT
(brez zemljišča),

4. Mlinotest Pekarna Sežana d.o.o.,
Cesta na Lenivec 3, Sežana, kovinski si-
los prevlečen s poliestrom z zmogljivostjo
50 ton in 16 ton zmogljivosti v drugem
silosu, z zmogljivostjo 50 ton.

Izhodiščna cena je 377.300 SIT
(brez zemljišča).

Silosi s pripadajočo opremo in dele-
žem na skupnih napravah predstavljajo
idealne solastniške deleže, na katerih ob-
stajajo predkupne pravice solastnikov.

3. Silosi se odprodajajo posamično ali
v celoti, po sistemu videno - kupljeno.
Predpisane davčne dajatve in stroške pre-
pisa plača kupec.

4. Silosi bodo prodani ponudnikom, ki
bodo ponudili najugodnejšo ceno.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

Razpisovalec si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.

5. Če izbrani ponudnik ne sklene po-
godbe o prodaji silosov, se šteje, da od-
stopa od pogodbe.

V tem primeru se varščina ne vrača.
6. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan pla-

čati kupnino ob podpisu pogodbe na tran-
sakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.

Položena varščina se všteje v kupnino.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo po-

nudniki položiti varščino v višini 10% izho-
diščne cene na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.

Po opravljenem odpiranju ponudb se
ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspe-
jo, varščina vrne v roku osmih dni, brez
obresti.

8. Ogled silosov je možen po predho-
dnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.

9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predlo-

žiti do 26. 11. 2003, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za na-

kup silosov v (navedite kraj) ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne sta-

rejši od 30 dni, ter pooblastilo osebi za
zastopanje na odpiranju ponudb za prav-
ne osebe,

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod Republike Slove-
nije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 28. 11. 2003,
ob 9. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju, na
Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-105333
GIM d.o.o., Družba za promet z ne-

premičninami, Maribor, Slovenska ulica 4,
na osnovi pooblastila Nepremičninskega
sklada pokojninskega in invalidskega za-
varovanja d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana,
objavlja

prodajo z zbiranjem ponudb
nepremičnega premoženja:
1. Enosobnega stanovanja št. 5 v

I. nadstropju večstanovanjskega objekta v
Šentilju, Maistrova ulica 1 v izmeri
34,48 m2 s pripadajočim kletnim prosto-
rom – shrambo v izmeri 2,22 m2, po iz-
klicni ceni 4,000.000 SIT.

2. Dvosobnega stanovanja št. 2 v pri-
tličju večstanovanjskega objekta v Sloven-
ski Bistrici, Partizanska cesta 43 v izmeri
44,39 m2 s pripadajočim kletnim prosto-
rom v izmeri 7,3 m2, po izklicni ceni
7,000.000 SIT.

3. Enosobnega stanovanja št. 170 v VI.
nadstropju večstanovanjskega objekta v
Mariboru, Trg Dušana Kvedra 2 v izmeri
38,46 m2 s pripadajočim kletnim prosto-
rom v izmeri 1,10 m2, po izklicni ceni
8,135.000 SIT.

4. Enosobno stanovanje št. 134 v pri-
tličju večstanovanjskega objekta v Mari-
boru, Trg Dušana Kvedra 2 v izmeri
39,89 m2 s pripadajočim kletnim prosto-
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rom v izmeri 1 m2, po izklicni ceni
7,400.000 SIT.

Pogoji sodelovanja:
1. Pisne ponudbe je treba poslati v za-

prti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa
na GIM d.o.o. Maribor, Slovenska ulica
4, s pripisom »Ponudba za nakup stano-
vanja (številka stanovanja in naslov)«.

2. Pisna ponudba mora vsebovati na-
ziv kupca in njegov točen naslov ter ponu-
jeni znesek, ter način in rok plačila.

3. Ponudbo lahko predloži pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje splošne pogo-
je, določene z zakonom za pridobitev la-
stninskih pravic na nepremičninah v Re-
publiki Sloveniji.

4. Ponudnik mora plačati varščino v vi-
šini 10% predlagane izklicne cene na tran-
sakcijski račun GIM d.o.o. Maribor pri
Probanki, št. 25100-9700479144. Potr-
jen izvod naloga se priloži k ponudbi.

5. Varščina se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, vsem ostalim neuspe-
lim ponudnikom pa brez obresti vrne v
sedmih dneh po odpiranju ponudb.

6. O izbiri najboljšega ponudnika bo
odločeno v petih dneh od dneva, ko je
potekel rok za zbiranje ponudb. Izbrani
ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o na-
kupu v osmih dneh od prejema obvestila
o izbiri, kupnino pa v celoti plačati v 30
dneh po sklenitvi pogodbe na račun Ne-
premičninskega sklada PIZ d.o.o., št.
05100-8010457659, odprt pri A banki.

Če izbrani ponudnik ne sklene pogod-
be ali ne plača kupnine v predvidenem
roku, se smatra, da je odstopil od nakupa
in je pogodba razveljavljena po samem
zakonu.

7. Premoženje preide v lastništvo kup-
ca šele takrat, ko je kupnina v celoti pla-
čana. Davek na promet z nepremičnina-
mi, stroške prepisa lastništva in ostale
stroške v zvezi s tem plača kupec. Če
kupec ne plača v roku celotne kupnine ali
kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se
mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki
ostane po pokritju vseh stroškov, ki so
nastali zaradi kupčevega odstopa o naku-
pu.

8. Prodajalec bo izbral tistega ponu-
dnika, ki bo ponudil najvišjo ceno, pri ena-
ki ceni pa tistega, ki bo ponudil najkrajši
rok plačila celotne kupnine.

9. Premoženje se prodaja po sistemu
videno – kupljeno.

Podrobnejše informacije so na voljo na
naslovu GIM d.o.o. Maribor – Slovenska
ul. 4 ali po tel. 02/23-50-350 vsak de-
lovnik med 9. in 18. uro. Ogled nepre-
mičnin bo potekal po sledečih terminih:

Za nepremičnino:
– pod številko 1 – Šentilj Maistrova ul.

1 – sreda 12. 11. 2003 med 14. in
15. uro,

– pod številko 2 – Slovenska Bistrica,
Partizanska cesta 43 – četrtek 13. 11.
2003 med 14. in 15. uro,

– pod številko 3 in 4 – Maribor, Trg
Dušana Kvedra 2 – petek 14. 11. 2003
med 14. in 15. uro.

GIM d.o.o. Maribor

Razglasi in objave

Postavitev stalnega
sodnega tolmača

Št. 201-584/2003 1247 Ob-105138
Republika Slovenija, Upravna enota No-

vo mesto, Oddelek za upravne notranje za-
deve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi
39. člena Zakona o matičnem registru
(ZMatR, Uradni list RS, št. 37/03) in 51. čle-
na Zakona o splošnem upravnem postopku
(ZUP, Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02), po uradni dolžnosti v upravni zade-
vi spremembe že vpisanega podatka v roj-
stni matični knjigi pri vpisu rojstva Alojzije
Šusteršič, ki je imela prijavljeno zadnje stal-
no prebivališče v Črnomlju, Železničarska
cesta št. 21, naslednji sklep:

Alojziji Šusteršič, roj. 12. 6. 1914 v No-
vem mestu, ki je imela prijavljeno zadnje
stalno prebivališče v Črnomlju, Železničar-
ska cesta št. 21, in je umrla 28. 8. 2003 v
Črnomlju, se v postopku spremembe že vpi-
sanega podatka v rojstni matični knjigi po-
stavi začasna zastopnica Majda Struna, de-
lavka tukajšnjega upravnega organa, ki jo
bo zastopala v tem postopku.

Št. 209-67/2002-0604052 Ob-105249
Upravna enota Ptuj, Oddelek za uprav-

ne notranje zadeve, izdaja na podlagi prve-
ga odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila na-
čelnika št. 032-4/01-01 z dne 11. 4. 2001
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Požar Jožice, sedaj neznanega
prebivališča, naslednji sklep:

1. Za začasno zastopnico stranki Požar Jo-
žici, rojeni 31. 1. 1978, s prijavljenim stalnim
prebivališčem Peršonova ulica 21, se postavi
Marta Korže, delavka Upravne enote Ptuj.

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik ozi-
roma stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 209-72/2003-519 Ob-105347
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi

prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila
načelnika št. 123-05-16/97-0610/13 z dne
13. 10. 2003, v upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Zemljič
Zorana, katerega prebivališče je neznano,
naslednji sklep:

1. Zemljič Zoranu, roj. 4. 1. 1972 v Ma-
riboru, s prijavljenim stalnim prebivališčem
v Mariboru, Kočevarjeva ul. 8, se postavi
začasni zastopnik Janez Grušovnik, dela-
vec Upravne enote Maribor.

2. Začasni zastopnik zastopa stranko le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za
to oziroma dokler v postopku ne nastopi
stranka sama, njen pooblaščenec ali zako-
niti zastopnik.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

Št. 121-02/186/93-008 Ob-105321
Sindikat zdravstva in socialnega var-

stva Slovenije se poleg dejavnosti, dolo-
čeni z odločbo tukajšnjega ministrstva št.
121-02-186/93 z dne 3. 9. 1993 določi
kot reprezentativni sindikat v dejavnosti ob-
veznega socialnega zavarovanja.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 141-13/2003-112 Ob-105128
Pravila sindikata podjetja Gradis Nova,

d.o.o. Maribor, ki so hranjena v Upravni enoti
Maribor na podlagi odločbe št. 141-10-002/
96-0800-11 z dne 25. 3. 1996, s spremem-
bo sedeža sindikata št. dopisa 141-3/2003-
112 z dne 10. 2. 2003 in vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko
002 z dne 11. 3. 1996 in spremembo sedeža
sindikata vpisano v evidenco statutov sindika-
tov pod zaporedno številko 3 z dne 6. 2.
2003, se dne 3. 11. 2003 izbrišejo iz eviden-
ce statutov sindikatov.

Št. 12100-0006/03-008 Ob-105139
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo

spremembe pravil sindikata zavoda SVIZ
Kranj. Spremeni se naziv in sedež sindikata,
ki se po novem glasi: Sindikat vzgoje, izo-
braževanja, znanosti in kulture Slovenije,
Območni odbor SVIZ Kranj (sindikat zavo-
da). Sedež sindikata je v Kranju, Poštna uli-
ca 3.

Spremenjena pravila sindikata zavoda se z
dnem izdaje te odločbe vpišejo v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko 80.

Št. 02048-004/2003-002 Ob-105411
Statut Sindikata profesionalnih igralcev

nogometa Slovenije (SPINS), s sedežem v
Ljubljani, Topniška c. 33 b, se hrani pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne zade-
ve.

Statut je vpisan v evidenco statutov sindi-
katov dne 24. 10. 2003 pod zaporedno št.
162.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-53/03-7 Ob-105406
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 30. 10.
2003 na podlagi četrtega odstavka 38. čle-
na Zakona o preprečevanju omejevanja kon-
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Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Št. 1/2003 Ob-105153
1. Ime medija: Radio Brežice.
2. Izdajatelj: Radio Brežice, d.o.o., Trg

izgnancev 12, 8250 Brežice.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih

oziroma glasovalnih pravic imajo:
– Štraus Edvard, Ulica kozjanskih bor-

cev 28, 8250 Brežice,
– Občina Brežice, Cesta prvih borcev

18, 8250 Brežice,
– Kostak komunalno stavbno podjetje

d.d. Krško, Leskovška cesta 2, 8270 Krško,
– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali

trg 6, 1000 Ljubljana.
4. Poslovodja: Edvard Štraus – direktor.

kurence (Uradni list RS, št. 56/99; v nada-
ljevanju: ZPOmK) izdal sklep o uvedbi po-
stopka v zadevi priglašene koncentracije
družb Poslovni sistem Mercator d.d., Du-
najska cesta 107, Ljubljana, in Živila
Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Cesta
na Okroglo 3, Kranj.

Družba Mercator je pridobila nadzor nad
družbo Živila na podlagi pridobitve večin-
skega lastniškega deleža družbe Živila.

Urad je ugotovil, da je koncentracija po-
drejena določbam ZPOmK in ocenil, da bo
koncentracija zaradi pričakovanih učinkov bis-
tveno povečala moč udeleženih podjetij na
upoštevnem proizvodnem trgu. Urad bo na-
meravano koncentracijo presojal na upoštev-
nem storitvenem trgu nabave izdelkov za vsak-
danjo rabo, na upoštevnem storitvenem trgu
prodaje izdelkov za vsakdanjo rabo na debelo
in na trgu prodaje izdelkov za vsakdanjo rabo
na drobno na območju upoštevnega geograf-
skega trga Republike Slovenije. Definicija
upoštevnega storitvenega in geografskega tr-
ga se lahko med postopkom tudi spremeni,
če bodo to narekovale okoliščine.

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

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah

Dopolnitev cenika storitev

Ob-105458
V skladu s 74. členom Zakona o teleko-

munikacijah (Uradni list RS, št. 30-

Objave
gospodarskih družb

Št. 22/03 Ob-105240
Skupščina družbe Techno Lož, proizvod-

nja kovinskih izdelkov d.o.o. Babno polje –
v likvidaciji, je dne 10. 9. 2003 sprejela
sklep o likvidaciji družbe zaradi prenehanja
poslovanja. Za likvidacijskega upravitelja je
bila imenovana Odvetniška pisarna Jadek &
Pensa d.n.o. – o.p., Tavčarjeva 6, 1000
Ljubljana. Likvidacijski upravitelj objavlja v
skladu s 381. členom ZGD poziv upnikom,
da svoje terjatve do družbe pisno prijavijo
likvidacijskemu upravitelju v 30 dneh od ob-
jave tega poziva. Obrazložene prijave upni-
ki naslovijo na likvidacijskega upravitelja.

Likvidacijski upravitelj
Odvetniška pisarna Jadek & Pensa

d.n.o. – o.p.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Št. 9-185 Ob-105189
Uprava družbe Elektroservisi, Proizvod-

nja, trgovina, montaža in servisiranje d.d.,
Ljubljana, Glavarjeva 14 (matična številka
5923930) na podlagi 349. in 350. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja,
da je Okrožno sodišče v Ljubljani s skle-
pom Srg 2003/04767 z dne 9. 10. 2003
vpisalo v sodni register sklep skupščine dru-
žbe z dne 26. 6. 2003 o zmanjšanju osnov-
nega kapitala za 334,117.000 SIT, z umi-
kom lastnih delnic in povečanju osnovnega
kapitala za 417,744.000 SIT, iz sredstev
družbe. Po obeh spremembah znaša
osnovni kapital 556,992.000 SIT.

Upniki, ki bodo v šestih mesecih po tej
objavi prijavili terjatve, nastale pred objavo,
bodo upravičeni do zavarovanja teh terja-
tev, kolikor ne bi mogli biti poplačani.

Elektroservisi, Proizvodnja, trgovina,
montaža in servisiranje d.d.,

Ljubljana
uprava

Ob-105190
Uprava družbe Manhold d.d., Trdinova

4, Ljubljana obvešča javnost, da je skupšči-

1828/01), družba Si.mobil telekomunika-
cijske storitve, d.d., s sedežem na Šmartin-
ska c. 134b, 1000 Ljubljana, objavlja do-
polnitev cenika storitev kot sledi:

GPRS (General Packet Radio Service) –
nova storitev, ki obstoječim storitvam dodaja
možnost paketnega prenosa podatkov za
uporabnike predplačniškega sistema Halo.

Cena GPRS prenosa podatkov za upo-
rabnike predplačniškega sistema Halo je
1,25 SIT za 1 kB prenesenih podatkov.

Omenjena cena se ne spreminja s koli-
čino prenesenih podatkov v pričeti aktivni
seji, je stalna in že vsebuje DDV.

Si.mobil d.d.

na družbe skladno z določilom 356. člena
Zakona o gospodarskih družbah sprejela
sklep, da se osnovni kapital v znesku
269,262.000 SIT zaradi umika do 134.631
delnic zmanjša za njihovo nominalno vre-
dnost, kar znaša do 134,631.000 SIT tako,
da osnovni kapital po umiku znaša najmanj
134,631.000 SIT in je razdeljen na najmanj
134.631 delnic, v nominalni vrednosti
1.000 SIT za eno delnico.

Skladno s sprejetim sklepom zato upra-
va družbe opozarja tiste upnike, katerih ter-
jatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni re-
gister, na njihovo pravico, da prijavijo svoje
terjatve, s čemer se pridobi zavarovanje teh
terjatev za primer, če v šestih mesecih po
objavi ne bi mogli biti poravnani.

Manhold d.d.
uprava družbe

Ob-105191
Skladno z določili 454. člena Zakona o

gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
edinega družbenika, zapisanega v notar-
skem zapisu opr. št. SV 951/03 z dne 13.
10. 2003, direktor družbe Špan d.o.o., Tr-
žaška 547, 1351 Brezovica, vpisane v so-
dni register pod vl. št. 1/14369/00, matič-
na št. 5542910, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša

290,537.100 SIT, se nominalno zmanjša za
100,000.000 SIT, tako da po zmanjšanju
znaša 190,537.100 SIT.

Vsem upnikom zagotavljamo varstvo nji-
hovih dospelih terjatev s poplačilom ali z
ustreznim varstvom njihovih terjatev.

Direktor poziva vse upnike, da se zglasi-
jo na sedežu družbe in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Špan d.o.o.
direktor Ludvik Špan

Sklici skupščin

Preklic

Ob-105471
Uprava družbe Sintal Dolenjske d.d.,

družbe za varovanje, Novo mesto, preklicu-
je skupščino družbe Sintal Dolenjska d.d.,
družbe za varovanje, Novo mesto, ki je bila
sklicana za dne 20. 11. 2003 ob 16. uri na
sedežu družbe, na naslovu: Ljubljanska ce-
sta 27, 8000 Novo mesto.

Sintal Dolenjska d.d.
predsednik uprave

Marjan Bizjak

Ob-105110
Direktor družbe Hotel Grad Podvin, d.d.,

Mošnje 1, Radovljica, na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah in statuta družbe skli-
cuje

skupščino
delničarjev HGP, d.d.,

ki bo 9. 12. 2003 ob 9. uri, v 14. nad-
stropju Slovenske 54 v Ljubljani, s predla-
ganim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-
ganov skupščine.

Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se imenu-

je Stojan Tramte.
2. Za preštevalko glasov se imenuje

Alenka Tepina.
3. Skupščini prisostvuje vabljena notar-

ka Nada Kumar.
2. Sprejem sklepov o podelitvi razrešni-

ce upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila s poroči-

lom nadzornega sveta z dne 24. 10. 2002
o sprejemu letnega poročila za leto 2002.

b) Skupščina podeljuje upravi in nadzor-
nemu svetu razrešnico za poslovno leto
2002.

3. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta se imenuje Matija Majcenovič.
4. Določitev sejnine članom nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta pripada za njihovo delo sejnina v višini
40.000 SIT neto na sejo za predsednika in
30.000 SIT neto na sejo za člana nadzor-
nega sveta.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi zastopniki oziroma poobla-
ščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem skup-
ščine. Družba bo upoštevala vse prijave,
ki bodo prispele na sedež družbe do
vključno 5. 12. 2003. Delničarje in njiho-
ve zastopnike oziroma pooblaščence pro-
simo, da prevzamejo glasovnice uro pred
zasedanjem.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe.

Hotel Grad Podvin, d.d., Radovljica
direktor

Ob-105160
Uprava Prophetes partnerska družba

za financiranje in razvoj, d.d., 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 132 (dalje v besedilu: dru-
žba) vabi delničarje na

6. sejo skupščine
Uprava sklicuje skupščino dne 9. de-

cembra 2003 ob 14. uri na sedežu družbe,
1000 Ljubljana, Tržaška 132, soba 185.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Odprtje skupščine. Uprava odpre

skupščino ter obvesti skupščino glede no-
tarke mgr. Nine Češarek, ki piše zapisnik.

2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-
valcev glasov.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
se izvoli za predsednico skupščine Ljudmi-
la Atanasovski in za preštevalca glasov So-
nja Končan in Igor Vuk.

3. Obravnava in ugotavljanje prisotnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednica skupščine ugotovi prisotnost
delničarjev na skupščini.

4. Dnevni red.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: potrdi se dnevni red skupščine.
5. Poročilo nadzornega sveta o letnem

poročilu uprave in revizijskem poročilu in
razrešnica predsedniku uprave in članom
nadzornega sveta.

Predlog nadzornega sveta: skupščina
podeli razrešnico predsedniku uprave ter
predsednici in članom nadzornega sveta.

6. Določitev števila članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta: dru-
žba ima tri člane nadzornega sveta.

