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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. 0309-5/8-03 Ob-105755
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana, telefaks 01/30-77-424,
elektronski naslov: drago.perkic@zzzs.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava inzulinskih
črpalk in potrošnih materialov zavarova-
nim osebam.

4. Kraj dobave: prodajna mesta izbra-
nega dobavitelja in naslovi zavarovanih
oseb.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Od-
delek za medicinsko tehnične pripomočke,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Drago Per-
kič, univ. dipl. ek.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 11. 2003.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 037-6/2003 Ob-105857
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

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

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-05.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvajanje prevajal-
skih in lektorskih storitev.

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

ročila, če je določen: storitev se bo pričela
izvajati takoj po podpisu pogodbe.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: pi-
sna vprašanja na naslov naročnika.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 11. 2003.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

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

Št. 8820/03 Ob-105687
Postopek za oddajo javnega naročila za

dobavo opreme za daljinsko vodenje pro-
govnih ločilnih mest v srednjenapetostnem
omrežju, naročnika Elektro Primorska, jav-
no podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Nova Gorica, objavljeno v Ura-
dnem listu RS, št. 49-51 z dne 30. 5. 2003,
Ob-94774, se razveljavi.

Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.
Nova Gorica

Sprememba roka predložitve in
odpiranja ponudb

Ob-105754
V Uradnem listu RS, št. 94-96 z dne

3. 10. 2003, Ob-102858, je bil objavljen
razpis za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku: medicinska oprema, zajeta v šest
sklopov:

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

ratorij,
III. medicinski aparati in oprema za fizi-

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

valno službo,
V. medicinski aparati za zobozdravstvo,
VI. lutke – učni pripomoček.
Skladno s 25. členom ZJN-1 spreminja-

mo in podaljšujemo rok predložitve in odpi-
ranja ponudb.

8. (a) Rok predložitve ponudb: 10. 12.
2003, ob 9. uri.

9. Javno odpiranje ponudb: 10. 12.
2003, ob 10. uri.

Veljavnost ponudbe mora biti vezana na
spremenjen rok odpiranja ponudb.

Dokumentacija, pridobljena pri pristojnih
organih in ustanovah, je lahko vezana na
prvotne roke.

Vsa ostala določila ostajajo enaka kot
izhaja iz razpisne dokumentacije in dopolni-
tev oziroma odgovorov.

Vse ponudbe, ki jih bo naročnik prejel
do prvotnega roka oddaje ponudb, bo ne-
odprte vrnil naslovniku.

Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor

Popravek
Ob-105721

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku za dobavo kurilne-
ga olja in prehrambenega blaga, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 97 z dne
10. 10. 2003, Ob-103228, se popravijo na-
slednje točke:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: do 21. 11. 2003
do 12. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 11. 2003, ob 13. uri, na Sred-
nji gostinski in turistični šoli Izola – resta-
vracija.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponud-
be do 31. 1. 2004, odločitev o spreje-
mu ponudbe predvidoma do 24. 11.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, dobavni pogoji.

Srednja gostinska
in turistična šola Izola

Popravek
Št. 8/03 Ob-105938

V javnem razpisu za oddajo naročila po
odprtem postopku za sukcesivno dobavo
električne energije za inštitute in fakultete,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 108 z
dne 7. 11. 2003, Ob-105204, se 3. (b) toč-
ka popravi tako, da se navedbe sklopov 10,
12 in 13 pravilno glasijo:

– sklop 10: Univerza v Ljubljani, Fakul-
teta za družbene vede, Kardeljeva ploščad
5, 1000 Ljubljana, 416.574 kWh.

– sklop 12: Univerza v Ljubljani, Veteri-
narska fakulteta, Gerbičeva ul. 60, 1000
Ljubljana, 1.138.576 kWh.

– sklop 13: Univerza v Ljubljani, Biote-
hniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000
Ljubljana, 2.503.902 kWh.
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V 7. (c) točki objave javnega razpisa je
pravilna navedba transakcijskega računa na-
slednja: 01100-6030344242.

Institut “Jožef Stefan“

Ob-105567
1. Naročnik: Osnovna šola Notranjski

odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380
Cerknica.