7. Razrešitev in izvolitev članov nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta: z
dnem 19. 12. 2003 se razrešijo vsi dose-
danji člani nadzornega sveta. Za nove člane
nadzornega sveta se imenujejo: Ljudmila
Atanasovski, Ivanka Mihelčič in prof. dr. Da-
niel Romano.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja

se za poslovno leto 2003 imenuje revizijska
družba Plus Revizija d.o.o., 1000 Ljublja-
na, Bežigrad 1.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo deset dni pred zaseda-
njem skupščine in ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih potrdijo svojo pri-
sotnost na skupščini in prevzamejo gradivo
ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na se-

dežu družbe v sobi št. 122 na vpogled vsak
delovni dan pri Sonji Končan od 10. do
12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, za katere želijo, da so o njih pravo-
časno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Prophetes, d.d.
uprava

prof. dr. Gojko Stanič

Št. 86/2003 Ob-105244
Uprava in nadzorni svet družbe Dolenj-

skih pekarn proizvodnja kruha, testenin
in slaščic, d.d., Ločna 2, 8000 Novo me-
sto, na podlagi 7.5. točke statuta družbe
sklicujeta

1. izredno sejo skupščine
delničarjev,

ki bo v sredo, 10. 12. 2003 ob 9. uri na
sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevne-

ga reda, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
potrdi predlagani dnevni red, izvolijo se pre-
dlagani kandidati v delovna telesa skupšči-
ne in potrdi predlaganega notarja.

2. Umik lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa: sprejme se umik 802

lastnih delnic razreda G po nominalni vre-
dnosti 10.000 SIT na delnico.

3. Predlog za spremembo osnovnega
kapitala družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejmejo pre-
dlagane spremembe osnovnega kapitala.

4. Predlog za spremembo statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

mnenja nadzornega sveta se sprejmejo pre-
dlagane spremembe statuta družbe.

5. Preoblikovanje delniške družbe Do-
lenjske pekarne, d.d. v d.o.o.

Predlogi sklepa:
a) Na predlog uprave in ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta se delniška dru-
žba Dolenjske pekarne, d.d., Ločna 2,
8000 Novo mesto, s 1. 1. 2004 preobliku-
je v družbo z omejeno odgovornostjo, s fir-
mo: Dolenjske pekarne d.o.o., s sedežem
Ločna 2, 8000 Novo mesto.

b) Osnovni kapital družbe znaša
144,490.000 SIT, kar je tudi osnovni vlo-
žek edinega družbenika, ki je v celoti reali-
ziran.

c) Na podlagi navedenega osnovnega
vložka ima družbenik en poslovni delež v
višini 100%.

d) Dejavnost družbe ostane po preobli-
kovanju enaka.

e) Preoblikovanje se izvede z dnem vpi-
sa v sodni register. S tem pridobi takratni
delničar, ki postane družbenik poslovni de-
lež v družbi z omejeno odgovornostjo, ki po
nominalni vrednosti ustrezajo skupni nomi-
nalni vrednosti delnic, ki jih je imel na dan
skupščine v lasti.

f) V skladu s sklepom o preoblikovanju v
družbo z omejeno odgovornostjo se sprej-
me v obliki notarskega zapisa Akt o ustano-
vitvi družbe z omejeno odgovornostjo Do-
lenjske pekarne d.o.o. v predlaganem be-
sedilu.

6. Razno.
Udeležeba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pisno po-
oblastilo mora biti družbi dostavljeno vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo na
dan 31. 10. 2003 vpisani v register pri Cen-
tralni klirinško depotni družbi in udeležbo
pisno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.

Udeležence pozivamo, da ob prihodu na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje
v sprejemni pisarni, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpi-
som iz sodnega registra.
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Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z bese-

dilom predlaganih sklepov je na vpogled na
sedežu družbe, vsak delovni dan pri upravi
družbe od 10. do 12. ure od dneva objave
sklica.

Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda, pisno sporočiti upravi v tednu dni po
objavi sklica skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Dolenjske pekarne d.d.
uprava družbe

Ob-105327
Na podlagi določb Zakona o gospodar-

skih družbah in statuta družbe sklicuje upra-
va družbe K-FIN, naložbe in nepremičnine
d.d.

skupščino
družbe K-FIN d.d.

Skupščina bo v četrtek, 11. 12. 2003 ob
10. uri v notarski pisarni notarja Jožeta Der-
novška, Trg prekomorskih brigad 2 v Ljublja-
ni, in sicer z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli odvetnik Miran Kovačič, za
preštevalca glasov pa se izvolita Janez Nov-
ljan in Boštjan Vidmar. Skupščini prisostvu-
je vabljeni notar Jože Dernovšek oziroma
njegov namestnik Jože Sikošek.

2. Sprejem letnega poročila za poslov-
no leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave za poslovno leto 2002.

3. Pokrivanje bilančne izgube in podeli-
tev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
3.1 Bilančna izguba iz poslovnega leta

2002 izkazana na dan 31. 12. 2002 v višini
138,727.640,94 SIT se bo pokrila v pri-
hodnjih letih iz letnih čistih dobičkov družbe
oziroma drugih zakonsko dopustnih virov.

3.2 Skupščina potrdi in odobri delo
uprave družbe v poslovnem letu 2002 in ji
za to poslovno leto podeljuje razrešnico.

3.3 Skupščina potrdi in odobri delo
predsednika in članov nadzornega sveta v
poslovnem letu 2002 in jim za navedeno
poslovno leto podeljuje razrešnico.

4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe v predlaganem besedilu, ki je se-
stavni del tega sklepa.

5. Sprejem čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme či-

stopis statuta družbe v predlaganem bese-
dilu, ki je sestavni del tega sklepa.

6. Odobreni kapital.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča

upravo družbe, da sme, ob soglasju nad-
zornega sveta, v roku 5 let od vpisa spre-
membe statuta v register s sklepom pove-
čati osnovni kapital družbe za nominalni zne-
sek v višini največ 200,000.000 SIT, kar

predstavlja odobreni kapital. Ob povečanju
osnovnega kapitala družbe za odobreni ka-
pital sme uprava, ob soglasju nadzornega
sveta, s sklepom izključiti prednostno pravi-
co obstoječih delničarjev in odločiti, da se
povečanje osnovnega kapitala za odobreni
kapital izvede s stvarnimi vložki.

7. Seznanitev z odstopom dosedanjih
članov nadzornega sveta in imenovanje no-
vih članov nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa:
6.1 Skupščina se seznani z odstopom

vseh dosedanjih članov nadzornega sveta
družbe.

6.2 Skupščina za nove člane nadzorne-
ga sveta za dobo 4 let od dneva imenovanja
imenuje Monico Viti, Borin Štefana in Kova-
čič Mirana.

8. Sejnina za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sejnina za člane nadzor-

nega sveta za pripravo in udeležbo na sejah
znaša za predsednika 50.000 SIT bruto in
za člane 30.000 SIT bruto.

Predlagatelj sklepov
Predlagatelja sklepov k točkam dnevne-

ga reda od 1 do 6 ter 8 sta uprava in nad-
zorni svet družbe, k točki 7 pa samo nad-
zorni svet družbe.

Gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine družbe je del-

ničarjem, po predhodni najavi na tel.
01/30-00-961, dostopno pri odvetniku Mi-
ranu Kovačiču, Meškova ulica 4 v Ljubljani,
in sicer vsak dan od ponedeljka do petka
med 9. in 12. uro, od objave sklica dalje do
dneva seje skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico delničarji, njihovi
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, če naj-
manj 3 dni pred sejo skupščine družbi pi-
sno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci
morajo družbi predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje.

Delničarji in pooblaščenci družbi izkaže-
jo osebno identiteto z osebno izkaznico ozi-
roma drugim dokumentom z osebnimi po-
datki z značajem javne listine s sliko, zako-
niti zastopniki pa še z dokazilom o upravi-
čenosti zastopanja. Pooblaščenci morajo
družbi predložiti tudi pisno pooblastilo.

Udeleženci skupščine se pol ure pred
zasedanjem identificirajo in podpišejo sez-
nam udeležencev.

Predlogi
Morebitni nasprotni in drugi predlogi del-

ničarjev k posameznim točkam dnevnega
reda morajo biti družbi sporočeni ter ra-
zumno utemeljeni v pisni obliki v 7 dneh po
objavi tega sklica skupščine.

K-FIN d.d.
uprava družbe

Ob-105340
Na podlagi 25. člena Statuta družbe

Razvojni zavod, podjetje za poslovne stori-
tve d.d. in 7. člena Poslovnika o delu skup-
ščine in v soglasju z nadzornim svetom, skli-
cuje uprava družbe

8. sejo skupščine
Razvojni zavod, Podjetje za poslovne

storitve d.d., Blatnica 1, Trzin,
ki bo dne 10. decembra 2003 ob 15.

uri na sedežu družbe v Trzinu, Blatnica 1 –
sejna soba, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvolijo se delovna
telesa skupščine: predsednik skupščine in
preštevalca glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.

2. Dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta:
a) Dejavnost družbe se na osnovi Ured-

be o uvedbi in uporabi standardne klasifika-
cije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02)
uskladi in razširi skladno s predlogom upra-
ve in nadzornega sveta, ter se brišejo po-
stavke, ki niso več skladne z Uredbo.

b) Sprejme se dopolnitve statuta družbe
in zadolži notarja, da pripravi čistopis statu-
ta družbe ter izvede dopolnitev registracije
na registrskem sodišču.

3. a) Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodar-
skih družbah).

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poro-
čilom uprave za leto 2002, pisnim poroči-
lom nadzornega sveta z dne 8. 8. 2003, ter
z mnenjem revizorja.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep o uporabi
bilančnega dobička za leto 2002 v predlo-
ženem besedilu po predlogu uprave in nad-
zornega sveta.

c) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2002.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrjuje in odobri delo di-
rektorja in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002 ter podeljuje direktorju družbe in
članom nadzornega sveta razrešnico za po-
slovno leto 2002.

4. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da v 18 mesecih od dneva spreje-
ma tega sklepa permanentno odkupuje la-
stne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1 SIT
in ne bo višja od 10% knjigovodske vredno-
sti delnice, izračunane iz kapitala.

Skupni nominalni znesek pridobljenih la-
stnih delnic ne sme preseči 10% osnovne-
ga kapitala družbe. Pri pridobivanju in od-
svajanju lastnih delnic, ki jih družba pridobi
na osnovi tega pooblastila, je prednostna
pravica obstoječih delničarjev izključena.

Uprava je pooblaščena na podlagi tega
pooblastila lastne delnice umakniti brez na-
daljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala.

Postopek in viri za odkup delnic se za-
gotovljajo skladno z določili Statuta družbe
in ZGD.

5. Spremembe v sestavi nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se, da s 27. 3. 2004 prene-
ha mandat dosedanjim članom nadzornega
sveta. Na predlog nadzornega sveta se za
člana nadzornega sveta, predstavnika del-
ničarjev z 28. 3. 2004 imenuje Nataša Kon-
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čan in Jure Končan. Mandat novoimenova-
nih članov nadzornega sveta, predstavnikov
delničarjev traja 4 leta.

Skupščina se seznani s članom nadzor-
nega sveta, predstavnikom zaposlenih, ki
ga je skladno z določili statuta v nadzorni
svet izvolil svet delavcev ter z mandatom, ki
je za vse člane nadzornega sveta enak.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2003 skupščina imenuje družbo Plus
Revizija Podjetje za revidiranje, računovod-
stvo in finance, d.o.o. Ljubljana.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjev bo na voljo na sedežu družbe, v
poslovnih prostorih tajništva, vsak delavnik
od 10. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so na dan skupščine
vpisani v delniško knjigo, njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki naj-
manj tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zastopnik delničarja, ki je
pravna oseba pa se mora izkazati tudi z
izpisom iz sodnega registra ali drugim pri-
mernim dokazilom, da je upravičen zasto-
pati tega delničarja.

Skupščina je ob napovedanem terminu
sklepčna ne glede na število prisotnih gla-
sov delničarjev.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine.

Razvojni zavod,
Podjetje za poslovne storitve d.d.,

Trzin
uprava družbe

Ob-105349
Na podlagi 25. člena Statuta Koroške

banke d.d., Slovenj Gradec, bančne skupi-
ne Nove Ljubljanske banke, uprava banke
sklicuje

4. skupščino
delničarjev Koroške banke d.d., Slovenj

Gradec, bančne skupine Nove
Ljubljanske banke,

ki bo v četrtek, 11. decembra 2003, ob
11. uri v sejni sobi na sedežu Koroške ban-
ke d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine
Nove Ljubljanske banke, Glavni trg 30, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev prešte-
valcev glasov in seznanitev z navzočnostjo
notarja.

Predlog sklepa: skupščina banke izvoli
dva preštevalca glasov in sprejme na zna-
nje, da na skupščini sodeluje notarka Sonja
Kralj za sestavo notarskega zapisnika.

2. Predlog sklepa o odpoklicu člana nad-
zornega sveta in izvolitvi nadomestnega čla-
na nadzornega sveta banke.

Predlog sklepa: skupščina banke odpo-
kliče članico nadzornega sveta Tončko Lo-
čičnik in izvoli za nadomestnega člana nad-
zornega sveta Marušo Kosovinc-Dragonja,
univ. dipl. ek., z mandatno dobo do izteka
mandata sedanjemu sestavu nadzornega
sveta.

Skupščine banke se lahko udeležijo in
na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki svo-
jo udeležbo na skupščini pravočasno pisno
ali osebno prijavijo pri banki. Prijava šteje
za pravočasno, če je med dnevom, ko ban-
ka prejme prijavo do 16. ure in dnem zase-
danja skupščine najmanj 3 delovne dni.

Delničar mora ob prijavi svoje namere,
da bo na skupščini tudi glasoval, obvezno
sporočiti s kolikim paketom delnic bo gla-
soval. Glasovalno pravico imajo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo ban-
ke, ki jo vodi KDD, kot imetniki delnic z
glasovalno pravico najmanj 3 delovne dni
pred dnem zasedanja skupščine banke in
ostanejo vpisani do začetka njenega zase-
danja.

Vsaka navadna delnica zagotavlja njene-
mu imetniku en glas. Delničarji lahko izvršu-
jejo svoje pravice na skupščini banke ose-
bno, po zakonitem zastopniku ali poobla-
ščencu. Skupni zastopnik ali pooblaščenec
več delničarjev ne more imeti več kot 10%
glasov vseh delničarjev.

Gradivo s predlogom sklepa bo na voljo
delničarjem banke v Koroški banki d.d., Slo-
venj Gradec, bančni skupini Nove Ljubljan-
ske banke, Glavni trg 30, v tajništvu banke,
vsak delovni dan od 12. do 13. ure od obja-
ve sklica skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 11. 12.
2003 ob 12. uri v istih prostorih, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Koroška banka d.d.,
Slovenj Gradec

predsednik nadzornega sveta
mag. Janez Senčar

Ob-105364
Na podlagi 31. člena Statuta družbe in v

skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
uprava družbe Si.mobil d.d. sklicuje

18. skupščino družbe
Si.mobil, telekomunikacijske

storitve, d.d.,
ki bo v sredo, 10. decembra 2003, ob

13. uri v sejni sobi družbe Si.mobil d.d., v
Ljubljani, Šmartinska c. 134b, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: v skladu s 35. členom
Statuta vodi delo skupščine predsednik
nadzornega sveta. Za preštevalki glasov se
izvolita Maša Devinar in Polona Zore.

Seji prisostvuje vabljeni notar Bojan Pod-
goršek.

2. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina po predlogu

uprave sprejme spremembe Statuta v pred-
loženem besedilu in prečiščeno besedilo.

3. Razno.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na

vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Šmar-
tinska 134b, vsak dan med 10. in 12. uro.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki v skladu z 31. členom Statuta
pisno prijavijo svojo udeležbo tako, da upra-
va prejme prijavo najkasneje tri dni pred
zasedanjem, to je do nedelje, 7. decembra
2003. Delničar, ki je pravna oseba, izkaže
istovetnost z največ 30 dni starim izpisom iz
sodnega registra. Delničarjev pooblaščenec
v skladu s 34. členom Statuta uveljavlja svo-
jo glasovalno pravico s pisnim pooblasti-
lom.

Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje v sre-
do, 10. decembra 2003 ob 14. uri v sejni
sobi družbe Si.mobil d.d. v Ljubljani. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Si.mobil d.d.
uprava družbe

Št. 22/03 Ob-104893
Na podlagi 10.2.2. točke statuta Modra

linija, pooblaščena investicijska družba,
d.d., Koper, Pristaniška ulica 12, sklicuje
direktor

15. skupščino
delničarjev družbe Modra linija, d.d.,

Koper,
ki bo v sredo, 10. 12. 2003 ob 12. uri v

sejni sobi družbe Primorski skladi, d.d., Ko-
per, na Pristaniški ulici 12, Koper, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev delovnih organov ter pred-
stavitev notarja.

2. Izvolitev člana nadzornega sveta in na-
mestnika.

3. Sprejem sprememb statuta na pre-
dlog uprave in nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
Ad 1) Ugotovi se sklepčnost, za predse-

dnika skupščine se izvoli Marijan Škoda, za
preštevalki glasov Tatjana Cepak in Katja
Gaberšček. Skupščini prisostvuje vabljena
notarka Mojca Tavčar – Pasar.

Ad 2) Zaradi izstopa iz nadzornega sveta
dosedanjega člana Leona Klemšeta, se za
čas do izteka mandata nadzornega sveta
izvoli Jožica Radujko. Za namestnico se iz-
voli Barbara Humar.

Ad 3) Sprejmejo se spremembe in do-
polnitve statuta ter njegov čistopis v predlo-
ženem besedilu, ki je sestavni del tega skle-
pa.

Ad 4) Za revidiranje poslovanja družbe
za leto 2003 se določi revizorska hiša Ernst
& Young, d.o.o. iz Ljubljane. Kolikor revi-
zorska hiša bistveno spremeni dosedanje
pogoje izvedbe revizije, je nadzorni svet po-
oblaščen imenovati drugega revizorja.

Vpogled v gradiva
Gradivo za skupščino je na vpogled del-

ničarjem v prostorih družbe vsak delovni
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dan od dneva objave sklica do dneva zase-
danja skupščine od 9. do 12. ure.

Pogoji udeležbe
Udeležba: skupščine delničarjev se lahko

udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, katerih pisne na-
jave prispejo družbi vsaj tri dni pred sejo.

Modra linija, d.d., Koper
direktor

Mirko Pavšič

Št. 10/2003 Ob-105553
Na podlagi 36. člena Statuta delniške

družbe Skupina Claas, d.d., Ljubljana, Za-
loška cesta 171 in 11. člena Poslovnika o
delu skupščine, sklicujem

redno skupščino
delniške družbe Skupina Claas, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v sredo 10. decembra 2003 ob

18.30 v salonu družbe Modri lev d.o.o.,
Zaloška cesta 171, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Skupščini prisostvuje notar Boris Lepša.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsedujočega skupščine imenuje: Dušan
Kecman, za preštevalca glasov: Peter Buti-
nar in Mira Perne, za zapisnikarja: Marija
Malnar.

2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi izteka mandata

dosedanjim članom nadzornega sveta se iz-
volijo novi člani nadzornega sveta:

– Jakša Franc,
– Anton Seliškar,
– Peter Butinar,
– Dane Melavec,
– Dušan Kecman.
3. Odločanje o uporabi bilančnega do-

bička družbe za leto 2002 ter podelitev raz-
rešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) Skupščina na predlog uprave-gene-

ralnega direktorja družbe in na podlagi mne-
nja nadzornega sveta sprejme sklep o deli-
tvi dobička, ki je ugotovljen v računovod-
skih izkazih za leto 2002 in delitvi dobička
iz prejšnjih let.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in članom nadzornega sveta družbe za
leto 2002, s katero potrjuje in odobrava
delo uprave in nadzornega sveta v poslov-
nem letu 2002.

4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2003 imenuje
Revidicom Revizijska družba d.o.o., Grizol-
dova ul. 5, Maribor.

Popolno gradivo za skupščino, vključno
z letnim poročilom za leto 2002, mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah je od dne-
va sklica skupščine dalje na vpogled vsem
delničarjem in njihovim pooblaščencem v
tajništvu direktorja družbe na naslovu Zalo-
ška cesta 171, Ljubljana, vsak delovni dan
od 11. do 14. ure od dneva objave sklica
skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in pra-
vico do uresničevanja glasovalne pravice na
skupščini imajo le delničarji, njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki, ki najkasneje v torek
9. 12. 2003 do 14. ure v tajništvu uprave
na sedežu družbe pisno prijavijo svojo ude-
ležbo.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim sklepom o
katerih bo odločala skupščina, pošljejo
upravi-direktorju delniške družbe najkasne-
je v roku 7 dni od dneva objave tega sklica
skupščine.

Skupina Claas d.d. Ljubljana
glavni direktor: Janez Pavel Prebil

Izvršbe
in zavarovanja

In 2003/00643 IZ-12018
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 12. 2. 2003, opr. št. I 2002/02416,
je bil dne 5. 9. 2003 opravljen v korist upni-
ka Gradbenega stanovanjskega podjetja
Grasto d.o.o., Matije Tomca 4, Domžale,
rubež stanovanja na naslovu Ulica bratov
Učakar 68, Ljubljana, last dolžnika Novak
Dejana, Ulica bratov Učakar 68, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2003

Z 2002/01614 IZ-12029
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01614, ki ga je dne 8. 10. 2003 iz-
dalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na poslovnem prostoru – lokalu
št. 15, v izmeri 51 m2, ki se nahaja v poda-
ljšanem železniškem podhodu v Ljubljani,
na zemljišču parc. št. 536/1, vpisanem v
vl. št. 2037, k.o. Tabor, ki je last dolžnika,
na podlagi prodajne pogodbe Podhod
št. 4/95 z dne 12. 7. 1995 in dodatka št. 1
k prodajni pogodbi – Podhod št. 4/95 z
dne 18. 9. 2002, sklenjene med prodajal-
cem SCT Stanovanjski inženiring d.o.o.
Ljubljana in dolžnikom, s prepovedjo odtuji-
tve in obremenitve, zastavna pravica v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 22,000.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2003

Z 2003/00022 IZ-10187
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2003/00022 z dne
12. 3. 2003, je bila nepremičnina, ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi, stanovanje št. 7, v I.
nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Shakespearova ul. 10, v skupni izmeri
49,37 m2, ki je last dolžnika Marka Pozve-
ka, stan. Shakespearova ul. 10, Maribor,
do 1/6 celote, zarubljena.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 8. 2003

Z 2002/00174 IZ-11979
Na podlagi sklepa o zavarovanju tukaj-

šnjega sodišča opr. št. Z 2002/00174 z

dne 22. 1. 2003, je bil 11. 9. 2003 oprav-
ljen rubež nepremičine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo, dvosobnega stanovanja št. 5,
v izmeri 74,85 m2, ki se nahaja v mansardi
objekta A PSC Duplek in poslovnega pro-
stora lokala št. 4, v izmeri 53,70 m2, v pritli-
čju istega objekta, stoječega na parc.
št. 354/8, v k.o. Sp. Duplek, last dolžnika
Haupt-Al, d.o.o., Dvorjane 89, Sp. Duplek,
v zavarovanje denarne terjatve upnice Re-
publike Slovenije v višini 42,161.731,33 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 9. 2003

In 03/63 IZ-12024
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Radovljici, opr. št. In 2003/63 z
dne 8. 9. 2003 in zapisnika o rubežu ne-
premičnin z dne 9. 9. 2003, je bila nepre-
mičnina, apartma št. 4 v izmeri 55,14 m2, s
pripadajočo shrambo št. 4 v izmeri 6,17 m2

in parkirni prostor št. 4 v večapartmajski
stavbi, ki stoji na parc. št. 1112/325, v izme-
ri 998 m2, vpisani pri vl. št. 1059, k.o. Savi-
ca, ki je v lasti prvega dolžnika Redenšek
Boštjana, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 21. 11. 2000 med Arhcom,
Trgovina in turizem, storitve Bohinjska Bis-
trica d.o.o., Polje 39, Bohinjska Bistrica,
kot prodajalcem in prvodolžnikom kot kup-
cem, zarubljena v korist upnice Srebot Ka-
tje.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 7. 10. 2003

In 2003/00268 IZ-12023
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 20. 8.

2003, opr. št. In 2003/00268, je bil dne
22. 9. 2003 opravljen v korist upnika Sta-
novanjskega podjetja d.o.o. Ravne na Ko-
roškem, Ob Suhi 19, rubež stanovanja št. 7,
v I. nadstropju večstanovanjske hiše na na-
slovu Trg 10, Prevalje, last dolžnikov Florja-
ne Gošnjak in Tomaža Klemenca, Trg 10,
Prevalje.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 10. 2003

In 87/02 IZ-12030
V izvršilni zadevi upnice Krekove Zavaro-

valnice d.d., Ciril Metodov trg 1, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. družba Taljat, Tratnik,
Sočan in Bogataj o.p.d.n.o. iz Ljubljane,
zoper dolžnika Tršinar Marka, Puščava 1,
Mokronog, zaradi izterjave zneska
1,092.023,70 SIT s pp, je bil na osnovi
sklepa o izvršbi tega sodišča, opr. št. In
87/02 z dne 21. 11. 2002, opravljen rubež
stanovanja št. 2, v I. nadstropju stanovanj-
ske hiše Puščava 1, Mokronog, v velikosti
45,67 m2, last dolžnika Marka Tršinarja, Pu-
ščava 1, Mokronog, v korist upnice Kreko-
ve zavarovalnice d.d., Ciril Metodov trg 1,
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 8. 10. 2003

IZ-105498
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1145/03 z dne 4. 11.
2003, je nepremičnina, stanovanje v izmeri
42,82 m2, ki se nahaja v mansardi ravno
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stanovanjske stavbe v Mariboru, Šentiljska
cesta 118/a, vpisane v zemljiškoknjižni vlo-
žek pri k.o. Košaki, ki je do celote last Pet-
ra Cojića, stanujočega Streliška ulica 16/a,
Maribor, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 25. 9. 2003, s prodajalko
Opekarna Košaki p.o. – v stečaju, Maribor,
zastavljena v korist upnice Dom Smreka,
trgovska družba, d.d., Maribor, Valvasorje-
va 12/a, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnika Petra Cojića, stanujočega Streli-
ška ulica 16/a, Maribor, v višini 1,000.000
SIT s pripadki.

IZ-105499
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 1304/03 z dne 4. 11.
2003, je bila nepremičnina, enosobno sta-
novanje št. 7, s pripadajočimi pritiklinami in
skupnimi prostori v skupni izmeri 45,21 m2,
stanovanjske stavbe v Mariboru, Cesta Pro-
letarskih brigad 55, ki leži na parc. št. 112,
pripisano vl. št. 1310, k.o. Spodnje Radva-
nje, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
nakupu stanovanja št. 5/93 z dne
20. 4. 1993, sklenjene s prodajalcem Tr-
govsko podjetje Prehrana, Podjetje za trgo-
vino in storitve d.d. Maribor in dodatka h
kupoprodajni pogodbi o nakupu stanovanja
št. 5/93 z dne 21. 5. 2003, sklenjenim s
prodajalcem Koloniale-Prehrana, družba za
trgovino in storitve d.d., Maribor, zastavlje-
no v korist upnice Raiffeisen Krekove ban-
ke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v
višini 44.554,69 EUR, v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za EUR, na dan sklenitve navedene kredit-
ne pogodbe o dolgoročnem tolarskem kre-
ditu z valutno klavzulo št. 52697/84, kar
znaša 10,500.000 SIT z realno letno obre-
stno mero EUR + 6,9%, s tem, da se realna
vrednost kredita ohranja s pomočjo valutne
klavzule (EUR), da banka obračunava v ča-
su porabe kredita interkalarne obresti 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 dnevnega roka od
dneva sklenitve pogodbe, to je od 28. 10.
2003.

IZ-105500
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-497/03 z dne 30. 10.
2003, je bilo stanovanje štev. 5, ki meri
66,13 m2 in se nahaja v drugem nadstropju
stanovanjske stavbe v Šoštanju, Cesta tal-
cev št. 3, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo
in je last dolžnice Hriberšek Zdenke,
roj. 18. 3. 1959, stanujoče Prešernova ce-
sta 2 v Velenju, na podlagi kuprodajne po-
godbe z dne 3. 10. 2003, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Trg republike 02, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 4,500.000 SIT s
pripadki, po pogodbi o kreditu štev. kredita
240020842302-35 z dne 28. 10. 2003.

IZ-105501
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz Šmar-
ja pri Jelšah z dne 29. 10. 2003, opr. št.
SV-665/03, je bilo stanovanje št. 2, v pritli-

čju večstanovanjskega objekta Vojkova
c. 13, v Velenju, stoječega na parc.
št. 614/1 k.o. Velenje, skupne površine s
pripadajočo kletjo 95,44 m2, last Tepež Ma-
tjaža in Tepež Sonje, Vojkova c. 13, Vele-
nje, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja številka 464/03/93-A z
dne 18. 3. 1993, aneksa h kupoprodajni
pogodbi o prodaji stanovanja z dne 10. 9.
2001 in pogodbe o uskladitvi zemljiškok-
njižnega stanja z dejanskim z dne 18. 3.
2003, zastavljeno v korist upnice Posojilni-
ce – Bank Podjuna, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Pliberška cesta 6,
9141 Dobrla vas/Eberndorf, Republika Av-
strija, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 26.000 EUR, s pripadki.

IZ-105502
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Pavla Rojsa iz Šmarja
pri Jelšah z dne 4. 11. 2003, opr. št.
SV-675/03, je bilo 61,18 m2 veliko stanova-
nje v I. nadstropju večstanovanjske hiše v
Rogatcu, Trg 22, stoječe na parc. št. 29/1,
vl. št. 389 k.o. Rogatec, last Marš Vlaste,
Trg 22, Rogatec, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja številka
36101-149/93-4/2 z dne 8. 5. 1996, za-
stavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.
Bančna skupina Banke Celje, 3000 Celje,
Vodnikova 2, za zavarovanje denarne terjat-
ve v višini 2,600.000 SIT s pripadki in za
zavarovanje denarne terjatve po 146. členu
SPZ okvirna hipoteka v višini 2,600.000 SIT.

IZ-105503
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 829/03 z dne 29. 10.
2003, je bilo stanovanje v stanovanjski hiši,
vl. št. 1614, k.o. Jesenice, parc. št. 531,
stanovanje št. 66, nadstropje 10, v skupni
izmeri 68,80 m2, last zastaviteljice Terezije
Zupanc, EMŠO 1010953505478, prebiva-
lišče Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 8, za-
stavljeno v korist upnice Posojilnice Bank
Bilčovs-Hodiše-Škofiče, registrirana zadru-
ga z omejenim jamstvom, Ludmannsdorf
33, 9072 Ludmannsdorf, Republika Avstri-
ja (enolična identifikacijska številka:
1868063) za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 20.000 EUR, z obrestmi in stro-
ški.

IZ-105504
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 866/03
z dne 29. 10. 2003, je bilo stanovanje
št. 51, v četrtem nadstropju stanovanjske
stavbe v Domžalah, Ljubljanska 90, v izmeri
32,75 m2, stoječem na parc. št. 3885/1,
vl. št. 3554 k.o. Domžale, last dolžnikov in
zastaviteljev Mišurić Zorana in Radinke, oba
Ulica Marje Boršnikove 4, 1000 Ljubljana,
vsakega do 1/2, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 3. 10. 2003, med Diano Bajt
iz Domžal, kot prodajalko in zastaviteljema
kot kupcema, dodatka k prodajni pogodbi
št. 1 z dne 27. 10. 2003, med Diano Bajt iz
Domžal, kot prodajalko in zastaviteljema kot
kupcema, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Du-

najska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 32.600 EUR, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

IZ-105505
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 868/03
z dne 29. 10. 2003, je bilo stanovanje
št. 19, v stanovanjski hiši v Celju, Pod ko-
stanji 20, v četrtem nadstropju v skupni
izmeri 51,38 m2 (53,99 m2 bruto), na parc.
št. 592/16 k.o. Ostrožno, last zastaviteljev
Lulik Dragutina in Golob Andrejke, na pod-
lagi prodajne pogodbe, sestavljene v obliki
zasebne listine pri notarju Antonu Rojcu iz
Celja, pod opr. št. SV 75/98-SV, sklenjene
dne 4. 2. 1998, z Glušič Ingrid, zastavljeno
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, matična
št. 1430564, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 107.000,00 EUR, v SIT proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila, s pripadki.

IZ-105506
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1007/03 z dne
30. 10. 2003, je bilo zastavljeno trisobno
stanovanje št. D-20, v II. nadstropju, v veli-
kosti 84,80 m2, stanovanjskih površin, z log-
gio v velikosti 4,99 m2, shrambo št.
S-D-206 v velikosti 5,04 m2 in enim parkir-
nim mestom v kleti z oznako K2-GM 51, ki
se nahajajo v soseski Dravske terase v Ma-
riboru, ki je zgrajena na zemljišču parc.
št. 1979/1, 1979/5, k.o. Koroška vrata,
last zastavitelja Zvonka Murgelja, Cankarje-
va ulica 9, Šmarje pri Jelšah, na podlagi
prodajne pogodbe št. 4233-51/03 z dne
30. 10. 2003, sklenjene s Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, Javnim skla-
dom, Ljubljana, Poljanska 31. Stanovanje
je zastavljeno v korist upnika Stanovanjske-
ga sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Po-
ljanska 31, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 18,208.081 SIT s pripadki.

IZ-105507
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1008/03 z dne
30. 10. 2003, je bilo zastavljeno dvoso-
bno stanovanje št. D-301, v skupni izmeri
73,54 m2 stanovanjskih površin, s shram-
bo z oznako S-D 301, v velikosti 5,44 m2

in enim parkirnim mestom v kleti z oznako
K3-GM 41, ki se nahaja v soseski Dravske
terase v Mariboru, ki je zgrajena na parce-
lah št. 1979/1 in 1979/5, k.o. Koroška vra-
ta, last zastaviteljev Mire Močnik, EMŠO
2705964505161, Ulica Dušana Kvedra 41,
Šentjur in Močnik Vojka, EMŠO
2602961500106, Ulica Dušana Kvedra 41,
Šentjur, na podlagi prodajne pogodbe
št. 4233-52/03 z dne 30. 10. 2003, s Sta-
novanjskim skladom Republike Slovenije,
Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnika
Stanovanjskga sklada RS, Javni sklad, Ljub-
ljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 16,186.620 SIT s pripadki.
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IZ-105508
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1893/03 z dne 29. 10.
2003, sta bila poslovni prostor št. 4, zgra-
jen do podaljšane III. gradbene faze na lo-
kaciji Štihova ulica 23, v stanovanjski sose-
ski BS2/1, Zupančičeva jama, frizerski sa-
lon v izmeri 73,48 m2 ter skladišče št. 4, ki
se nahaja v kleti I, št. 7 v izmeri 59,23 m2,
in parkirno mesto, ki se nahaja v stanovanj-
ski soseski BS2/1, Zupančičeva jama, ka-
re I, s pripadajočim solastninskim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah stav-
be ter na pripadajočem stavbnem in funkci-
onalnem zemljišču, last zastaviteljice Mojce
Belič Ivančič, zastavljena v korist upnice
SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
31,000.000 SIT s pripadki.

IZ-105509
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1900/03 z dne
30. 10. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 7, v skupni izmeri 57,27 m2, ki se naha-
ja v 2. nadstropju stanovanjske hiše v Litiji,
Maistrova 12, stoječe na parc. št. 127/34,
vl. št. 560 k.o. Litija, last zastaviteljice Boja-
ne Videmšek, zastavljeno v korist upnika
Tasunović Dragana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 16.128 EUR, s pripadki.

IZ-105510
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1902/03 z dne 30. 10.
2003, je bilo stanovanje št. 6, v izmeri
58,94 m2, ki se nahaja v I. nadstropju sta-
novanjskega objekta ter na pripadajočem
kletnem prostoru, ki se nahaja v kleti istega
objekta, stoječega na parc. št. 6/6, vl.
št. 941 k.o. Preserje, stavbišče v izmeri
244 m2 in je last zastavitelja Matjašič Mira-
na, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja, sklenjene dne 8. 9.
2003, z Občino Brezovica, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat.
št. 5706491, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 4,400.000 SIT, vse s pripadki.

IZ-105511
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1903/03 z dne
30. 10. 2003, je bilo stanovanje št. 17, v
skupni izmeri 37 m2, ki se nahaja v 3. nad-
stopju stanovanjskega objekta na naslovu
Zlato polje 3 e, Kranj, stoječega na parc.
št. 454/1, vložek št. 800 k.o. Kranj, v lasti
dolžnice in zastaviteljice Doroteje Knez Po-
djed, zastavljeno v korist upnika Bačer Ra-
dovana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6.900 EUR, s pripadki.

IZ-105512
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1904/03 z dne 30. 10.
2003, je bilo triinpolsobno stanovanje
št. 32 v izmeri 93,19 m2, ki se nahaja v V.
nadstropju stanovanjskega bloka na naslo-

vu Rašiška ulica 1 v Ljubljani ter kletni pro-
stor št. 32, ki se nahaja v kleti tega objekta
in je last zastavitelja Preša Branislava, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
30. 1. 1995, s Vlachy Nušo in Vlachy Sli-
vestrom, zastavljeno v korist upnice Raiffei-
sen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 11,100.000 SIT, vse
s pripadki.

IZ-105513
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1905/03 z dne 30. 10.
2003, je bilo stanovanje št. 10 v skupni
izmeri 70,70 m2, ki se nahaja v 2. nadstro-
pju stanovanjske hiše v Hrastniku, Trg Fran-
ca Kozarja 16 B, ki je v solasti zastaviteljev
Volaj Marice in Volaj Aleša, zastavljeno v
korist upnika Troha Boštjana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 5.650 EUR s
pripadki.

IZ-105514
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1926/03 z dne 4. 11.
2003, je bilo enosobno stanovanje št.10 v
skupni izmeri 34,93 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju večstanovanjske hiše Stara Fu-
žina 53/a, Bohinjsko Jezero, stoječe na
parc. št. 684, vl. št. 755 k.o. Studor, solast
zastaviteljev Pejič Angele in Pejič Jurota,
zastavljeno v korist upnika Alpinum, turistič-
no podjetje d.d. za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 2,332.988,96 SIT s pripadki.

IZ-105515
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1344/2003 z dne
29. 10. 2003, je enoinpolsobno stanova-
nje z oznako B1,P/1 v izmeri 49,92 m2 s
teraso v izmeri 3,14 m2 in kletna shramba
št. 1 v objektu A v izmeri 4,94 m2 ter atrij v
izmeri 21,98 m2, v objektu z imenom “Ob
Radvanjskem gradu”, ki stoji na parc.
št. 1122/1, 1122/2 in 1123, pripisanih pri
vl. št. 1202 k.o. Zg. Radvanje, solast Babič
Ivanke in Babič Ivana, oba stanujoča Mari-
bor, Borštnikova 19, na podlagi prodajne
pogodbe št. 03/2003 z dne 18. 7. 2003,
zastavljeno v korist Banke Koper d.d., Ko-
per, za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,500.000 SIT s pp.

IZ-105516
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1346/2003 z dne
29. 10. 2003, je triinpolsobno stan. št. 4/I
v izmeri 84,46 m2, z zelenico in teraso v
izmeri 62,13 m2, skupna velikost nepremič-
nine je 146,59 m2, v lameli 3 v soseski
Radvanje ob Pohorski ul. v Mariboru, ki sto-
ji na parc. št. 402/27 k.o. Zg. Radvanje ter
parkirno mesto št. 33, v kletni etaži PSO 2,
v Mariboru, Pohorska ul. 9, ki stoji na parc.
št. 402/2, 402/18 in 402/19 vse k.o. Zg.
Radvanje, last Golob Milana in Golob Bože-
ne, obeh stan. Maribor, Ul. Staneta Severja
18, na temelju kupoprodajne pogodbe
št. 275 3/4 z dne 29. 9. 2003, zastavljeno
v korist Nove KBM d.d., Maribor, za zavaro-

vanje denarne terjatve v znesku
14,700.000 SIT s pp.

IZ-105518
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1347/2003 z dne
29. 10. 2003, je enosobno stanovanje z
oznako D/4-05 v izmeri 46,97 m2, v IV. nad-
stropju, s pripadajočo kletno shrambo z oz-
nako KS31, v izmeri 5,9 m2, v drugi kletni
etaži poslovnega stanovanjskega objekta
»Betnavska IV« v Mariboru, ob Jezdarski ul.
v križišču z Betnavsko c., ki stoji na parc.
št. 860 in št. 861, k.o. Tabor, last Stropnik
Tine, stanujoče Maribor, Pirnatova ul. 33,
na temelju prodajne pogodbe št. 008 z dne
13. 10. 2003, zastavljeno v korist upnice
Nove KBM d.d., Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 12,440.000 SIT
s pp.