2. Naslov naročnika: Cesta 4. maja 92,
1380 Cerknica; tel. 01/70-50-520, faks
01/70-50-531, e-mail: bozica.vesel@gu-
est.arnes.si.

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

1. mleko in mlečni izdelki: 35.890 kom,
4.630 l in 600 kg (orientacijska vrednost:
4,900.000 SIT),

2. meso: 1.160 kg (orientacijska vre-
dnost: 2,300.000 SIT),

3. mesni izdelki: 1.500 kg (orientacijska
vrednost: 2,500.000 SIT),

4. piščančje in puranje meso ter izdelki
in jajca: 820 kg in 3.500 kom (orientacijska
vrednost: 1,400.000 SIT),

5. kruh in pekovsko pecivo: 7.010 kg in
57.230 kom (orientacijska vrednost:
8,000.000 SIT),

6. pizza: 5.400 kom (orientacijska vre-
dnost: 1,100.000 SIT),

7. zamrznjen program: 436 kg in 128
kom (orientacijska vrednost: 400.000 SIT),

8. sadje in zelenjava: 16.305 kg (orien-
tacijska vrednost: 3,500.000 SIT),

9. sadni sokovi in sirupi: 4.470 l in
17.830 kom (orientacijska vrednost:
3,600.000 SIT),

10. moka in mlevski izdelki: 630 kg in
750 kom (orientacijska vrednost: 500.000
SIT),

11. ostalo prehrambeno blago: 1.330
kg, 120 l in 33.963 kom (orientacijska vred-
nost: 4,000.000 SIT).

Količine posameznih vrst prehrambene-
ga blaga so opredeljene v specifikaciji, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Na-
ročnik si pridržuje pravico do sprememb
količine nabav posameznih vrst prehrambe-
nega blaga, glede na spremembe obsega
dela in dejanske potrebe.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponud-
niki lahko predložijo ponudbo za celotno jav-
no naročilo ali samo za del razpisanega javne-
ga naročila (sklop živil). Ponudbe za posa-
mezne sklope morajo zajemati vse vrste bla-
ga v posameznem sklopu. Ponudnik mora
navesti, da se ponudbe nanašajo na sklope.

4. Kraj dobave: sukcesivna dobava pre-
hrambenega blaga v prostore naročnika na
naslovih:

– Osnovna šola Notranjski odred Cerk-
nica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica,

– Podružnična šola 11. maj Grahovo,
Grahovo, n.h., 12384 Grahovo,

– Podružnična šola Maksim Gaspari
Begunje, Begunje 26, 1382 Begunje pri
Cerknici.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava blaga z začetkom 1. 2. 2004, za-
ključek 31. 1. 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago na naslovu na-
ročnika, po predhodni najavi v tajništvu šo-
le, pri Tatjani Drobnič, tel. 01/70-50-520.
Dodatne informacije o naročilu lahko po-
nudniki dobijo telefonsko na naslovu
naročnika, vsak delovni dan od ponede-
ljka do petka, med 10.30 in 11. uro, do
pet dni pred iztekom roka za oddajo po-
nudb. Kontaktna oseba: Tatjana Drobnič,
tel. 01/70-50-520.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati po predho-
dni najavi, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 12. uro, do vključno
16. 12. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT z DDV. Potrdilo o vplačilu
na TRR naročnika 01213-6030647165
predložiti ob prevzemu razpisne dokumen-
tacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene oziroma bo-
do prispele najkasneje do 16. 12. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Notranjski odred
Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerkni-
ca, tajništvo. Prevzemnica: Tatjana Drobnič,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
med 9. in 12. uro.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 12.
2003 ob 10. uri, na naslovu naročnika, v
šolski zbornici.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.

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

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

– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop prehrambenega blaga,

– da je ponudbena cena fiksna dvanajst
mesecev od dneva odpiranja ponudb,

– da zagotavlja zahtevani rok dobave,
– da predloži odločbo o registraciji pri

VURS (samo ponudniki živil živalskega iz-
vora),

– da predloži vsa dokazila, ki so zahte-
vana v razpisni dokumentaciji.