IZ-105524
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1354/2003 z dne
30. 10. 2003, je poslovni prostor št. P.03,
ki meri 31,70 m2, v pritličju objekta A Po-
slovno trgovsko garažnega objekta Celeia-
park v Celju, stoječem na parc. št. 1625/4,
1691/4, 1726/2 in 1732 k.o. Sp. Hudinja
in parc. št. 2204/1, 2212, 2217/1,
2217/2, 2219/1, 2512/1, 2512/2 in
2512/3 k.o. Celje, last Lubej Zvezdane,
stan. Rače, Mariborska 55 A, na temelju
prod. pog. št. 3157/A-P.03 z dne 24. 9.
2003, s prilogo, zastavljen v korist Nove
KBM d.d., Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 11,000.000 SIT s pp.

IZ-105525
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1356/2003 z dne
30. 10. 2003, je enosobno stanovanje
št. 11/II v izmeri 37,65 m2, v hiši v Maribo-
ru, Ul. Staneta Severja 5, stoječi na parc.
št. 1621/1 k.o. Sp. Radvanje, last Bračko
Mojmira, stan. Maribor, Prušnikova 16, na
temelju prodajne pog. z dne 13. 10. 2003,
zastavljeno v korist Bank Austria Creditan-
stalt d.d., Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v znesku 18.050 EUR s pp, v
tol. protivrednosti po sr. tečaju BS za EUR
na dan plačila oziroma izterjave.

IZ-105526
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1365/2003 z dne
3. 11. 2003, so pisarniški prostori št. 301–
314, 316, 329, 329 a, v III. nadstr., v sku-
pni izmeri 325,10 m2, idealni solastninški
delež 57,99% na skupnih prostorih v III.
nadstr., ki znaša 135,55 m2, v Mariboru,
Svetozarevska 10 in idealni solastniški de-
lež na skupnih delih, objektih in napravah
stavbe kot celote, ki znaša 68,15 m2, ki
stoji na parc. št. 1701/3, prip. pri vl.
št. 1230 k.o. Maribor–Grad, last Kreka
d.o.o., Maribor, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 21. 9. 2001, zastavljeni v ko-
rist Banke Koper d.d., Koper, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT
s pp.
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IZ-105527
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. štev. SV 834-03 z dne
3. 11. 2003, je bilo stanovanje na naslovu
Glavarstvo 6, Prevalje, št. 3, ki obsega
64,42 m2 in zajema sobo 12,90 m2, sobo,
10,06 m2, kuhinjo 10,50 m2, WC 1 m2,
kopalnico 2,50 m2, predsobo 8,53 m2,
shrambo 1,44 m2, stopnišče 3,63 m2, bal-
kon oziroma teraso 0,63 m2, kletni prostor
3,72 m2 in drugi prostori - kotlovnica
9,51 m2, v večstanovanjski hiši, stoječi na
parceli št. 20/6.S, vl. št. 176, k.o. Zagrad,
ki je lasti dolžnice in zastaviteljice Marine
Podbrežnik, na podlagi pravnomočnega
sklepa o dedovanju, Okrajnega sodišča v
Slovenj Gradcu z dne 30. 10. 2001, opr.
št. D 365/2001, po pokojnem možu Duša-
nu Podbrežniku, slednji pa je postal lastnik
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
29. 9. 1999, sklenjene s prodajalci Berto
Jereb, Heleno Veržun, Petrom Veržunom,
Janezom Veržunom, Marijo Veržun, Bojano
Komar-Veržun, Vladimirjem Lukancem, Jo-
žico Penšek, Berto Plešivčnik in Marijo
Dretnik, zastavljeno za zavarovanje terjatve
v višini 13.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, kar znaša na dan sklenitve tega spo-
razuma 3,064.751,30 SIT s končnim ro-
kom vračila 20. 1. 2018 in s pp ter morebit-
nimi stroški prisilne izterjave, v korist za-
stavnega upnika Raiffeisenbank Eberndorf,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf.

IZ-105528
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 835/03 z dne 20. 10.
2003, je bilo stanovanje v pritličju stano-
vanjske hiše Ob gozdu 6, Maribor, s skupni
izmeri 45,77m2 stanovanjske površine, kar
v naravi predstavlja kuhinjo v izmeri
10,85 m2, sobo v izmeri 14,76 m2, sobo v
izmeri 14,76 m2, hodnik v izmeri 2,42 m2,
WC v izmeri 0,94 m2 in drugi prostori v
izmeri 2,04 m2, ki stoji na parceli
št. 1723/1, pripisano pri vl. št. k.o. Pobre-
žje, in ki še ni vknjiženo v zemljiški knjigi kot
etažna lastnina, v solasti obeh dolžnikov,
Zorana in Katje Volavšek do 1/2, in sicer
na podlagi prodajne pogodbe z Vesno Han-
danovič, Stari trg 7, Slovenj Gradec, z dne
9. 9. 2003, slednje pa je bilo v lasti Vesne
Handanovič, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 226/21 z dne 27. 2. 2001, skle-
njene z Bezjak Smiljanom, ki pa je pridobil
navedeno nepremičnino z darilno pogodbo
z dne 21. 2. 1996 in kupno pogodbo z dne
23. 12. 1991, zastavljeno za zavarovanje
terjatve v višini 20.000 EUR v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila, kar znaša na dan skleni-
tve sporazuma po srednjem tečaju Banke
Slovenije 4,715.002 SIT, s končnim rokom
vračila 20. 12. 2017 in s pp, v korist zastav-
nega upnika Raiffeisenbank Eberndorf, re-
gistrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf.

IZ-105529
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marguč Franca iz

Slovenskih Konjic, opr. št. SV 547/2003 z
dne 4. 11. 2003, je bilo enosobno stanova-
nje, št. 2 lamela A, tlorisne površine
42,53 m2, z balkonom v izmeri 4,70 m2 in
shrambo v kletnih prostorih v izmeri
4,74 m2, v skupni izmeri 51,97 m2, ki se
nahaja v I. nadstropju stanovanjskega bloka
PB-1, stoječega na parc. št. 918/3 k.o. Slo-
venske Konjice, na naslovu Kajuhova ce-
sta, Slovenske Konjice, katerega je lastnica
Kuk Miroslava, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
7,150.000 SIT s pripadki.

IZ-105530
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. 877/03 z
dne 4. 11. 2003, je bilo enosobno stanova-
nje št. 14 v izmeri 44,28 m2, v 3. nadstro-
pju objekta št. 6 na naslovu Neubergerjeva
21, Ljubljana, skupaj s parkirnim mestom
št. 21/H, etaža I-Hribarjeva v izmeri
12,40 m2, kar se nahaja na parc.
št. 1796/12, k.o. Bežigrad, last zastavitelja
Eljeza Nuredinija, na podlagi prodajne po-
godbe št. BS 2/1– 186/89, sklenjene dne
12. 9. 1989 z SCT n.sol.o. Ljubljana, TOZD
Inženiring, Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljublja-
ni, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 500.000 EUR, v SIT proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila, s pripadki.

IZ-105531
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3580/2003 z dne
30. 10. 2003, je bil poslovni prostor v izme-
ri 62,10 m2, št. B – 12, v pritličju dvorane
Koper, parc. št. 1398/5, 1398/8, 1423/2,
1423/3, vse k.o. Koper, s sorazmernim so-
lastniškim deležem na skupnih delih, last A.
Mlinar, d.o.o., Frenkova 7, Ankaran, matič-
na številka 1423240, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 22. 10. 2003, skle-
njene z Rade trgovina in zastopanje d.o.o.,
Koper, kot prodajalcem, z zemljiškoknjiž-
nim dovolilom z dne 30. 10. 2003, zastav-
ljen v korist upnice Zveze bank, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Paulit-
schgasse 5 -7, Celovec, Avstrija, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 58.000 EUR
s pripadki.

IZ-105532
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1313/03 z dne 5. 11.
2003, je bila nepremičnina, stanovanje št. 2
v prvem nadstropju v skupni izmeri
81,57 m2, v objektu Borcev za severno me-
jo 5, v Mariboru, stoječem na parc.
št. 1380/1, pri vl. št. k.o. Pobrežje, ki je v
lasti Belcl Alenke, po razdružilni pogodbi z
dne 11. 7. 2003, sklenjeni s pogodbenima
strankama Frangeš Rafaelo in Oberlajt Met-
ko, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 38.202,87 EUR v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije za EUR na dan sklenitve nave-

dene kreditne pogodbe o dolgoročnem to-
larskem kreditu z valutno klavzulo
št. 52299/87, kar znaša 9,000.000 SIT z
realno letno obrestno mero EUR + 6,9%, s
tem, da se realna vrednost kredita ohranja
s pomočjo valutne klavzule (EUR), da ban-
ka obračunava v času porabe kredita inter-
kalarne obresti za porabljeni del kredita, po
obrestni meri, ki je enaka pogodbeni obre-
stni meri, z rokom zapadlosti terjatve po
poteku 180 mesecev, šteto od dneva izteka
60 dnevnega roka od dneva sklenitve po-
godbe, to je od 21. 10. 2003.

IZ-105533
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Ma-
ribora, opr. št. SV 1316/03 z dne 5. 11.
2003, je bila nepremičnina, stanovanje št. 1
v pritličju, v skupni izmeri 80,69 m2, v objek-
tu Borcev za severno mejo 5 , v Mariboru,
stoječem na parc. št. 1380/1, pri vl. št. k.o.
Pobrežje, ki je v lasti Frangeš Rafaele, po
razdružilni pogodbi z dne 11. 7. 2003, skle-
njeni s pogodbenima strankama Belcl Alen-
ko in Oberlajt Metko, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za
zavarovanje denarne terjatve v višini
12.734,29 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na
dan sklenitve navedene kreditne pogodbe o
dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
klavzulo št. 52300/71, kar znaša 3,000.000
SIT z realno letno obrestno mero EUR +
6,9%, s tem, da se realna vrednost kredita
ohranja s pomočjo valutne klavzule (EUR),
da banka obračunava v času porabe kredita
interkalarne obresti 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 dnevnega roka od dneva sklenitve po-
godbe, to je od 21. 10. 2003.

IZ-105554
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1317/03 z dne 5. 11.
2003, je bila nepremičnina, stanovanje št. 3
v mansardi, v skupni izmeri 89,34 m2, v
objektu Borcev za severno mejo 5, v Mari-
boru, stoječem na parc. št. 1380/1, pri vl.
št. k.o. Pobrežje, ki je v lasti Oberlajt Metke
po razdružilni pogodbi z dne 11. 7. 2003,
sklenjeni s pogodbenima strankama Fran-
geš Rafaelo in Belcl Metko, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
63.671,45 EUR, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan sklenitve navedene kreditne pogod-
be o dolgoročnem tolarskem kreditu z va-
lutno klavzulo št. 52298/55, kar znaša
15,000.000 SIT z realno letno obrestno
mero EUR + 4,5%, s tem, da se realna
vrednost kredita ohranja s pomočjo valutne
klavzule (EUR), da banka obračunava v ča-
su porabe kredita interkalarne obresti 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-dnevnega roka od
dneva sklenitve pogodbe, to je od 21. 10.
2003.
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IZ-105555
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja mag. Andreja Ro-
škerja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 838/03 z dne 27. 10. 2003, je bilo
stanovanje številka 29, v VII. nadstropju v
skupni izmeri 45,79 m2, ki se nahaja v sta-
novanjskem bloku v Murski Soboti, Staneta
Rozmana 12, ki stoji na parceli številka
1254/3 S, pri čemer ima stavba identifika-
cijsko številko 2787, in ga je dolžnica in
zastavna dolžnica Mesarič Gabrijela, EM-
ŠO 1602964505318, Satahovci 59c, pri-
dobila po kupoprodajni pogodbi o prodaji
stanovanja z dne 6. 10. 2003, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, matična številka
5446546, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 18.680 EUR s pripadki.

IZ-105556
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja mag. Andreja Ro-
škerja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 846/03 z dne 29. 10. 2003, je bil po-
slovni prostor v Murski Soboti, Lendavska
ulica 39, v pritličju, v skupni izmeri
68,02 m2, pri čemer stavba stoji na parceli
številka 270/1, vložek številka 2670, kata-
strska občina Murska Sobota, in ki ga je
zastavni dolžnik Drvarič Igor, Dokležovje,
Glavna ulica 54, pridobil po kupoprodajni
pogodbi z dne 23. 10. 2003, sklenjene s
prodajalcem Forjanič Dragom, Radgonska
cesta 25, Radenci, zastavljeno v korist upni-
ce Banke Koper d.d., Koper, Pristaniška
14, matična številka 5092221, višini
36,000.000 SIT s pripadki.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 169/2003 S-105129
To sodišče je s sklepom St 169/2003

dne 24. 10. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ELLES, d.o.o., Borovnica,
Obrtniška 2, matična številka 5066514, ši-
fra dejavnosti 31.620.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Mar-
ja Oblak iz Vrhnike.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 20. 1. 2004 ob 10.15, na Slovenski 41

v sejni sobi v 9. nadstropju (bivša Gospo-
darska zbornica Slovenije).

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 10. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2003

St 82/2003 S-105130
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom K2.net d.o.o., Veselova uli-
ca 14, Ljubljana, za dne 12. 12. 2003 ob
10.30, v sobi 363/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312, med uradnimi urami v ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2003

St 11/2002 S-105141
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 11/2002 z dne 24. 10. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Stiške
mesnine d.o.o., Stična 17, Ivančna Gori-
ca.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2003

St 116/2002 S-105142
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 116/2002 z dne 27. 10. 2003 zaključilo
likvidacijski postopek nad dolžnikom Obno-
va z.b.o., Dunajska 367, Ljubljana – v
likvidaciji.

Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2003

St 123/2003 S-105143
To sodišče je s sklepom St 123/2003 z

dne 24. 10. 2003 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Mictic, gostinstvo in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Vošnjakova 6
– v stečaju.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2003

St 99/94 S-105144
To sodišče je s sklepom St 99/94 z dne

24. 10. 2003 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Novamedia d.o.o. Ljublja-
na, Brnčičeva 31 – v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2003

St 81/2003 S-105131
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 81/2003 sklep z dne 27. 10.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Janević Rajfa s.p., “UNO” – Izdelovanje
oblačil za šport in prosti čas, Teharska

4, Celje (matična številka: 5810037), se
začne in takoj zaključi v skladu z določili
99/I člena ZPPSL, saj pemoženja, ki bi pri-
šlo v stečajno maso, ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Janević Rajfa
s.p., “UNO” – Izdelovanje oblačil za šport
in prosti čas, Teharska 4, Celje (matična
št.: 5810037), iz pristojnega registra samo-
stojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 10. 2003

St 112/2002 S-105132
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 112/2002 sklep z dne 24. 10.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Kors posebne storitve d.o.o., Proizvod-
nja, trgovina in storitve, Prvomajska 29,
Rogaška Slatina (matična številka
1358065), se zaključi v skladu z določili
169. člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Kors posebne
storitve d.o.o., Proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, Prvomajska 29, Rogaška Slatina (ma-
tična številka: 1358065), iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 10. 2003

St 82/2003 S-105133
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 82/2003 sklep z dne 27. 10.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Jal-
šovec Zlatko s.p., “Ametist – Altermed”,
Tržaška ulica 21, Celje (matična št.
1056395, šifra dejavnosti: 93.050), se zač-
ne in takoj zaključi v skladu z določili 99/I
člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko prito-
žijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Jalšovec Zlatko
s.p., “Ametist – Altermed”, Tržaška ulica 21,
Celje (matična št.: 1056395, šifra dejavno-
sti: 93.050), iz pristojnega registra samo-
stojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 10. 2003

St 64/2003 S-105134
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 64/2003 sklep z dne 27. 10.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Herman Celjski, Turistična agencija
d.o.o., Krekov trg 1, Celje (matična št.:
1539663, šifra dejavnosti: 63.300), se za-
ključi v skladu z določili 99/II člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev razpisan za dne 3. de-
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cembra 2003 ob 13. uri, soba št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Herman Celjski,
Turistična agencija d.o.o., Krekov trg 1, Ce-
lje (matična št.: 1539663, šifra dejavnosti:
63.300), iz pristojnega sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 10. 2003

St 85/2003-12 S-105152
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 85/2003 sklep z dne 28. 10.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Amon Cvetka s.p., Posredovanje
in zastopanje “Spot”, Celjska cesta 7,
Rogaška Slatina (matična številka:
1223011, šifra dejavnosti: 51.190).

Odslej se firma glasi: Amon Cvetka s.p.,
Posredovanje in zastopanje “Spot”, Celjska
cesta 7, Rogaška Slatina (matična številka:
1223011, šifra dejavnsoti: 51.190) – v ste-
čaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 01100-1000339014 (sklic
na št. 11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
28. januarja 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 28. 10.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 10. 2003

St 26/2003-8 S-105135
1. Z dnem 27. 10. 2003 se začne ste-

čajni postopek nad dolžnikom Avtoprevoz
Sobočanka, Prevozniško podjetje Mur-
ska Sobota d.o.o., Markišavska ulica 10,
Murska Sobota.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.

3. Upnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar največ
do vrednosti 2.000 točk. Vsi dokazi morajo
biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se
taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 9. 2. 2004 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 27. 10. 2003 nabije na oglasno
desko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 10. 2003

St 26/2003 S-105145
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 26/2003 z dne 28. 10. 2003 začelo
stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Okta agencija za trženje in stike z medi-
ji d.o.o., Meškova 8, Slovenj Gradec, ma-
tična številka 5361664, šifra dejavnosti
80.422, ki se bo vodil po pravilih skrajša-
nega stečajnega postopka.

Odslej firma glasi: Okta agencija za trže-
nje in strike z mediji – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca,
Glavni trg 39.

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. I. narok za preizkus terjatev bo dne
21. januarja 2004, ob 9. uri, v sobi št. 38
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, dne 28. 10.
2003.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 10. 2003

St 25/2003 S-105147
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 25/2003 z dne 9. 10. 2003 odločilo,
da se stečajni postopek nad dolžnikom
Hunter, proizvodnja, trgovina in storitve
d.o.o., Podgrad, Podgrad št. 17, matična
številka 5297079, začne in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja
izbris iz stečajnega dolžnika iz sodnega re-
gistra tukajšnjega sodišča.

Zoper sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 10. 2003

St 40/2003 S-105148
1. To sodišče je s sklepom z dne 27. 10.

2003, opr. št. St 40/2003, začelo stečajni

postopek nad dolžnikom Nordadria, oskr-
ba ladij, družba z omejeno odgovornos-
tjo, Nordadria, ship chandler, limited li-
ability company, Koper, Vojkovo nabre-
žje 38, matična št. 1488252, šifra dejav-
nosti 51.900.

2. Sklep o začetku stečajnega postopka
se po uradni dolžnosti vpiše v registrski vlo-
žek št. 1/05784/00 tega sodišča in se po-
leg dolžnikove firme dodata besedi “v ste-
čaju”.

3. Za stečajnega upravitelja se določi
Štefan Veren iz Ljubljane, Draveljska 31a.

4. Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in z dokazili prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dne-
va objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, pri čemer naj upniki svoje terja-
tve v tuji valuti spremenijo v terjatve v doma-
či valuti po srednjem tečaju Banke Sloveni-
je na dan 27. 10. 2003; dolžnike pa pozi-
vamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove do stečajnega dolžnika.

5. Narok za preizkus terjatev bo 22. 1.
2004 ob 9. uri v sobi št. 135/I tukajšnjega
sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na sodno desko tukajšnjega so-
dišča dne 27. 10. 2003.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 10. 2003

St 6/2001 S-105149
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika K – K Trading, Notra-
nja in zunanja trgovina d.o.o. Ajdovšči-
na, Cebejeva 30, v stečaju, izven naroka
dne 27. 10. 2003 sklenilo:

Stečajni postopek v tej zadevi se za-
ključi.

Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča, vl. št. 10268200.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register dolžnik pre-
neha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri
stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim po-
stopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 10. 2003

St 87/2003 S-105150
To sodišče je s sklepom z opr. št.

St 87/2003 z dne 24. 10. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojno podjetnico Rojs Marjeto s.p. s fir-
mo “Trma”, Šiviljstvo, Rojs Marjeta s.p.,
Glavni trg 1, Maribor, ker je premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vre-
dnosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.

Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2003

St 28/2003 S-105355
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

28/2003 z dne 29. 10. 2003 začelo ste-
čajni postopek nad stečajnim dolžnikom In-
stalater prodajni center podjetje za tr-
govino, posredništvo in storitve d.o.o.,
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Prevalje, Zgornji kraj 14, matična številka
1625802, šifra dejavnosti 51.900, ki se bo
vodil po pravilih skrajšanega stečajnega po-
stopka.

Odslej firma glasi: Instalater prodajni
center podjetje za trgovino, posredništvo in
storitve d.o.o. – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Miran Kos, odvetnik iz Raven na Koroškem,
Koroška cesta 14.

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. I. narok za preizkus terjatev bo dne
21. januarja 2004, ob 10. uri v sobi št. 38,
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 29. 10.
2003.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 10. 2003

St 50/2000 S-105356
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

dolžnika Avtoprevoznik, Egon Karer, s.p.,
Branik 24/a, Branik, zunaj naroka dne 28.
10. 2003 sklenilo:

Zaključi se stečajni postopek nad dol-
žnikom Avtoprevoznik, Egon Karer, s.p.,
Branik 24/a, Branik, matična številka
5375573000, šifra dejavnosti 60.240.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
od njegove objave.

Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v register samo-
stojnih podjetnikov posameznikov pri Mini-
strstvu za finance, DURS, Davčnem uradu
Nova Gorica, Izpostava Nova Gorica.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 10. 2003

St 16/2003 S-105357
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Mesnina Ivan, Trgovi-
na in predelava d.o.o., Gradišče 31,
5292, zunaj naroka dne 28. 10. 2003 skle-
nilo:

Zaključi se stečajni postopek nad dol-
žnikom Mesnina Ivan Trgovina in predelava
d.o.o. Gradišče, Gradišče 31, Renče, ma-
tična številka 5835208.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
od njegove objave.

Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča, vložek št. 10337400.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni regi-
ster stečajni dolžnik preneha in se iz sodne-
ga registra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi
s tem stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 10. 2003

St 84/2003 S-105358
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Kunovar Marmor & Granit

d.o.o., Ljubljana za dne 15. 12. 2003 ob
10.30 v sobi 368/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2003

St 162/2003 S-105359
To sodišče je s sklepom St 162/2003

dne 28. 10. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom M Forma projektno vode-
nje d.o.o. Ljubljana, Mazijeva 3, matična
številka: 5497248.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Sta-
ška Mrak Jamnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 25. 2. 2004 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 10. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2003

St 18/2003 S-105360
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 18/2003 z dne 29. 10. 2003 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom SP zrač-
ni promet, gradbene in druge storitve
d.o.o., Moškanjci 1/g.

Odslej firma glasi: SP zračni promet,
gradbene in druge storitve d.o.o., Moška-
njci 1/g – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska
10/II, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva ob-
jave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, dolžniki pa naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne 21. 1.
2004, ob 9. uri, v sobi št. 26/II, tega sodi-
šča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 29.
10. 2003.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 10. 2003

St 33/2003 S-105433
S sklepom tukajšnjega sodišča, opr. št.

St 33/2003, je sodišče dne 29. 10. 2003
začelo stečajni postopek nad družbo Ox,
d.o.o. trgovina in posredovanje, d.o.o.,
Koper, Kidričeva 10, in ker premoženje, ki

bi prišlo v stečajno maso ne zadošča za
stroške stečajnega postopka, stečajni po-
stopek tudi takoj zaključilo.

Premoženje stečajnega dolžnika, to je
oprema trgovine iz zaloge obutve se preda-
jo Mestni občini Koper.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris družbe iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 10. 2003

St 34/2003-10 S-105434
1. Stečajni postopek nad dolžnikom

M & L MALE podjetje za gostinstvo, turi-
zem in trgovino, d.o.o., Zgornje Jezer-
sko 32, Zgornje Jezersko, matična št.
5880572, šifra dejavnosti 55.401, se zač-
ne in takoj zaključi.

2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določi-
lom petega odstavka 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 10. 2003

St 119/2003 S-105435
To sodišče je s sklepom z dne 17. 10.

2003 pod opr. št. St 119/2003 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Polder Investicije, nepremičnine, trgovi-
na d.o.o., Lepodvorska ulica 20, Ljub-
ljana, matična številka 5604826, šifra de-
javnosti 70.110.

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 dokzaila o plačilu sodne tak-
se na transakcijski račun št.
01100-1000339014 (sklic na št. 11
42188-7110006).

Prijava moa obsegati firmo in sedež upni-
ka, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (17.
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.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Katarina Benedik, odvetnica iz Ljub-
ljane.
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V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– SCT d.d., Slovenska 56, Ljubljana,
– Seuroy d.o.o., Šmartinska 152, Ljub-

ljana,
– TW d.o.o., Britof 24, Kranj,
– Zveza bank Celovec,
– SGP tehnik d.d., Stara cesta 2, Ško-

fja Loka.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 17. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 10. 2003

St 7/2003 S-105436
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

7/2003 dne 28. 10. 2003 nad dolžnikom
N.I.C.O., d.o.o., Ljubljana – v stečaju,
Dunajska 21, stečajni postopek zaključi-
lo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2003

St 91/2003 S-105437
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

91/2003 dne 28. 10. 2003 nad dolžni-
kom Novi, d.o.o., Ljubljana – v stečaju,
Šturmova 13, stečajni postopek zaključi-
lo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2003

St 28/2003 S-105438
Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Arifaj Jashar s.p., Zidarstvo in
fasaderstvo, Dobravska 7, Maribor, se v
skladu z 99/I členom ZPPSL začne in ta-
koj 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 28. 10. 2003

St 14/2003 S-105439
Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Drogerija Neli, Aleksandra Un-
gar s.p., Kraigherjeva 4/a, Lenart, se v
skladu z 99/I členom ZPPSL začne in ta-
koj 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 28. 10. 2003

St 18/2003-25 S-105440
To sodišče je s sklepom opr. št. St

18/2003 z dne 8. 10. 2003 postopek pri-
silne poravnave med dolžnikom Greda, to-
varna sadnih izdelkov, d.o.o., Mirna,
Pod Radovnico 3, Mirna in njegovimi
upniki, ustavilo.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. 10. 2003

Dražbeni oklici

N 164/2001 DR-13421
Dne 9. 12. 2003 se bo ob 10. uri, pri

Okrajnem sodišču v Mariboru, v sobi 129,
opravila javna dražba nepremičnine, vlož.
št. 385, k.o. Kamnica, s parc. št. 243/13 –
dvorišče in stanovanjska stavba, kjer so so-
lastniki Anton Puhman do 1/4, Stanka Su-
pančič (Puhman) do 1/4 in Dragica Soltar
do 1/2, s pripisanima plombama št.
3485/2001 in št. 9158/2002.

Vrednost nepremičnine znaša
12,018.737 SIT.

Sodišče opozarja na odredbo o prodaji
tudi na oglasni deski sodišča.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 10. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 797/2001 SR-12053
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni so-

dnici Zlatki Maroša-Čop, v pravdni zadevi to-
žeče stranke JP Elektro d.d., Vrunčeva 2,
Celje, ki jo zastopa Marjetica Nosan, odv. v
Celju, zoper toženo stranko Marjana Zorka,
nazadnje stan. Kristan vrh 5a, Podplat, sedaj
neznanega bivališča zaradi plačila 531.912,60
SIT, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, dne 7. 10. 2003 sklenilo:

toženi stranki Marjanu Zorku, Kristan vrh
5a, Podplat, sedaj neznanega bivališča, se
postavi začasna zastopnica odvetnica Dra-
gica Zorko, Glavni trg 3, Celje.

Začasna zastopnica bo zastopala tože-
no stranko, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
toženi stranki skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 10. 2003

I 2001/01361 SR-12045
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnice
Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Ma-
ribor, ki ga zastopa odvetnik Aleš Pegan iz
Ljubljane, zoper dolžnico Garača Tatjano,
Litostrojska c. 31, Ljubljana, zaradi izterjave
893.973,80 SIT s pp, dne 25. 9. 2003
sklenilo:

dolžnici Tatjani Garači se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnika Mihaela Šuštara, Trubarjeva 24, iz
Ljubljane.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse do takrat, dokler dolžnica ali njen po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

I 427/99 SR-12034
Okrajno sodišče v Sevnici je po okraj-

nem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi

upnice Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana,
OE Krško, Trg Matije Gubca 1, Krško, ki jo
zastopa Odvetniška družba Vidmar, Šribar
in drugi, Brežice, zoper dolžnika Tomaža
Božiča, Krmelj 88, Krmelj, zaradi izterjave
65.820 SIT, v skaldu z 82. členom Zakona
o pravdnem postopku in 15. členom Zako-
na o izvršilnem postopku sklenilo:

dolžniku Tomažu Božiču, nazadnje sta-
nujočem Krmelj 88, Krmelj, se postavi za-
časni zastopnik Zdravko Groboljšek, odvet-
nik v Sevnici.

Začasni zastopnik bo v navedenem izvr-
šilnem postopku zastopal dolžnika, dokler
ne bo dolžnik ali njegov pooblaščenec na-
stopil pred sodiščem oziroma dokler ne bo
Center za socialno delo sporočil, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 25. 9. 2003

I 152/2003 IZ-12035
Okrajno sodišče v Sevnici je po okraj-

nem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi
upnika Telekom Slovenije d.d., PE Novo
mesto, ki ga zastopa mag. Milena Kramar
Zupan, zoper dolžnico Ivanko Kolander, Ri-
bniki 6, Sevnica, zaradi izterjave
1,004.429,50 SIT s pp, v skladu z 82. čle-
nom Zakona o pravdnem postopku in
15. členom Zakona o izvršilnem postopku
sklenilo:

dolžnici Ivanki Kolander, nazadnje sta-
nujoči Ribniki 6, Sevnica, se postavi zača-
sni zastopnik za vročanje sodnih pošiljk,
Zdravko Groboljšek, odvetnik v Sevnici.

Začasni zastopnik bo v navedenem izvr-
šilnem postopku zastopal dolžnico, dokler
ne bo dolžnica ali njen pooblaščenec na-
stopila pred sodiščem oziroma dokler ne
bo Center za socialno delo sporočil, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 26. 9. 2003

Sodni register,
vpisi po ZGD

CELJE

Srg 748/2003 Rg-9151
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev – družbenikov družbe z omejeno od-
govornostjo Faipo, proizvodnja in storitve,
d.o.o., Slomškova 21, Slovenske Konjice, ki
ga zastopa notar Marguč Franc iz Sloven-
skih Konjic, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku in izbrisa iz registra
brez likvidacije sklenilo objaviti sklep:

družba Faipo, proizvodnja in storitve,
d.o.o., Slomškova 21, Slovenske Konji-
ce, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenikov dne 22. 5. 2003.

Družbenika Pokorn Tugomir Jernej,
Slomškova 21, Slovenske Konjice in Satler
Bogomir, Draža vas 59, Loči pri Poljčanah,
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe in si razdelita
premoženje.
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Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 6. 2003

NOVO MESTO

Srg 453/2003 Rg-12006
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Estetic–Sokolić & CO,
lepota, zdravje d.n.o. Semič, Semič 32/d,
objavlja sklep:

družba Estetic–Sokolić & CO, lepota,
zdravje d.n.o. Semič, Semič 32/d, vpisa-
na na reg. vl. št. 1-1352/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 30. 9. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Zdenka Sokolić in Bori-
voj Sokolić, oba Semič, Semič 32/d, z usta-
novitvenim kapialom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
in preostalo premoženje v celoti prenese
na Zdenko Sokolić in Borivoja Sokolića, v
sorazmerju z vloženima deležema.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 10. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Fersped d.d., Mednarodna špedicija, Par-
mova ul. 37, Ljubljana, preklicuje štampiljko
pravokotne oblike dimenzij 8,5 mm x 41,5
mm z naslednjo vsebino: FERSPED d.d.,
Mednarodna špedicija, 143. Ob-105179 Št.
2533/03

Frizerski salon, Tatjana Lukežič s.p., Kot-
nikova 5, Ljubljana, štampiljko pravokotne obli-
ke, modre barve, znamke Todat printy 4911, z
vsebino TATJANA LUKEŽIČ s.p., FRIZERSKI
SALON, KOTNIKOVA 5, LJUBLJANA.
gnu-136376

PETRA COMMERCE d.o.o., Mala pristava
3, Šmarje pri Jelšah, štampiljko velikosti 40 x
20 mm z napisom PETRA – COMMERCE
d.o.o. PE INŽINIRING Žalec Enota za posre-
dovanje z nepremičninami Ljubljana.
gni-136042

Priglasitveni list

Amon Martin s.p., Ulica I. celjske čete 15,
Šentjur, priglasitveni list, opravilna
št. 52-0265/94, izdan dne 30. 5. 1994.
gnt-135910

Berić Zdravko, Meljska cesta 48, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-3512/95.
gnb-136070

Bravec Zoran, Vreskovo 100, Trbovlje,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 039703/0330/01-66/1999 in obrtno do-
voljenje, izdana dne 10. 6. 1999 pri OZS.
gnx-136248

Brkič Damjana, Cesta na Jezerca 2, Ra-
dovljica, priglasitveni list, opravilna
št. 44-2612/02, izdan dne 19. 12. 2002.
gnm-135859

Brodnjak Borut s. p., Cesta na postajo 73,
Brezovica pri Ljubljani, priglasitveni list, opravil-
na št. 28-3446/02, izdan dne 1. 4. 2002.
gnh-135868

Burazer Jože s. p., Zadružna 9, Črnomelj,
priglasitveni list, opravilna št. 05-0108/94.
gnt-135927

Ćehić Hajrudin, Ulica Simona Jenka 14,
Medvode, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 056737/5058/01-37/1999, izdana dne
16. 8. 1999. gng-136390

Filipčič Maks, Zadružna 3, Izola – Isola,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 13-1190/99, izdana dne 1. 4. 1999.
gni-136238

Halilić Đemsad, Žerjav 68, Črna na Koro-
škem, priglasitveni list, opravilna št. 45553/95,
izdan dne 31. 12. 1994. gnj-136362

Hliš Zlatko s.p., Cesta na Ostrožno 21, Ce-
lje, obrtno dovoljenje,
št. 020949-0263-00-13-1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnq-136005

Hudoklin Darinko, Cesta oktobrskih žrtev
36, Šentjernej, priglasitveni list, opravilna
št. 038/1588-95. gno-135857

Kačinari Enđel, Titova cesta 44, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 64-3405/95, iz-
dan dne 1. 1. 1995. gnp-135856

Kodrič David, Mariborska cesta 51, Rače,
priglasitveni list, opravilna št. 064-4074/95.
gnz-136071

Kužner Mojca s.p., Fram 191, Fram, prigla-
sitveni list, opravilna št. 064-1607/94, izdan
dne 10. 6. 1998. gnb-136245

Lomovšek Dominik, Čušperk 1/a, Grosu-
plje, priglasitveni list, opravilna št. 26-319/94,
izdan dne 4. 6. 1999, na ime Lomovšek Zlata.
gnq-136230

Macele Bojan, Roška cesta 67, Semič, pri-
glasitveni list, opravilna št. 05-0687/97, izdan
dne 1. 7. 1997. gng-136069

Martan Kruno, Mihalovci 16, Ivanjkovci, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-3417-95, izdan
dne 1. 1. 1995. gnt-136077

Salobir Franc, Dobje pri Planini 5/a, Dobje
pri Planini, priglasitveni list, opravilna
št. 52-218/94, izdan dne 18. 5. 1994.
gnd-135947

Štukelj Maja s.p., Plešičeva 29, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 27-1971/02, iz-
dan dne 1. 12. 2002. gnv-135879

Užar Marina s.p., Sejmišče 2, Kranj, prigla-
sitveni list, opravilna št. 18-2706/00.
gnl-135985

Zavernik Matjaž, Korenska cesta 16, Spod-
nji Duplek, priglasitveni list, opravilna
št. 064-7052/2001, izdan dne 11. 6. 2001.
gnn-135858

Žgur Žarko, Lozice 34/a, Podnanos, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju,
št. 005444/0004/00-11/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gng-136240

Potne listine

Bezjak Marjan, Zg. Voličina 75/b, Voličina,
potni list, št. P00718334. gnj-136291

Cokan Tomaž, Prešernova 9, Kočevje, pot-
ni list, št. P00321531. gnq-136180

Crnolić Elmedina, Ulica Hermana Potočni-
ka 3, Ljubljana, potni list, št. P00024770.
gnq-136267

Dančulović Ninoslav, Vorančeva 5, Novo
mesto, potni list, št. P00140133. gnm-135884

Dedić Ermin, Zikova ulica 6, Kamnik, potni
list, št. P00790940. gny-136322

Ferlič Peter, Podgornikova 1, Limbuš, potni
list, št. P00627022. gnl-136060

Filipič Roberta, Vrtojba, Laze 5, Šempeter
pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
62887. gny-136297

Galičič Rozalija, Cegelnica 48/b, Naklo,
potni list, št. P00003620. gnu-136051

Gomboc Jernej, Srednja vas 6, Begunje na
Gorenjskem, potni list, št. P00434119.
gng-136290

Heberle Luka, Ločnikarjeva 12, Ljubljana,
potni list, št. P00661424. gnm-135934

Horvat Helena, Plečnikova 1, Maribor, potni
list, št. P00175219. m-2535

Hribernik Boštjan, Zaklanec 1/a, Horjul,
potni list, št. P00233604. gng-136315

Hvala Milan, Rožna Dolina, Vipavska cesta
45, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 000081826. gnx-136148

Ivančić Aldo, Kajuhova 28, Kranj, potni list,
št. P00604052. gnh-136039

Janković Ivana, Šaleška cesta 2/b, Vele-
nje, potni list, št. P00438744. gnn-136033

Kelhar Lužnik Nataša, Štihova 23, Ljublja-
na, potni list, št. P00577643. gnu-135826

Kličić Refik, Gorkijeva 8, Izola – Isola, potni
list, št. P00635837. gne-135892

Korelc Janez, Mlakarjeva 46, Šenčur, potni
list, št. P00143129. gnn-136333

Krajnc Bojan, Gortina 169, Muta, potni list,
št. P00437544. gny-136172

Mirt Ivan, Kidričeva 14, Sevnica, potni list,
št. P00620768. gnj-136187

Ograjenšek Mojca, Opekarniška cesta
12/e, Celje, potni list, št. P00679269.
gnt-136027

Penca Jerneja, Vodovodna 30, Ljubljana,
potni list, št. P00524088. gnt-136377

Pintar Anton, Groharjevo naselje 27, Škofja
Loka, potni list, št. P104164. gnz-135996

Pirc Andrej, Rudnik I/9, Ljubljana, potni list,
št. P00786021. gnl-135835

Poštrak Danijel, Hrastje 54/b, Maribor, pot-
ni list, št. P00333865. gnx-135948

Rozman Rahela, Pražakova 14, Ljubljana,
potni list, št. P00356267. gnp-136231

Trajkovski Marija, Zagajškova 2, Celje, pot-
ni list, št. P00519588. gnw-136324

Trajkovski Nikola, Zagajškova 2, Celje, pot-
ni list, št. P00991252. gnu-136326

Vida Egon, Temenica 131, Šentvid pri Stič-
ni, potni list, št. P00973676. gnk-135961

Vodopivec Januš, Miren 5/h, Miren, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 000150999.
gnl-135885

Vrečko Maks, Vinska gorica 5/a, Dobrna,
potni list, št. P00352187. gnn-136358
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Vrhnjak Ivan, Bevkova ulica 1/b, Tolmin,
potni list, št. P00031278. gnt-135881

Žagar Jože, Sajovčevo naselje 7, Šenčur,
potni list, št. P00576434. gno-136182

Osebne izkaznice

Ahčin Zdenka, Ponova vas 40, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 1110112. gnd-136393

Ajdinović Gordana, Ulica Janka Puclja 7,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1264569.
gnl-136260

Ajdinović Sanja, Ulica Janka Puclja 7, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1264628. gnk-136261

Andrijoli Arduin, Ivančičeva 22, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 659931.
gnd-136143

Bahun Marija, Dalmatinska 43, Maribor,
osebno izkaznico, št. 699279. gnt-136177

Beovič Bogdan, Stantetova 6, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1604152. gni-136163

Berisha Milazim, Pesnica 31, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico,
št. 001714690. 1138

Bigec Jožef, Ulica Rose Luxemburg 42,
Maribor, osebno izkaznico, št. 302427.
gni-136013

Bizjak Tadej, Paška vas 24, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 741783.
gnn-135908

Blažič Marija, Čagona 83, Cerkvenjak,
osebno izkaznico, št. 664548. gnv-136300

Blejec Tomaž, Reboljeva 3, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1598871. gnv-136150

Brankovič Marija, Dobravlje 82, Dobravlje,
osebno izkaznico, št. 862283. gnh-136289

Briški Marjan, Turjaška 9, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 1278767. gno-135907

Brkljačić Hrvoje, Cesta na Roglo 11/d, Zre-
če, osebno izkaznico, št. 928989.
gne-135867

Cerar Katja, Sv. Andrej 6, Moravče, oseb-
no izkaznico, št. 1207524. gnr-136004

Cotič Elizabeta, Štrukljeva ulica 2, Radovlji-
ca, osebno izkaznico, št. 1519148.
gnq-136155

Curkić Selvir, Praprotnikova 37, Maribor,
osebno izkaznico, št. AH 27114 – za tujca.
gnr-135954