Zahtevana dokazila je potrebno predlo-
žiti kot originale ali overjene fotokopije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s po-
nudbeno dokumentacijo mora veljati do
17. 3. 2004. Naročnik bo sprejel odločitev
o izbiri najkasneje do 17. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:

1. cena – (40 točk),
2. plačilni rok – (30 točk),
3. posebne ugodnosti – (20 točk),
4. izstavljanje zbirnih računov – (10

točk).
Merila so natančneje opredeljena v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije o naročilu lah-
ko ponudniki dobijo telefonsko na naslovu
naročnika Osnovna šola Notranjski odred
Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerk-
nica, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka med 10.30 in 11. uro, do pet dni
pred iztekom roka za oddajo ponudb. Kon-
taktna oseba: Tatjana Drobnič, tel.
01/70-50-520.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čatenih kuvertah, morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj, ponudba – javni
razpis za sukcesivno dobavo prehrambene-
ga blaga“, številko objave v Uradnem listu
RS in pripis sklopa, za katerega je ponudba
oddana. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 105-106,
z dne 21. 12. 2001, str. 8103.

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

Osnovna šola Notranjski odred
Cerknica

Ob-105568
1. Naročnik: Osnovna šola Notranjski

odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380
Cerknica.

2. Naslov naročnika: Cesta 4. maja 92,
1380 Cerknica; tel. 01/70-50-520, faks
01/70-50-531, e-mail: bozica.vesel@gu-
est.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: kurilno
olje – extra lahko, 140.000 litrov letno.

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

4. Kraj dobave: sukcesivna dobava v
prostore naročnika na naslovih:

– Osnovna šola Notranjski odred Cer-
knica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica,

– Podružnična šola 11. maj Grahovo,
Grahovo, n.h., 1384 Grahovo,

– Podružnična šola Maksim Gaspari
Begunje, Begunje 26, 1382 Begunje pri
Cerknici.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava blaga z začetkom 1. 2. 2004, za-
ključek 31. 1. 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago na naslovu na-
ročnika, po predhodni najavi v tajništvu šo-
le, pri Tatjani Drobnič, tel. 01/70-50-520.
Dodatne informacije o naročilu lahko po-
nudniki dobijo telefonsko na naslovu
naročnika, vsak delovni dan od ponede-
ljka do petka, med 10.30 in 11. uro, do
pet dni pred iztekom roka za oddajo po-
nudb. Kontaktna oseba: Tatjana Drobnič,
tel. 01/70-50-520.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati po predho-
dni najavi, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 12. uro, do vključno
16. 12. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumen-
tacije je 10.000 SIT z DDV. Potrdilo o vpla-
čilu na TRR naročnika 01213-6030647165
predložiti ob prevzemu razpisne dokumen-
tacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene oziroma bo-
do prispele najkasneje do 16. 12. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Notranjski odred
Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerkni-
ca, tajništvo. Prevzemnica: Tatjana Drobnič,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
med 9. in 12. uro.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 12.
2003 ob 14. uri, na naslovu naročnika, v
šolski zbornici.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.

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

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

– da predloži vsa dokazila, ki so zahte-
vana v razpisni dokumentaciji,

– da zagotavlja zahtevani rok dobave,
– da zagotavlja zahtevani rok plačila.
Zahtevana dokazila je potrebno predlo-

žiti kot originale ali overjene fotokopije.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s po-
nudbeno dokumentacijo mora veljati do
22. 3. 2004. Naročnik bo sprejel odločitev
o izbiri najkasneje do 22. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu lah-
ko ponudniki dobijo telefonsko na naslovu
naročnika Osnovna šola Notranjski odred
Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerk-
nica, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka med 10.30 in 11. uro, do pet dni
pred iztekom roka za oddajo ponudb. Kon-
taktna oseba: Tatjana Drobnič, tel.
01/70-50-520.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čatenih kuvertah, morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj, ponudba – javni
razpis za sukcesivno dobavo prehrambene-
ga blaga“, številko objave v Uradnem listu
RS in pripis sklopa, za katerega je ponudba
oddana. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