Cvek Josip, Bratov Vošnjakov 3, Celje,
osebno izkaznico, št. 775663. gnw-136353

Čarman Tina, Sp. Besnica, Nad žago 17,
Zgornja Besnica, osebno izkaznico,
št. 1126662. gnz-136171

Čebašek Drago, Kerenčičeva ulica 11, Gor-
nja Radgona, osebno izkaznico, št. 554114.
gnx-136298

Čekeliš Božidar, Križevniška 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 9375. gnc-136044

Debeljak Mojca, Male Vinice 2, Sodražica,
osebno izkaznico, št. 487739. gnr-136379

Demšar Ana, Črni vrh 44, Polhov Gradec,
osebno izkaznico, št. 632402. gnm-136384

Dokl Ivan, Pohorska c. 9, Slovenj Gradec,
osebno izkaznico, št. 1521990. gnh-135889

Dumančić Tomica, Prekomorskih brigad
2/a, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 1046959. gni-135888

Feher Ladislav, Čentiba, Glavna ulica 24,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 248246. gnz-136346

Fekonja Marija, Vinski vrh 55, Miklavž pri
Ormožu, osebno izkaznico, št. 609481.
gnm-136159

Ferjan Ilonka, Streliška 19, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 747400. gne-136367

Ficko Tomaž, Balantičeva 22, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 1163325. gnr-136304

Fister Tadej, Mali Bakovci 44, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 985850.
gnr-136154

Fonda Marjeta, Fani Grumove ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1483503.
gny-135872

Fugger Andrejka, Črtomirova 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1318238. gnu-135876

Gale Anton, Št. Jurij 107, Grosuplje, oseb-
no izkaznico, št. 1631228. gnz-136021

Galičič Rozalija, Cegelnica 48/b, Naklo,
osebno izkaznico, št. 752193. gnl-136035

Gazvoda Gregor, Pečke 4, Makole, oseb-
no izkaznico, št. 187705. gnl-136335

Gladović Sašo, Erjavčeva 25, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 454785. gnd-135918

Golja Mitja, Koritenska 21, Bled, osebno
izkaznico, št. 470016. gnk-136011

Gorišek Tanja, Testenova ulica 46, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 232321.
gnh-135989

Gorjup Tomaž, Trnovska ulica 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 677702.
gng-136265

Gostečnik Klemen, Radegunda 43, Mozir-
je, osebno izkaznico, št. 896086.
gng-136040

Govejšek Anja, Chengdujska cesta 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1554555.
gnv-136375

Gradišar Jože, Bavdek 3, Rob, osebno iz-
kaznico, št. 960878. gnd-136268

Grah Boštjan, Gorica 14, Puconci, osebno
izkaznico, št. 1445451. gne-136292

Grilič Gorazd, Sp. Boč 44/a, Selnica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 1462592.
gnr-136329

Hanžekovič Sara, Vučja vas 2, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 1226567.
gnn-135883

Horvat Anton, Zg. Jakobski dol 79, Jakob-
ski Dol, osebno izkaznico, št. 001283341.
m-2530

Horvatić Ivica, Zagojiči 22, Gorišnica, oseb-
no izkaznico, št. 1530077. gnn-136008

Hribar Majda, Golnik 94, Golnik, osebno
izkaznico, št. 674067. gno-135957

Hrovat Janko, Pečovnik 57, Celje, osebno
izkaznico, št. 1180878. gne-135942

Hrovat Robert, Sp. Roje 3, Šempeter v Sa-
vinjski dolini, osebno izkaznico, št. 702185.
gnb-136170

Huseinović Šaćir, Partizanska 43, Škofja Lo-
ka, osebno izkaznico, št. 480304.
gnq-135955

Husu Sonja, Cesta na Lenivec 14, Sežana,
osebno izkaznico, št. 1183705. gnu-135926

Jadek Aljaž, Medno 70, Ljubljana-Šentvid,
osebno izkaznico, št. 1139860. gny-136076

Jakič Meta, Zdenska vas 23, Videm-Dobre-
polje, osebno izkaznico, št. 877282.
gni-136313

Janežič Prijatelj Ema, Grampovčanova 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1152563.
gnp-136306

Jankovič Robert, Cesta na Drenik 10, Ško-
fljica, osebno izkaznico, št. 1132474.
gnt-136277

Janković Ivana, Šaleška cesta 2/b, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 1181294.
gno-136032

Jazbec Uroš, Černivčeva ulica 18, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1060164.
gnh-136139

Juvančič Marija, Privoz 3/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1712799. gnv-136125

Kaliope Sara, Cesta 9. avgusta 8/b, Zagor-
je ob Savi, osebno izkaznico, št. 1651366.
gne-135967

Kampjut Helena, Ulica bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 670857.
gnx-136048

Kavčič Katarina, Kropa 80, Kropa, osebno
izkaznico, št. 435070. gnt-136152

Keranović Branka, Brankova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 252534. gnt-135977

Kete Natalija, Dolenje 23/a, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 1569050. gnl-135935

Kirič Robert, Šinkova 1/a, Središče ob Dra-
vi, osebno izkaznico, št. 190761. gnw-136299

Kmecl Natalija, Na zelenici 4, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 1505254. gnl-136185

Knafelc Klavdija, Šentrupert 1, Šentrupert,
osebno izkaznico, št. 899200. gnc-135869

Kobav Ivan, Partizanska 10/a, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 11949. gnj-136287

Kodarin Martina, Ul. generala Levičnika
28/c, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 1455012. gnh-135939

Konda Peter, Gradnik 13, Semič, osebno
izkaznico, št. 1087249. gni-136063

Koršič Niki, Apače 54, Apače, osebno iz-
kaznico, št. 1206790. gnb-136295

Koršič Yvonne Alexandra, Apače 54, Apa-
če, osebno izkaznico, št. 290063.
gnz-136296

Kos Martin, Ulica talcev 5, Zagorje ob Savi,
osebno izkaznico, št. 995880. gnv-136000

Kos Mihael Vincencij, Bratovševa ploščad
8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 844076.
gnl-136385

Kosec Manca, Podlubnik 154, Škofja Lo-
ka, osebno izkaznico, št. 1382000.
gnj-135862

Košak Pureber Mojca, Jurka vas 23, Stra-
ža, osebno izkaznico, št. 1504330.
gnj-136262

Kralj Jan, Apače 54, Apače, osebno izkaz-
nico, št. 1709196. gnc-136294

Krička Milena, Ulica Marje Boršnikove 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 155874.
gni-136038

Kristan Danijela, Vrbno 66, Šentjur, oseb-
no izkaznico, št. 587407. gnh-136189

Križaj Martina, Godešič 43, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1537294. gns-136228

Križanič Silvija, Lipa 15, Beltinci, osebno
izkaznico, št. 480200. gnp-136006

Kunaver Maruša, Stara Ježica 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1682032. gnp-136381

Kurent Polona, Medvedova 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1213053. gno-136382

Kuzman Jela, 9. korpusa 2, Izola – Isola,
osebno izkaznico, št. 338604. gnj-135891

Labaš Dragica, Šentiljska cesta 161/a, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 750990.
gne-136342

Lah Andraž, Kolodvorska 9, Ljutomer, oseb-
no izkaznico, št. 1607244. gnx-135898

Lah Božidar, Razvanje, Pivolska ulica 33,
Hoče, osebno izkaznico, št. 410620.
gnp-136256

Lah Jožica, Puščava 9, Lovrenc na Pohor-
ju, osebno izkaznico, št. 1437424.
gnw-135924

Leskovar Irma, Topniška 70, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1290163. gnb-136320

Leskovec Antonio, Obrežje 50, Jesenice
na Dolenjskem, osebno izkaznico, št. 970628.
gnd-135943

Levar Slavko, Sokolska 91, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 313819. gnk-135911

Lokovšek Marjan, Turje 18, Dol pri Hrastni-
ku, osebno izkaznico, št. 155900. gnf-135941
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Lopatič Urška, Jerajeva ulica 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1185792. gnb-136195

Lučičanin Asmir, Trg svobode 25, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 1299001. gny-136022

Matjašec Angela, Tomšičeva ulica 1, Len-
dava – Lendva, osebno izkaznico, št. 454644.
gnd-136043

Maver Dolores, Lokev 110, Lokev, osebno
izkaznico, št. 937813. gne-136192

Merlak Blaž, Hotedršica 9/b, Hotedršica,
osebno izkaznico, št. 891785. gno-136386

Mihelak Ivan, Ostrožno pri Ponikvi 31, Poni-
kva, osebno izkaznico, št. 295267.
gnb-135870

Mihevc Ignac, Krožna 2, Koper – Capodis-
tria, osebno izkaznico, št. 1523552.
gns-136153

Miklavčič Peter, Lapajnetova 15, Idrija,
osebno izkaznico, št. 357696. gne-136017

Miklič Pavla, Tržaška 46, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 685575. gnf-136191

Mikolič Danilo, Vrazova 60, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 546608. gnw-136349

Milakara Dijana, Keršičeva 12/a, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 1080803. gnf-136391

Milatovič Nicky, Škofjeloška 21, Medvode,
osebno izkaznico, št. 1687810. gnx-136373

Milošević Goran, Ul. Tuga Vidmarja 2, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1725196. gnc-135944

Mlaker Renata, Planina 31, Ljubno ob Savi-
nji, osebno izkaznico, št. 1558620.
gnq-136355

Mlasko Matija, Ženjak 12, Benedikt, oseb-
no izkaznico, št. 329377. gng-135890

Mlinar Boris, Grafenauerjeva 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 784712. gnu-136301

Mlinarič Anton, Reka 14, Laško, osebno
izkaznico, št. 1378038. gnm-136259

Močnik Peter, Klanec 68, Škofljica, oseb-
no izkaznico, št. 998260. gni-136388

Modic Nataša, Puntarjeva 18, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 492438.
gnd-135893

Nežmah Ema, Jeranovo 4, Kamnik, oseb-
no izkaznico, št. 850754. gnk-135886

Nikolić Cveta, Čevljarska 24, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 333723.
gnn-136158

Novaković Ana, Preserska 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1245827. gnf-136141

Oblak Kristina, Klanska 6, Medvode, oseb-
no izkaznico, št. 483712. gnu-136201

Otorepec Ivana, Zorkova 7, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 81977. gnp-136331

Otorepec Jožef, Zorkova 7, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 82007. gnq-136330

Ožek Jože, Zoisova ulica 5, Kranj, osebno
izkaznico, št. 196968. gnf-136166

Pakiž Marija, Martinjak 26, Cerknica, oseb-
no izkaznico, št. 549215. gny-136197

Panič Janja, Stantetova 12, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 1336321. gng-135915

Patty Lah Karmen, Kolodvorska 9, Ljuto-
mer, osebno izkaznico, št. 1021412.
gny-135897

Patty Neža, Kolodvorska 9, Ljutomer, oseb-
no izkaznico, št. 852843. gnz-135896

Pavlin Bojan, Sela 8, Semič, osebno izkaz-
nico, št. 309120. gnv-135925

Pavlin Nada, Pod topoli 91, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 194653. gnj-136337

Pečnik Sebastijan, Borova vas 31, Maribor,
osebno izkaznico, št. 222558. gnu-136026

Pečovnik Irma, Ljubljanska 80/a, Domžale,
osebno izkaznico, št. 779918. gnb-135920

Penko Zdenka, Gradnikove brigade 57, No-
va Gorica, osebno izkaznico, št. 557747.
gng-136144

Perhavec Emilija, Cesta na Lenivec 10, Se-
žana, osebno izkaznico, št. 996173.
gng-136190

Pernarčič Karlo, Pregljeva 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1407910. gnh-135914

Pernat Karol, Šikole 48, Pragersko, oseb-
no izkaznico, št. 551686. gnw-136149

Petkovšek Barbara, Sneberska cesta 113,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 310274.
gnz-136046

Picelj David, Eipprova 19, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1647764. gni-135863

Pirnat Marta, Tržaška cesta 91, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 430642. gnw-135874

Piškor Štefek, Pobreška c. 38, Maribor,
osebno izkaznico, št. 527607. gnj-136162

Podržaj Ana, Zapotok 17, Ig, osebno izkaz-
nico, št. 449535. gnw-135949

Pogladič Anton, Rupe 3, Šmartno v Rožni
dolini, osebno izkaznico, št. 644320.
gnz-135921

Portir Lan, Šentiljska 120, Maribor, osebno
izkaznico, št. 1677037. gnq-136030

Prelogar Matej, Na grivi 37, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 476754.
gno-136282

Prunk Janko, Vojkova 77, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 739712. gnj-136137

Pulko Anja, Zlatoličje 9/b, Starše, osebno
izkaznico, št. 1235731. gns-136057

Rajgel Urška, Tirosek 10, Gornji grad,
osebno izkaznico, št. 1133268. gnw-136174

Rebernik Nataša, Trubarjeva 46, Celje,
osebno izkaznico, št. 239672. gnn-136183

Redžić Suljo, Križ 74/a, Komenda, osebno
izkaznico, št. 669742. gne-136242

Resman Arnold, Bukovec 9, Zgornja Pol-
skava, osebno izkaznico, št. 1346724.
gnx-136348

Roškar Janja, Pobrežje 146/a, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 1183231.
gnl-136160

Samsa Danica, Pivška 2, Postojna, osebno
izkaznico, št. 696209. gnt-135906

Savič Živko, Bergantova ulica 12, Trzin,
osebno izkaznico, št. 344812. gnb-136370

Siter Damir, Glavni trg 8, Celje, osebno iz-
kaznico, št. 1412682. gns-136003

Skarlovnik Marjana, Škalce 1, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 1426820.
gny-136347

Sklepić Nada, Ižanska cesta 69, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1118474. gny-136372

Skrt Milojka, Zatolmin 78, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 1222391. gnl-136285

Slijepčević Velibor, Zaloška 232/c, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 370103.
gns-135878

Smilovič Bruno, Brezovica 20, Gračišče,
osebno izkaznico, št. 1136530. gni-135938

Solar Darko, Parižlje 67, Braslovče, oseb-
no izkaznico, št. 000199763. m-2545

Sorgo Martina, Kolomban 50, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 1455585.
gnv-135900

Srebernič Matija, Kolomban 50, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 1455593.
gnu-135901

Srebernič Viljem, Kolomban 50, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 1455587.
gnt-135902

Stare Marjanca, Cesta revolucije 6, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 1440335.
gnp-136156

Šarkanj Petra, F. Bidovca 7, Izola – Isola,
osebno izkaznico, št. 1602175. gnc-135894

Ščukovt Bojan, Betajnova 17, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 283981. gnt-136002

Škorja Igor, Ul. Istrskega odreda 12, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št. 1605790.
gnu-136151

Šnofl David, Vintarovci 50/a, Destrnik,
osebno izkaznico, št. 815364. gnd-136018

Šparovec Gregor, Cankarjeva 31/a, Radov-
ljica, osebno izkaznico, št. 1524506.
gnm-136009

Špec Zoran, Valentiničeva cesta 37/a, La-
ško, osebno izkaznico, št. 1672563.
gnf-136016

Špetič Boštjan, Pugljeva 8, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1367129. gnj-135912

Špiranec Stjepan, Šerkova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 535251. gnf-136341

Štih Lesjak Renata, Jedinščica 18, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1009770.
gno-136157

Šubic Valentin, Rašiška ulica 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 547015. gnd-136168

Tomažič Jasmin, Jasen 1/b, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 668783. gnd-136318

Tomić Janko, Ronkova 20, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 371170. m-2542

Topolovec Marija, Heroja Kerenčiča 21, Or-
mož, osebno izkaznico, št. 651327.
gnc-136019

Trajkovski Nikola, Zagajškova 2, Celje,
osebno izkaznico, št. 759756. gnv-136325

Trobec Petra, Cerkniška ulica 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 234238.
gnk-135986

Vajngerl Sandi, Zg. Velka 43/b, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 1569409.
m-2543

Vesnaver Aleksandra Tea, Slovenska cesta
15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 292356.
gng-136365

Vida Egon, Temenica 131, Šentvid pri Stič-
ni, osebno izkaznico, št. 233595.
gnp-135960

Vidic Marija, Pod gozdom II/25, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 775076. gnr-135829

Vinkler Igor, Slope 21, Ptujska Gora, oseb-
no izkaznico, št. 1594524. gnk-136286

Vnuk Petra, Pri malem mostu 5, Logatec,
osebno izkaznico, št. 1528467. gnx-136273

Vrečko Maks, Vinska gorica 5/a, Dobrna,
osebno izkaznico, št. 829537. gno-136357

Zelenko Bojan, Radomerščak 22, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 1358129. gno-135882

Žager Urška, Kocjanova 6, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 409764. gnp-136181

Žižmond Darja, Branik 170, Branik, osebno
izkaznico, št. 29150. gne-136142

Vozniška dovoljenja

Abdulahović Alen, Bilje 48, Renče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 44763, izda-
la UE Nova Gorica. gni-135963

Ahčin Zdenka, Ponova vas 40, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 364838,
reg. št. 5025, izdala UE Grosuplje.
gne-136392

Ahlin Saša, Sončna pot 37, Portorož – Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. SI
54269, reg. št. 14039, izdala UE Piran.
gny-136122

Ajdinovič Gordana, Janka Puclja 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1514728,
reg. št. 54631, izdala UE Kranj. gny-136147

Antonijević Marko, Ulica bratov Učakar 112,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371342, reg. št. 235627, izdala UE Ljublja-
na. gnn-136133
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Arnol Jerca, Malgajeva 20, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 31390. gnp-136356

Belehar Tjaša, Vrečkova 11, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1641716, reg.
št. 37268. gnk-136236

Bernetič Iztok, Plešivica 7, Sežana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFH, št. 3118, izdala UE
Sežana. gnr-136254

Bigec Jožef, Ulica Rose Luxemburg 42,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCDGH,
št. S 1631796, reg. št. 123411, izdala UE Ma-
ribor. gnl-136010

Blažič Marija, Čagona 83, Cerkvenjak, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1857826,
izdala UE Lenart. gnv-136100

Božič Darjan, Kampolin 51, Portorož – Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
49793, reg. št. 11692, izdala UE Piran.
gne-136092

Božijak Joahim, Linhartov trg 15, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
900097, reg. št. 11503, izdala UE Radovljica.
gnp-136281

Brkljač Dušan, Steletova ulica 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1490222, reg. št. 241238, izdala UE Ljublja-
na. gnb-136270

Buh Milena, Škofjeloška cesta 25, Medvo-
de, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 103/2003. gnc-136394

Bulič Siniša, Pahorjeva 49, Koper – Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 40337, izdala UE Koper. gnl-135964

Curkić Selvir, Praprotnikova 37, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BCGH,
št. S 1850991, reg. št. 128545, izdala UE
Maribor. gnp-135956

Cvek Josip, Bratov Vošnjakov 3, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 19857.
gnx-136352

Čar Matej, Tolminska cesta 26, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, št. S 1345331, reg.
št. 11747. gnd-136193

Čarman Tina, Sp. Besnica, Nad žago 17,
Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1130261, reg. št. 44197, izdala UE
Kranj. gnf-135841

Čermelj Marta, Vrtovin 57/a, Črniče, vozni-
ško dovoljenje, kat. A do 50 km/h BGH, št. S
1785273, reg. št. 13308, izdala UE Ajdovšči-
na. gnn-136012

Debassa Jasmina, II. prekomorske brigade
30, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 49873, reg. št. 46105.
gnt-136106

Debeljak Mojca, Male Vinice 2, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8104, izdala
UE Ribnica. gns-136378

Dietner Dolk Elison, Černelavci, Liškova 6,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 36230. gnq-135855

Dražumerič Tomaž, Gosposvetska 35, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1177046, reg. št. 107004, izdala UE Maribor.
gnp-136031

Ficko Tomaž, Balantičeva 22, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1069078,
reg. št. 25398, izdala UE Domžale.
gns-136303

Filipovič Andrej, Jenkova cesta 9, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1485704,
reg. št. 25983, izdala UE Velenje. gnf-135945

Fister Tadej, Bakovci, Mali Bakovci 44, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 39520.
gnu-136101

Fonda Marjeta, Fani Grumove ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926961, reg. št. 11208, izdala UE Ljubljana.
gne-135871

Galičič Rozalija, Cegelnica 48/b, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 137565,
reg. št. 18139, izdala UE Kranj. gnk-136036

Garb Valerija, Planinska cesta 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369154, reg. št. 220842, izdala UE Ljublja-
na. gnm-135984

Gazibarić Nada, Cesta v Šmartno 47/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
894887, reg. št. 163686, izdala UE Ljubljana.
gni-135988

Godler Zdenka, Ortnice 3, Buče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14621, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnm-136109

Golja Mitja, Koritenska 21, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1846695, reg.
št. 21469. gnw-135974

Gomboc Anton, Razlagova 18, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 01477.
gnh-136114

Gorjup Tomaž, Trnovska ulica 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844428, reg. št. 140059, izdala UE Ljubljana.
gnh-136264

Govejšek Anja, Chengdujska cesta 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1749264, reg. št. 258520,
izdala UE Ljubljana. gnw-136374

Guzej Stanislav, Sveta Ema 9, Pristava pri
Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 14644, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnm-136059

Hlavaty Nadja, Dol. pri Hrastovljah 29, Črni
Kal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
1554585, reg. št. 22448. gnk-135836

Hojker Mihaela, Slovenska cesta 9/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012273, reg. št. 204656, izdala UE Ljublja-
na. gnj-136062

Hojnik Urška, Panonska ulica 3, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14891, izdala UE Gornja Radgona.
gnj-136237

Horvat Jožef, Velika Polana 116, Velika Po-
lana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7698,
izdala UE Lendava. gns-136328

Imeri Afan, Ciril Metodov drevored 16, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1693454, izdala UE Ptuj. gnq-136105

Ivanovič Špela, Kajuhova ulica 44, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1144101, izdala UE Ljubljana. gnc-136123

Jagodič Tatjana, Ceste 24/a, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16373,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnb-135970

Jakič Meta, Zdenska vas 23, Videm-Dobre-
polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1445347, reg. št. 22665, izdala UE Grosu-
plje. gnj-136312

Jankovič Robert, Cesta na Drenik 10, Ško-
fljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1609524, reg. št. 171832, izdala UE Ljublja-
na. gnu-136276

Januš Blažka, Podrečje 58, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1273552,
reg. št. 29017, izdala UE Domžale.
gns-136278

Jazbec Uroš, Černivčeva ulica 18, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1371394, reg. št. 201595, izdala UE Ljublja-
na. gni-136138

Jurc Tatjana, Čečovje 23/a, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18281, izdala UE Ravne na Koroškem.
gni-136113

Kač Irena, Arja vas 50, Petrovče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1442577, izdala
UE Žalec. gns-136028

Kampjut Helena, Ulica bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842274, reg. št. 67201, izdala UE Ljubljana.
gny-136047

Kavčič Katarina, Kropa 80, Kropa, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1536728, reg.
št. 28351. gne-136117

Kavnik Matej, Podklanc 1, Dravograd, voz-
niško dovoljenje, št. 6039. gno-136007

Kljun Dean, Harije 53/b, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h GH, št.
S 1586570, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnd-135972

Kocjančič Tine, Lazaretska 6, Koper – Ca-
podistria, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
B, št. SI 40404, reg. št. 40614. gnl-136110

Kodarin Martina, Ul. generala Levičnika
28/c, Koper – Capodistria, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. SI 45457, reg. št. 40730.
gng-135940

Koderman Tomaž, Verd 105, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 13337, izdala
UE Vrhnika. gnb-136395

Komunjar Slavko, Borjana 12, Breginj, voz-
niško dovoljenje, št. S 1554946, izdala UE
Tolmin. gnc-135844

Korać Luka, Cesta v Zgornji log 28, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1719202, reg. št. 253765, izdala
UE Ljubljana. gne-136317

Korbar Alojzija, Poženik 11, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1720614, reg. št. 7955. gny-135851

Košak Pureber Mojca, Jurka vas 23, Stra-
ža, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, reg. št. 25452, izdala UE Novo mesto.
gni-136263

Košmerl Sabina, Betnavska cesta 6, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1182041, reg. št. 37042. gny-135922

Koštomaj Jan, Spominska 10, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1561802, reg.
št. 46843. gnm-135909

Kraner Božica, Šentiljska 120, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 716792, reg.
št. 84700, izdala UE Maribor. gnr-136029

Kranjc Matic, Zadobrovška cesta 29, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 125 ccm
BGH, št. S 1759600, reg. št. 258629, izdala
UE Ljubljana. gng-135919

Kregar Marija Magdalena, Peričeva ulica
37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000823, reg. št. 132368, izdala UE
Ljubljana. gng-136115

Krička Milena, Ulica Marje Boršnikove 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
321525, reg. št. 176157, izdala UE Ljubljana.
gnj-136037

Kristan Andrej, Javornik 10, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1877227, reg.
št. 37007, izdala UE Kranj. gny-135997

Križaj Martina, Godešič 43, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23738, iz-
dala UE Škofja Loka. gnt-136227

Krkoč Simon, Gojače 42, Črniče, vozniško
dovoljenje, št. S000830718. gnn-136233

Kroflič Štrakl Zvezdana, Pod kostanji 24,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1186303, reg. št. 44074. gnx-136323

Krstić Romana, Grebenčeva cesta 56/c,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 10352. gnh-136164

Kundurđiev Peter, Cankarjeva 78, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13322. gng-135840

Kuprivec Jožef, Gornji Lakoš, Glavna ulica
17, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h, BGH, št. 12638, izdala UE
Lendava. gnm-135959
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Lah Božidar, Razvanje, Pivolska ulica 33,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
št. S 1849738, reg. št. 37357, izdala UE Ma-
ribor. gno-136257

Levar Slavko, Sokolska 91, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št. S
1643567, reg. št. 68670, izdala UE Maribor.
gnn-135958

Ločičnik Janko, Tomšičeva 35, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 17350, izdala UE Slovenj Gradec.
gnj-136087

Mandeljc Rudolf, Sp. Gorje 80/c, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
157391, reg. št. 2104. gnq-135980

Marin Ludvik, Suhadole 56, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20376,
izdala UE Kamnik. gnx-135873

Marković Branislav, Stražišče 1, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 19354, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnj-136112

Marolt Sara, Kogojeva ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1365278,
reg. št. 231901, izdala UE Ljubljana, izdano na
ime Đorđić Sara. gng-136269

Marušič Fedja, Pot na Drage 4, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32510, iz-
dala UE Nova Gorica. gnn-136108

Matulin Tadej, Mačkovci 27, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S001584256,
reg. št. 37932, izdala UE Domžale.
gnc-136094

Matulin Vanda, Mačkovci 27, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S000183840,
reg. št. 25724, izdala UE Domžale.
gnd-136093

Maver Dolores, Lokev 110, Lokev, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 4101, izdala UE Se-
žana. gnc-136119

Mavrič Robert, Budanje 5/č, Vipava, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S001067112,
reg. št. 12826, izdala UE Ajdovščina.
gnk-136161

Mernik Branko, Liptovska 9, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 9320. gno-135982

Mijović Zdravko, Sergeja Mašere 7, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 29192, reg. št. 11563, izdala UE Koper.
gni-136088

Mirt Ivan, Kidričeva 14, Sevnica, vozniško
dovoljenje, št. S 1600687, reg. št. 2544.
gnk-136186

Mirtič Nataša, Seidlova cesta 64, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28504.
gnb-136120

Mlinarič Anže, Vojkova cesta 71, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1453710,
reg. št. 242875, izdala UE Ljubljana.
gnl-135860

Močnik Peter, Klanec 68, Škofljica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1551324, reg.
št. 211862, izdala UE Ljubljana. gnj-136387

Močnik Petra, Jezerska cesta 9/d, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1122783,
reg. št. 47415, izdala UE Kranj. gnx-136098

Može Peter, Slepa ulica 11, Kamnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 83389, reg.
št. 1394, izdala UE Maribor. gnk-136336

Muller Marko, Kapelska cesta 35, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12439,
izdala UE Gornja Radgona. gnt-136102

Muminović Šaban, Klavčičeva 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10654, iz-
dala UE Kamnik. gnn-136383

Muršič Jana, Vinogradniška pot 8, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 57512, reg. št. 48264. gnb-135845

Orlač Ivan, Ljubljanska 62, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 47047, reg.
št. 10616. gnr-136354

Oštarjaš Tomo, Abramova ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1791878, reg. št. 38373, izdala
UE Ljubljana. gnf-135991

Otorepec Ivana, Zorkova 7, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1073275,
reg. št. 51339, izdala UE Maribor.
gno-136332

Ožek Jože, Zoisova ulica 5, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 642240, reg.
št. 22811, izdala UE Kranj. gne-136167

Pakiž Marija, Martinjak 26, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 270636,
reg. št. 3803, izdala UE Cerknica.
gnz-136196

Panič Janja, Stantetova 12, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 1874714, reg. št. 126881. gnf-135916

Penko Zdenka, Gradnikove brigade 57,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 29548, izdala UE Nova Gorica.
gnd-135843

Perkovič Robert, Zabukovica 95, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
580563, izdala UE Žalec. gnr-136179

Pernarčič Karlo, Pregljeva 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1608099, reg. št. 18527. gni-135913

Pestotnik Viljem, Vodnikova 3, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
701462, reg. št. 21787. gnq-136305

Petkovska Vesna, Obrije 8, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1489261,
reg. št. 244633, izdala UE Ljubljana.
gns-135903

Petkovšek Barbara, Sneberska cesta 113,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 890466, reg. št. 140577, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-136045

Pintar Jakob, Lancovo 15, Radovljica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1746579,
reg. št. 8320. gnf-136116

Podobnik Bogdan, Polje, Cesta XXX/19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1488788, reg. št. 20000, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-135895

Pogačnik Gregor, Kožmani 24, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
831896, reg. št. 14099, izdala UE Ajdovšči-
na. gnd-136293

Pohlen Edvin, Kolomban 51/a, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 18633, reg. št. 5722. gnr-136104

Pozderec Dejan, Prekmurska 17, Beltin-
ci, vozniško dovoljenje, št. 38104.
gns-136103

Prelogar Matej, Na grivi 37, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13867, izdala UE Vrhnika. gnm-136284

Prodan Željko, Lokev 4/c, Lokev, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 7050,
izdala UE Sežana. gnm-136234

Rajgel Urška, Tirosek 10, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9677,
izdala UE Mozirje. gnx-136173

Rajk Darko, Gabrje, Portoroška 4, Bru-
snice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26958. gnz-136096

Rebernik Nataša, Trubarjeva 46, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1282520, reg. št. 45270. gnm-136184

Redžić Suljo, Križ 74/a, Komenda, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6330, izdala
UE Kamnik. gnf-136241

Reibenschuh Rosanda, Osojnikova 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
915663, reg. št. 103548. gnr-135904

Sakelšek Boris, Dobovičnikova 58, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 4104,
izdala UE Vrhnika. gny-136272

Samsa Danica, Pivška 2, Postojna, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 3861, izdala UE
Postojna. gns-135953

Savič Živko, Bergantova ulica 12, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000255898, reg. št. 5072, izdala UE Domža-
le. gnc-136369

Sedmak Maja, Dutovlje 60/a, Dutovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18066, izdala
UE Sežana. gnd-136118

Senčar Gorazd, Gregorčičeva 53, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. SI
16862, reg. št. 3193, izdala UE Piran.
gnz-135846

Sinur Leopold, Drečji vrh 23, Trebelno, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 648970, reg.
št. 5635, izdala UE Trebnje. gnq-136280

Skerbinek Robert, Prapreče 10/b, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10501, izdala UE Trbovlje. gnr-135979

Sklepić Nada, Ižanska cesta 69, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1791802, reg. št. 188345, izdala UE
Ljubljana. gnz-136371

Slijepčević Velibor, Zaloška cesta 232/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1823947, reg.
št. 1823947, izdala UE Ljubljana. gnq-135930

Smajić Zupančič Mirela, Gorkičeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGH, št. S 1791783, reg. št. 260097,
izdala UE Ljubljana. gnt-135831

Sorgo Martina, Kolomban 50, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 15469, reg. št. 29083. gnw-135899

Stare Marjanca, Cesta revolucije 6, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
743110, izdala UE Jesenice. gnw-136099

Stravnik Samo, Meža 132, Dravograd, voz-
niško dovoljenje, št. 6811. gnn-136258

Sulčič Gorazd, Obrtniška ulica 10, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 34882, reg. št. 40961, izdala UE Koper.
gnb-136124

Svetič Barbara, Pot na Fužine 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164886, reg. št. 216000, izdala UE Ljublja-
na. gnt-136302

Šauperl Nataša, Plečnikova 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1632185,
reg. št. 125054, izdala UE Maribor.
gnh-136014

Ščukovt Bojan, Betajnova 17, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6562, iz-
dala UE Vrhnika. gnu-136001

Šmit Saša, Gomilsko 16, Gomilsko, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 21051, izdala
UE Žalec. gnk-136061

Šparovec Gregor, Cankarjeva 31/a, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1660768, reg. št. 29066. gnv-135975

Štih Irena, Kremen 40, Krško, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, reg. št. 6977, izdala UE
Krško. gng-135990

Štingl Matej, Trnoveljska cesta 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 48016.
gnm-136034

Šubic Valentin, Rašiška ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1524219,
reg. št. 248015, izdala UE Ljubljana.
gnc-136169

Tomšič Lucija, Podvelka 24/a, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11620, iz-
dala UE Radlje ob Dravi. gnf-136041
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Torkar Sonja, Tovarniška 57, Radomlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 122006, reg.
št. 25546, izdala UE Domžale. gnp-136131

Trajkovski Nikola, Zagajškova 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 373980, reg.
št. 10968. gnt-136327

Trobec Petra, Cerkniška ulica 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1709707, reg. št. 257722, izdala
UE Ljubljana. gnj-135987

Veg Alojz, Stogovci 15/a, Ptujska Gora, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 862646,
izdala UE Ptuj. gnk-136086

Vesnaver Aleksandra Tea, Slovenska cesta
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 766361, reg. št. 134489, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-136364

Vidic Marija, Pod gozdom II/25, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 648154,
reg. št. 6325, izdala UE Grosuplje.
gns-135828

Vidovič Jan, Padna 36, Sečovlje – Siccio-
le, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1507213, reg. št. 46397, izdala UE Koper.
gnk-136111

Vinkler Igor, Slape 21, Ptujska Gora, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 153260, iz-
dala UE Ptuj. gnl-136235

Vodlan Ana, Groharjeva 10, Kamnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23071, izda-
la UE Kamnik. gnq-135880

Vrečko Maks, Vinska gorica 5/a, Dobrna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 14741,
izdala UE Celje. gnm-136359

Vresk Tomaž, Trg revolucije 18, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8685,
izdala UE Trbovlje. gnp-136135

Vuković Željko, Obala 134, Portorož – Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
59357, reg. št. 5947, izdala UE Piran.
gnh-136089

Zagoričnik Alojz, Hmeljarska ulica 7, Šem-
peter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. ABCDEFGH, št. S 1441698, izdala UE
Žalec. gnu-136351

Zemljič Ivan, Pavlovski vrh 49/a, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 5351, izdala UE Ormož. gnw-135849

Zupan Roman, Begunje na Gorenjskem
108/a, Begunje na Gorenjskem, vozniško do-
voljenje, kat. BCEGH, št. S 606329, reg.
št. 22340. gns-135978

Živec Igor, Pangrč grm 10, Brusnice, vozni-
ško dovoljenje, št. 22085. gnz-136121

Žižmond Darja, Branik 170, Branik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 44904, iz-
dala UE Nova Gorica. gnx-135973

Žvirc Marija, Simončičeva ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970999, reg. št. 202031, izdala UE Ljubljana.
gnf-135866

Zavarovalne police

Adamlje Rudolf, Razbore 5, Šmartno pri
Litiji, zavarovalno polico, št. 853169, izdala za-
varovalnica Tilia. gnv-135875

Andrejaš Božidar, Delavska ulica 3, Krško,
zavarovalno polico, št. 547517, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d. gno-136082

Bokan Anton, Mladinska 4/b, Vuzenica, za-
varovalno polico, št. AO 00101286765, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m-2548

Božič Robert, Cankarjeva cesta 81, Seno-
vo, zavarovalno polico, št. AO 00101277895,
izdala zavarovalnica Slovenica. gns-136253

Burgar Simon, Voglje, Krakovska 18, Šen-
čur, zavarovalno polico, št. AO 627197, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnp-135981

Čelakov Ljupčo, Trnovski pristan 6, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 650133, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnz-136146

Dolinar Igor, Bevke 161, Vrhnika, zavaroval-
no polico, št. 00101646092, izdala zavaroval-
nica Slovenica. gnh-136064

Hrastar Igor, Skolova ulica 4, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 187383, izdala zavaro-
valnica Tilia. gns-135853

Hren Anica, Martinja vas 29, Mokronog,
zavarovalno polico, št. AO 00101581668, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d. gnu-136251

Huseinović Šočir, Partizanska cesta 43,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št. 970884,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gns-136078

Kobalej Maks, Bitiče 1, Litija, zavarovalno
polico, št. 759031, izdala zavarovalnica Tilia.
gnt-135877

O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Bre-
stanica, zavarovalno polico, št. 479113, izdala
zavarovalnica Slovenica. gns-135928

Pečak Franc, Bušinec 4/a, Dolenjske To-
plice, zavarovalno polico, št. 1009334, izdala
zavarovalnica Tilia. gnv-136250

Peterka Igor, Kamnica 3, Dol pri Ljubljani,
zavarovalno polico, št. 442310, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnl-136310

Sitar Marko, Podjelše 4/b, Kamnik, zavaro-
valno polico, št. 0936812 na ime Sitar pneu-
matic center d.o.o., Perovo 27, Kamnik.
gnd-136343

Sladič Matej, Prvomajska 15, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 00101588151,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnz-136075

Strajnar Roman, Gor. Globodol 42, Mirna
Peč, zavarovalno polico, št. 974509, izdala za-
varovalnica Tilia. gnq-136080

Strniša Jože, Stari log 2, Stara Cerkev, za-
varovalno polico, št. 0880757, izdala zavaro-
valnica Adriatic. gne-136067

Štrukelj Marko, Reševa ulica 13, Kranj, za-
varovalno polico, št. 875699, izdala zavaroval-
nica Tilia d.d. gny-135976

Spričevala

Ažnik Erna, Cankarjeva 16, Lenart v Slov.go-
ricah, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1981. m-2533

Centrih Milan, Trobni dol 40, Šentrupert,
spričevalo o končani OŠ Primoža Trubarja La-
ško, Podružnična šola Breze, izdano leta
1978/79. gng-136340

Čeh Anica, Sakušak 70, Juršinci, diplomo
Srednje kmetijske šole Ptuj, SŠC Ptuj. m-2541

Čehovin Urh, Bilečanska ulica 4, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Ledina, izdano leta
1992. gnm-136309

Čermelj Sandra, Pivška ulica 2, Postojna,
indeks, št. 61184530, izdala Pedagoška fakul-
teta Maribor. m-2539

Čoklc Zorica, Bukovje v Babni gori 10, Sve-
ti Štefan, spričevalo II. Gimnazije v Ljubljani,
izdano leta 1974, izdano na ime Simonišek Zo-
rica. gns-135832

Djurić Miloš, Sremska Mitrovica, Srbija,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne grad-
bene šole Ivana Kavčiča, izdano leta 1977.
gnr-136279

Dobrinja Dorjan, Marezige 41, Marezige, iz-
pit za traktor, št. 3/3864 z dne 12. 6. 2002,
izdala SGLŠ. gnp-136081

Dovnik Anton, Pivola 71, Hoče, diplomo Po-
klicne rudarske šole v Velenju, smer rudar ko-
pač, izdana leta 1979. m-2532

Erbežnik Franko, Zg. Škofije 56, Škofije,
spričevalo o zaključnem izpitu PKAŠ.
gni-135838

Falaš Jan, Šeškova ulica 1, Kočevje, spri-
čevalo o končani OŠ Zbora odposlancev Ko-
čevje, št. delovodnika 30/301, št. matičnega
lista 61/53, izdano leta 1996. gnn-135933

Falaš Jan, Šeškova ulica 1, Kočevje, potrdi-
lo o obiskovanju priprave na OŠ, izdala Vzgoj-
novarstvena organizacija Kočevje, leta 1988.
gnp-135931

Falaš Jan, Šeškova ulica 1, Kočevje, potdi-
lo o doseženem uspehu pri skupinskem pre-
verjanju znanja, izdala OŠ Zbora odposlancev
Kočevje, leta 1996. gno-135932

Fekonja Sandra, Železne dveri 8/a, Ljuto-
mer, indeks, št. 20200053, izdala Pravna fa-
kulteta v Ljubljani. gnv-135825

Felicijan Daniel, Socka 53/a, Nova Cerkev,
spričevalo 2. letnika Elektrotehniške šole.
gnv-136350

Fortuna Helena, Smrečje 6, Vrhnika, in-
deks, št. 81498864, izdala Ekonomsko po-
slovna fakulteta Maribor. gnf-136266

Gradišnik Karel, Tržna 8, Radlje ob Dravi,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene šole
Maribor, izdano leta 2002. gns-136178