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

Osnovna šola Notranjski odred
Cerknica

Št. 65/3813/2003 Ob-105581
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
tovornega vozila.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: december
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu sektorja
za Prenos električne energije, drugo nad-
stropje, Andreja Mihevc, dodatne informa-
cije Miran Zver.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (5.000 SIT +
DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z oz-
nako naziva javnega razpisa in dejavnost 3
na račun št. 02924-0017900956.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 12. 2003 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Ka-
tarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, v dvorani D,  IV. nadstropje, 8. 12.
2003 ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti (v vključenim DDV).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru sku-
pnega nastopanja večih ponudnikov bo na-
ročnik z izbrano skupino ponudnikov sklenil
pogodbo, v tem primeru mora biti v ponud-
beni dokumentaciji predložena pogodba o
skupni izvedbi naročila, ki mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih ponud-
nikov za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: garancijski rok za razpi-
sano opremo je najmanj 12 mesecev od
prevzema.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 11. 2003.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Št. 9818/5 Ob-105611
1. Naročnik: Mariborski vodovod javno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 24,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: električ-

na energija 9,500.000 kWh.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: odjemna mesta, na ka-
terih nastopa naročnik kot upravičeni odje-
malec.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: TOS priprava
dela, Ludvik Zupančič, univ. dipl. inž. str.,
tel. 02/320-77-43, pisarna št. 03.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure, v pisarni
št. 03, do poteka roka razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek plačila razpi-
sne dokumentacije znaša 10.000 SIT, ki
se nakaže na transakcijski račun št.
04515-0000539052 pri NKBM Maribor, s
pripisom za kateri javni razpis.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mariborski vodovod j.p. d.d.,
Jadranska c. 24, 2000 Maribor, tajništvo,
soba 112.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 12. 2003 ob 12. uri, Mariborski-
vodovod j.p. d.d., Jadranska c. 24, sejna
soba št. 110.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: zahteva-
no finančno zavarovanje za resnost ponudbe
je 5 procentov od vrednosti ponudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 2. 2004.
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15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: navedena v razpisni dokumentaciji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 11. 2003.

Mariborski vodovod j.p. d.d.

Ob-105632
1. Naročnik: J. Z. Zdravstveni dom Celje.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 5,

3000 Celje, faks 03/54-413-56, tel.
03/54-34-520, e-mail: nada. martin-
cic@zd-celje.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
ultrazvočnega aparata (1x).

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: od decem-
bra 2003 do januarja 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Skupnost za-
vodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celj-
ske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, tel.
03/54-34-615, Vlado Geršak, za informa-
cije v zvezi z aparaturo klicati ZD Celje,
kontaktna oseba: Janez Tasič, dr. med., tel.
03/54-34-421.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, v ceno je vklju-
čen DDV. Ponudniki morajo znesek naka-
zati na TRR: 01211-6030927108, naša
davčna številka 43103375 in na dokazilu o
vplačilu navesti tudi svojo davčno številko in
točen naslov.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do torka, 9. 12.
2003 do 7.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje – Oddelek za jav-
na naročila: Geršak Vlado.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v torek, 9. 12. 2003 ob 9. uri v
prostorih Skupnosti zavodov osnovne zdrav-
stvene dejavnosti celjske regije, Gregorči-
čeva 3, 3000 Celje, I. nadstropje desno.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe: bianco menico z menično
izjavo v višini 500.000 SIT; za dobro izved-
bo posla in odpravo pomanjkljivosti v garan-
cijskem roku: izjavo, da bo ob podpisu po-
godbe predložil bianco menico z menično
izjavo v višini 10% pogodbene 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 (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: naročnik bo odločil
glede ponudbe do 15. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, garancija, reference, servis,
tehnične karakteristike.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 11. 2003.