Grahor Ivo, Lepa cesta 57, Portorož – Por-
torose, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
pomorske in prometne šole Piran, izdano leta
1983. gnk-135861

Hočevar Jernej, Resljeva cesta 34, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2001. gnu-136055

Horvat Elizabeta, Na tratah 13, Novo me-
sto, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole Novo mesto, št. 2057, izdano le-
ta 1996. gnj-136091

Jakič Meta, Zdenska vas 23, Videm-Dobre-
polje, indeks, št. 00200, izdala Visoka stro-
kovna šola slikarstva v Ljubljani. gnl-136314

Jakša Ajda, Pavšičeva ulica 34, Logatec,
spričevalo o končani OŠ Franceta Bevka v Ljub-
ljani, izdano leta 1998. gnv-136025

Jelavić Miroslav, Flengi 61, Poreč, Hrva-
ška, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne
šole Kranj, poklic avtoličar, izdano leta 1973,
1974 in 1975. gnk-136136

Jeličič Irena, Bernardin 9, Portorož – Por-
torose, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Pietro Coppo Izola, izdano leta
1996. gnk-135965

Jeraša Eva, Kvedrova cesta 1, Koper – Ca-
podistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ko-
per, izdano leta 2002. gng-136165

Juretić Nikola, Nova vas 25 nad Dragonjo,
Sečovlje – Sicciole, spričevalo 1. in 2. letnika
SKPŠ Koper. gnb-136095

Knežević Mirko, Novosadska 4, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ izdal Center za pema-
nentno izobraževanje Cene Štupar v Ljubljani,
izdano leta 1996. gnc-136344

Koselj Franci, Ribno, Triglavska 5, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu PKMEŠ, izdano
leta 1981. gnc-136244

Kranjc Alenka, Mislinjska Dobrava 113,
Šmartno pri Slov.Gradcu, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje gostinske šole v Slovenj
Gradcu – smer kuhar, izdano leta 1990, izda-
no na ime Pačnik Alenka. gny-135847

Kromar Roman, Za Humcem 9, Dolenja
vas, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gozdar-
ske šole v Postojni, izdano leta 1992 in 1993.
gne-135842

Kržišnik Martin, Stanka Bloudka 14/a, Idri-
ja, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje stroj-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnq-136130
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Kuzmanovič Radmila, Ložice 16, Deskle,
spričevalo 2. letnika Poklicne in srednje stro-
kovne zdravstvene šole Nova Gorica, izdano
leta 1997. gnb-136020

Majer Vladimir, Bukovci 99, Markovci, spri-
čevalo OŠ Markovci. gni-136246

Marksl Ines, Samova 6, Miklavž na Drav-
skem polju, spričevalo 3. letnika Srednje živil-
ske šole Maribor, izdano leta 2001. m-2529

Merkuš Frančiška, Sela 3, Lovrenc na Drav-
skem polju, spričevalo Poklicne administrativ-
ne šole, izdano leta 1975, 1976. gnq-136255

Milovanović Zoran, Regentova 9, Maribor,
indeks, št. 2068, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnv-136175

Mudnič Nikola, Volkmerjeva 27, Ptuj, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Olge Meglič na Ptuju,
izdano leta 1999. gnv-135850

Novak Zlatko, Stoperce 67, Stoperce, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro šole
Ptuj, izdano leta 1986. m-2527

Novoselec Marina, Marxova 18, Piran – Pi-
rano, spričevalo 2. letnika Srednje tehniške šo-
le v Kopru, izdano leta 2002. gno-136232

Nučič Alojz, Osrečje 13, Škocjan, spriče-
valo o končani OŠ Fran Metelko Škocjan, izda-
no leta 1985. gnn-136083

Picek Jurij, Medičeva ulica 3, Novo mesto,
indeks, št. 81475977, izdala Ekonomsko-po-
slovna fakulteta Maribor. gnw-136053

Pufek Ivan, Cankarjeva 76, Nova Gorica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostin-
ske in turistične šole v Izoli, izdano leta 1978,
izdano na ime Vinkovič Biserka. gnr-135854

Pustovrh Franc, Seškova cesta 5, Medvo-
de, spričevalo 3. letnika Poklicne gradbene šo-
le v Ljubljani – monter vodovodnih naprav, izda-
no leta 1975. gnw-136049

Sekulič Nedeljko, Omarska 505, Prijedor,
BIH, zaključno spričevalo in spričevala 1., 2. in
3. letnika Gradbenega centra Ivan Kavčič v
Ljubljani. gnl-136097

Senekovič Darinka, Čagona 96, Cerkve-
njak, spričevalo o končani OŠ Cerkvenjak, iz-
dano leta 1980/81. m-2525

Sijamhodžić Husein, Šmartinska 135/b,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje grad-
bene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta
1982. gny-136072

Sotlar Sašo, Hranilniška ulica 7, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ izdal Center za per-
manentno izobraževanje. gnd-136368

Starina Ažbe, Kolenov graben 5, Radeče,
spričevalo o zaključnem izpitu izdal Svetovalno
izobraževalni center Slovenske Konjice, poklic
prodajalec, izdano leta 2001/2002.
gne-136271

Stojnšek Gregor, Stranska ulica 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje steklar-
ske šole v Rogaški Slatini, izdano leta 1997.
m-2534

Šefčet Fetahi, Šarhova 58, Maribor, spriče-
valo 1. in 2. letnika SKSŠT TAM Maribor, izda-
no leta 1990/91 in 1991/92. m-2547

Škrobar Mojca, Črešnjevci 61/b, Gornja
Radgona, spričevalo 1. letnika Srednje trgov-
ske šole Murska Sobota, izdano leta 2000.
gnh-135864

Šribar Anja, Zadobrova 73, Škofja vas, spri-
čevalo 4. letnika gimnazije, izdal Šolski center
Lava Celje, izdano leta 2002/03. gni-136363

Štaleker Branimir, Koroška cesta 15, Dra-
vograd, spričevalo Industrijske metalurške šole
Ravne na Koroškem, št. 858-30K/66, izdano
leta 1966. gnt-135852

Štelcar Edvard, Kraljevci 29, Sveti Jurij ob
Ščavnici, spričevalo 3. letnika Srednje kmetij-
ske šole Rakičan, izdano leta 1990/91.
gnw-136249

Švab Robert, Plavje 60/a, Škofije, spriče-
valo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske in dru-
žboslovne šole v Kopru, izdano leta 1996 in
1997. gno-136132

Trafela Darko, Mestni vrh 64/a, Ptuj, spri-
čevalo Ljudski vrt Ptuj, izdano leta 1976.
gnt-136252

Vasle Luka, Unec 30, Rakek, spričevalo
Srednje šole Rudolfa Maistra, izdano leta 1989.
gng-136065

Zidar Aleksandra, Ložnica 20/a, Žalec, spri-
čevalo Srednje šole tehniške in družboslovne
usmeritve v Velenju, izdano leta 1991.
gnb-136145

Žižak Nada, Vas 7, Vrhnika, spričevalo 2.
letnika Srednje upravno admnistrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnx-135923

Žmauc Albin, Dunajska cesta 369, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne elektro
šole v Ljubljani, izdano leta 1980 in 1981.
gnu-135951

Žmauc Albin, Dunajska cesta 369, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ heroja Franca Bu-
kovca Preska – Medvode, izdano leta 1978.
gnv-135950

Žužek Tanja, Šmartno v Rožni dolini 5,
Šmartno v Rožni dolini, spričevalo 1. letnika
Trgovske šole – trgovec, izdano leta 1997.
gnn-135983

Ostali preklici

Ačko Zdravko, Špengova 29, Ruše, izkaz-
nico vojnega veterana, št. B 007531, izdana
11. 6. 1998 pri UE Ruše. m-2523

Almir Sašo, Cesta železarjev 33, Jesenice,
delovno knjižico. gnj-135837

Arafat Adnan, Pot na Fužine 25, Ljubljana,
delovno knjižico. gnn-136308

Arnuš Miran, Janežovski vrh 11, Destrnik,
delovno knjižico, izdano v Ptuju. gnm-136084

AVTO – KOČEVJE Kočevje, d.o.o., Kidri-
čeva 6/a, Kočevje, univerzalno nizozemsko do-
volilnico (528/01), št. 01737, nemške zelene
(276/07) s štev. 002065, 002082, 002103.
gng-136194

Bahč Igor Jožef, Stermeckijeva 17, Krško,
delovno knjižico. gnh-136239

BAJSIČ TRANSPORT, Bajsič Jože s.p., Sa-
djarska 17, Miklavž na Dravskem polju, češko
univerzalno dovolilnico št. 170210, s kodo
D075140. gnt-135952

Baloh Ivan, Šemnik 35, Izlake, hranilno knji-
ge št. 01-439, izdala Zasavska HKS p.o. Za-
gorje ob Savi. gnf-135966

Bešić Azra, Preserska ulica 3, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu B kat. ,
št. 273812, izdal Izpitni center Ljubljana.
gnr-136229

Bezjak Matjaž, Mariborska cesta 35/b, Dra-
vograd, servisno knjižico za osebni avtomobil
Seat Ibiza 1.4, št. šasije VSSZ-
ZZ6LZ3RO88471, tip motorja BBY, letnik izde-
lave 2002. gni-136188

Celan Maja, Mlinska ulica 42, Hoče, vozno
karto, št. 87740, relacija Hoče-Maribor, izdal
Certus. m-2544

Cirnski Darijan, Maistrova ulica 8, Brežice,
vozno karto, št. F340041, izdal KAM BUS
Kamnik. gnw-135999

Čaušević Sejad, Frankovo naselje 54, Ško-
fja Loka, delovno knjižico. gni-136288

Čeh Julijana, Celovška cesta 144, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnf-136316

Debeljak Mojca, Male Vinice 2, Sodražica,
študentsko izkaznico, št. 04030523, izdala Fa-
kulteta za upravo. gnq-136380

Dikić Siniša, Bistrica 9, Naklo, delovno knji-
žico. gnt-136127

Dogša Matjaž, Bezenškova 47/a, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93460539, izdala
FERI Maribor. m-2528

Drolc Aleš, Groharjeva 2, Kamnik, študent-
sko izkaznico, št. 3378, izdala Naravoslovno-
tehniška fakulteta. gnd-135993

Eršte Fanika, Sela pri Zajčjem vrhu 13, No-
vo mesto, delovno knjižico, reg. št. 45228.
gnq-135834

Franko Andreja, Puconci 252, Puconci, štu-
dentsko izkaznico, št. 18021513, izdala FF v
Ljubljani. gng-135865

Furst Eva, Na gaju 14, Ljubljana, študent-
sko izkaznico, št. 25006344, izdala Fakulteta
za arhitekturo. gnt-136052

Grobljar Jožef, Znojile 21, Čemšenik, hra-
nilno knjižico št. 01-34, izdala Zasavska hranil-
no kreditna služba p.o., Zagorje ob Savi.
gnz-136321

Halič Matej, Sp. Gasteraj 34, Jurovski Dol,
vozno karto, št. 90632, relacija Jurovski
Dol-Lenart-Maribor, izdal Certus. m-2537

HORIZONT TRANS d.o.o., Gradnikove bri-
gade 43, Nova Gorica, italijansko bilateralno
dovolilnico za mednarodni cestni promet
št. 030227 (380/02). gnd-135968

Hozjan Ivan, Gomilica 122, Turnišče, de-
lovno knjižico, zap. št. 5641, ser. št. 841890.
gne-135917

Hribernik Boštjan s.p., Zaklanec 1/a, Hor-
jul, ADR certifikat – prevoz nevarnih snovi,
št. 018480, izdan pri MNZ Slovenije, dne
22. 2. 2003. gng-135969

Hrovat Štefan s.p., Reber 31/a, Žužem-
berk, izvod licence za vozilo Mercedez-benz
1726 S, z reg. oznako NM 10-44A, izdana
28. 10. 2002 pri OZS, serijska št. licence
01004217. gng-136015

JATIS d.o.o., Ižanska cesta 339, Ljubljana,
mednarodni dovolilnici za Španijo
724/01-309725 in Francijo 249/07-106269.
gnc-136319

Jelenc Zdenko, Cesta Miloša Zidanška 8/a,
Šentjur, delovno knjižico, reg. št. 266549, iz-
dana 31. 10. 1980. gnm-136334

Juhant Rok, Vir, Zoisova 6, Domžale, vozno
karto, št. 4250294, izdal Kam Bus Kamnik.
gng-136140

Jurinec Marica, Ul. Angelce Ocepkove 3,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu za raču-
novodjo, izdal Cene Štupar v Ljubljani,
št. 112/95. gnq-135830

Kalšek Peter, Podsreda 17/a, Podsreda,
delovno knjižico. gnq-135905

Kefer Mateja, Ob polju 9, Muta, delovno
knjižico, ser. št. A 0315046, reg. št. 13808,
izdana 20. 6. 1995 pri UE Radlje ob Dravi.
gnb-136345

Kikelj Sabina, Idrija pri Bači 39, Most na
Soči, študentsko izkaznico, št. 01001299, iz-
dala Pedagoška fakultete. gnm-136134

Kordič Timna, Cesta borcev 3, Radomlje,
vozno karto, št. 331097, izdal KAM BUS.
gnh-136389

Kores Vesna, Donačka gora 49, Rogatec,
študentsko izkaznico, št. 01001028, izdala Pe-
dagoška fakulteta v Ljubljani. gnr-136054

Koviles d.o.o., Klanec 47/b, Komenda, de-
lovno knjižico, izdana na ime Pangeršič Janko,
Markovo 1, Kamnik. gnz-135946

Krapež Gregor, Kidričeva 50, Ajdovščina,
delovno knjižico, reg. št. A 0339743.
gnt-135827

Kristan Andrej, Javornik 10, Kranj, potrdilo
o usposobljenosti za prevoz nevarnih snovi ADR
št. 013580, velja od 3. 1. 2000 do 3. 1. 2005.
gnx-135998
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KVIBO d.o.o., Predilniška cesta 16, Tržič,
licenco, št. 0002564-85, izdana pri GZS, dne
23. 6. 1999. gnv-135929

Lopert Nada, Dokležovje, Glavna ulica 59,
Beltinci, delovno knjižico, ser. št. 99546, reg.
št. 20781, izdala UE Murska Sobota.
gnn-135833

Mandica Maraspin, Gregorčičeva 1, Piran
– Pirano, izkaznico vojnega veterana, št. 3992,
izdana 3. 1. 2001 pri UE Piran. gnw-136074

Marn Ana, Sv. Duh 162, Škofja Loka, štu-
dentsko izkaznico, št. 41950135, izdala Medi-
cinska fakulteta v Ljubljani. gnj-135937

Mlakar Polona, Krivec 36, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 41020176, izdala Medi-
cinska fakulteta. gnx-136023

Močnik Robert, Negova 55, Spodnji Iva-
njci, delovno knjižico. gny-136247

Močnik Špela, Bergantova 2, Trzin, vozno
karto, št. 330434, izdal Kam Bus Kamnik.
gnu-136126

Mordej Mihaela, Prule 3, Ljubljana, študent-
sko izkaznico, št. 20970648, izdala Pravna fa-
kulteta. gno-136107

Muminović Mersed, Dekani 159, Dekani,
delovno knjižico. gnf-136066

Petkovšek Barbara, Sneberska cesta 113,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolna, št. 02/13-7923/94. gnv-136050

PETTY d.o.o., Trgovišče 39, Velika Nede-
lja, avstrijsko maloobmejno dovolilnico
(040/04) št. 000276. gnc-135994

Podjetje Ažman, d.o.o., Lesce, Tržaška uli-
ca 1, Lesce, DŠ 90433033, preklicuje dovolil-
nice za mednarodni prevoz, in sicer francosko
zeleno (249/07) 106354 in nemško zeleno
dovolilnico (276/07) s številko 012319.
Ob-105187

Pohlin Aleš, Škrjančeva 20, Radomlje, voz-
no karto, št. 320334, izdal KAM BUS Kamnik.
gnb-135995

Potočnik Matevž, Perniki 3, Zgornje Gorje,
potrdilo o opravljenem tečaju za varno delo s
traktorjem in traktorskimi priključki, izdan 9. 10.
1998. gnk-136090

Požar Anton, Vrhpolje 29, Moravče, vozno
karto, št. Š 330532, izdal KAM BUS.
gnd-136068

Prelogar Matej, Na grivi 37, Brezovica pri
Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 18000200,
izdala Filozofska fakulteta. gnn-136283

Rastoder Aljko, Popetre 22, Gračišče, de-
lovno knjižico. gnj-135962

Rataj Ljubomira, Zapuška cesta 23, Ljub-
ljana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdalo Ministrstvo za zdravstvo in socialno var-
stvo v Ljubljani, leta 1988. gnu-136176

Rihtar Boštjan, Ošelj 13, Šmartno na Po-
horju, vozno karto, št. 61918, relacija Sloven-
ska Bistrica-Maribor, izdal Certus. m-2536

Rozman Domen, Pot v Čeželj 16, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnk-135936

Rožmanec Marko, Graben 10, Horjul, štu-
dentsko izkaznico, št. 230A0263, izdala Fa-
kulteta za strojništvo. gns-136128

Sattler Tomaž, Vaše 14/b, Medvode, de-
lovno knjižico. gnw-136274

Seferagić Amel, Lovska 17, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnc-136073

Simonič Dušan, Stranska vas pri Semiču 5,
Semič, zeleno karto, št. 0429152, izdala Slo-
venica d.d. gne-135971

Sitar Rašo, Dalmatinova ulica 9, Ljubljana,
orožni list, št. 10171, orožni list za lov, izdala
UE Ljubljana, dne 1. 3. 2002. gnk-136311

Slavinec Alenka, Orešje 142, Ptuj, delovno
knjižico, izdano v Ptuju. gnp-136085

Supan Milan, Pot na Labar 1/b, Ljubljana,
delovno knjižico. gnf-136366

Sužnik Maja, Ulica Staneta Severja 17, Ma-
ribor, študentsko izkaznico, št. 18970692, iz-
dala Filozofska fakulteta. gno-136307

Škerget Marija, Slovenska ulica 4, Sv.trojica
v Slov.goricah, delovno knjižico. gnx-135848

Štraus Danijela, Zg. Duplek 109, Spodnji
Duplek, vozno karto, št. 88965, izdal Certus.
m-2546

TAG TRANS d.o.o., Celovška 280, Ljublja-
na, dovolilnico za Italijo, št. 027037 in Nemči-

jo, št. 000385, 007767 in 008647.
gnl-136360

TAG TRANS d.o.o., Celovška 280, Ljublja-
na, dovolilnico za Belgijo, št. 4033 in Francijo,
št. 111725, 111769 in 112191. gnk-136361

Tratenšek Slavko, Maistrova ulica 8, Slo-
venska Bistrica, delavsko knjižico št. A491095,
reg. št. 8976, izdana 7. 3. 2001 pri UE Slo-
venska Bistrica. m-2531

Trop Ticjana, Ul. Trinka Zamejskega 8, Sol-
kan, delovno knjižico. gnh-135839

Ujčič Mojca, Gubčeva 13, Ilirska Bistrica,
delovno knjižico. gnr-136079

Valič Štefi, Cesta 34/a, Ajdovščina, delov-
no knjižico, izdana leta 1979 pri UE Celje.
gnd-136243

Verč Sandra, Kidričeva 19/a, Trzin, vozno
karto, št. 340221, izdal Kam Bus Kamnik.
gnm-136213

Verhovnik Saša, Strmca 116/a, Laško, de-
lovno knjižico, ser. št. A 0404254, reg.
št. 13002, izdana 15. 4. 1998. gnn-136058

Vogrinčič Alfreda, Plintovec 19, Zgornja
Kungota, delovno knjižico. m-2524

Volmajer Manuela, Maistrova 1, Lenart v
Slov.goricah, vozno karto, št. 90630, relacija
Lenart-Maribor, izdal Certus. m-2540

Zeman Anđelko, Frankolovska 6, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 10230, izdana leta
1997 v Mariboru. m-2526

Zupanc Ljudmila, C. Kozjanskega odreda
19, Šentjur, delovno knjižico, reg. št. 3742,
ser. št. 799200, izdana 10. 9. 1996.
gni-136338

Žebot Matjaž, Štihova 6, Maribor, delovno
knjižico reg. št. 9036, izdana leta 1987 v Mari-
boru. m-2538

Železnik Emil, Cesta 20. julija 2, Zagorje
ob Savi, delovno knjižico. gnw-136024

Žnuderl Denis, Plitvički vrh 45, Gornja Rad-
gona, vozno karto, št. 88966, relacija Plitvički
vrh-Maribor, izdal Certus. m-2540

Žvokelj Irena, Polje, Cesta XXXVIII/6, Ljub-
ljana-Polje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Vič. gni-135992

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
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