JZ Zdravstveni dom Celje

Ob-105633
1. Naročnik: J. Z. Zdravstveni dom Ce-

lje.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 5,

3000 Celje, faks 03/54-413-56, tel.
03/54-34-520, e-mail: nada. martin-
cic@zd-celje.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. dobava reševalnega vozila 1x,
2. dobava reanimobila 1x.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo ali ponudbo za posa-
mično vozilo v skladu s tehničnimi specifi-
kacijami.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: od decem-
bra 2003 do januarja 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Skupnost za-
vodov osnovne zdravstvene dejavnosti celj-
ske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, tel.
03/54-34-615, Vlado Geršak, za informa-
cije v zvezi s tehničnimi specifikacijami re-
ševalnega vozila in reanimobila klicati ZD
Celje, Jože Blazinšek, univ. dipl. ek., tel.
03/54-34-522.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, v ceno je vklju-
čen DDV. Ponudniki morajo znesek naka-
zati na TRR: 01211-6030927108, davčna
številka: 43103375 in na dokazilu o vplači-
lu navesti tudi svojo davčno številko in to-
čen naslov.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do torka, 9. 12.
2003 do 7.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje; Oddelek za javna
naročila: Geršak Vlado.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v torek, 9. 12. 2003 ob 8. uri v

prostorih Skupnosti zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje, I. nadstropje
desno.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca ali bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2 mio SIT; menica ali bančna garan-
cija za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti v višini 10% pogodbene 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 (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 razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: naročnik bo odločil o
sprejemu ponudbe do ponedeljka, 15. 12.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, garancija, reference, servis.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vodja reševalne službe Branko Keš-
pert, tel. 03/54-34-207.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 11. 2003.

JZ Zdravstveni dom Celje

Št. 3511-2/2002-40 Ob-105650
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 skleni-
tvi pogodbe.

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

Kontaktna oseba, od kater 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
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od 7. 11. 2003 do 18. 12. 2003 med 9. in
12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko
zahteva tudi po pošti ob predložitvi polne-
ga naslova, davčne številke in potrdilo o
plačilu razpisne dokumentacije zainteresi-
ranega 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 predlo-
žiti ponudbo: RS, Ministrstvo za zdravje
(vložišče), Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v
zaprti ovojnici z dobro vidno oznako “Ne
odpiraj – Javni razpis linearni pospeševal-
nik“. Na hrbtni strani mora biti naslov po-
nudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 12. 2003 ob 13. uri v srednji
sejni sobi Ministrstva za zdravje, Štefano-
va 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 povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudnik s po-
dizvajalci ali ponudnik z enim ali več par-
tnerjev, ki so solidarno odgovorni, pri če-
mer 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 razpi-
sni 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

Ob-105717
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310

Izola, tel. 05/66-06-895, faks
05/66-06-305.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
UZ aparata za srce.

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

4. Kraj dobave: fco bolnišnica Izola –
montirano.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajajanje dobave: maksimal-
no 60 dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: dokumen-
tacija se lahko zahteva v tajništvu SB Izola,
Polje 35, pri Biserki Benedetti, dipl. upr.
org., v 3. nadstropju, dodatne informacije
o razpisu dobijo zainteresirani samo pisno
pri – Rudi Benko, univ. dipl. ek., najkasne-
je pet dni pred potekom roka za predloži-
tev ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
(ponedeljek–petek), od 14. 11. 2003 dalje,
med 9. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV vklju-
čen), plačilo virmansko na TR račun
01100-6030277118.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 12. 2003 ob 14. uri v sejni sobi v
I. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pred-
videno je obročno plačevanje, plačila po
predračunu ni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila. Po-
drobna navodila so podana v razpisni doku-
mentaciji.

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 razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 17. 3. 2004; predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 31. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
30%; kakovost 30%; funkcionalne lastnosti
20%; tehnične prednosti 10%; garancija in
servisiranje 7%; plačilni pogoji 3%. Podro-
bna uporaba meril v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost naročila je
33,000.000 SIT, pogodba z izbranim po-
nudnikom postane veljavna s predložitvijo
bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti, ob primopredaji mora iz-
brani ponudnik izročiti garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 50-336-208/03 Ob-105718
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, e-mail: andrej.sobo-
can@mail.ir-rs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukce-
sivna dobava čistilnih sredstev, papir-
ne galanterije in vrečk za odpadke po
skupinah.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: skupine sredstva za pranje perila in
pomivanje posode, sredstva za pomivanje
posode v tračnem pomivalnem stroju, sred-
stva za izdelavo talnih premazov in strojno
čiščenje tal, sredstva za dnevno čiščenje
in dezinfekcijo, pripomočki za čiščenje,
sredstva za osebno nego, sredstva za umi-
vanje in zaščito rok, papirna galanterija,
vrečke za odpadke, ponudbe so sprejem-
ljive za eno skupino, več skupin ali za vse
skupaj.

4. Kraj dobave: Ljubljana – Linhartova
51.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 1.
2004 do 14. 1. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Inštitut za re-
habilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, dodat-
ne informacije Andrej Sobočan, tel.
01/47-58-246; razpisna dokumentacija se
lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu
naročnika.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je vklju-
čen), negotovinsko na TRR št.
01100-6030278088 pri Banki Slovenije, s
pripisom razpisna dokumentacija čistilna
sredstva, papirna galanterija, vrečke za od-
padke, s priložitvijo fotokopije potrdila o za-
vezancu za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 8. decembra
2003 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Linhar-
tova 51, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 8. decembra 2003 ob 12. uri v
prostorih Inštituta za rehabilitacijo, Ljublja-
na, Linhartova 51.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menica v velikosti 10% razpisane vrednosti z
menično izjavo in nalogom za plačilo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 45 dni.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 2. 2004, predvideni datum odloči-
tve o ponudbi je 16. 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: 7. 11. 2003.

Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Št. 11/2003 Ob-105784
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in namestitev mrežnega transformator-
ja 20 MVA; 6,3 kV/110 kV in odstranitev
obstoječega mrežnega transformatorja
15 MVA.

(b) Če je predvidena dobava sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba obsega naslednja sklopa:

1. dobava in namestitev mrežnega tran-
sformatorja na obstoječe temelje,

2. prevzem in odvoz starega mrežnega
transformatorja.

Ponudba se izdela v celoti.
4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbov-

lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in

predvideni datum zaključka ali čas doba-
ve: mrežni transformator je potrebno do-
baviti in namestiti do najkasneje 20. 5.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Termoelek-
trarna Trbovlje d.o.o., Nabavna služba (Ani-
ta Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT; znesek je potrebno na-
kazati na TRR 26330-0012039086. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo

DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe se predložijo v TET d.o.o.,
v nabavno službo, Ob železnici 27, 1420 Tr-
bovlje, v zapečateni kuverti z oznako Ne odpi-
raj – Ponudba, s številko objave tega javnega
razpisa ter navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 11. 12. 2003
ob 9.30, v prostorih TET d.o.o., Ob želez-
nici 27, Trbovlje.

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

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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba ozi-
roma dogovor o skupnem nastopu.

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: ob dokazilih za izpolnje-
vanje splošnih pogojev, mora ponudnik
predložiti tudi:

– bančno garancijo za zavarovanje re-
snosti ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti – original,

– izjavo banke o nameri izdaje garancije
za zavarovanje dobre in pravočasne izved-
be pogodbenih obveznosti v višini 10% po-
godbene vrednosti – original,

– izjavo banke o nameri izdaje garancije
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti – original,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– dokazilo, da bo transformator proizve-
den v Evropi,

– potrjene pozitivne reference izdeloval-
ca transformatorjev, da je proizvedel in do-
bavil v evropske države, članice UCTE v
zadnjih petih letih vsaj 5 regulacijskih tran-
sformatorjev moči najmanj 20 MVA napeto-
stnega nivoja 110 kV ali več, z načinom
hlajenja ONAN/ONAF,

– sprejemljiv QA/QC program izdelave
in dobave transformatorja,

– dokazilo ustrezne institucije, da je (ozi-
roma njegov podizvajalec) pooblaščen za
ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri ekolo-
ški razgradnji transformatorjev,

– parafirane in žigosane vse strani pre-
dloga pogodbe z naročnikom,

– izpolnjene podatke komercialnega in
tehničnega dela ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odloči-
tev o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvi-
doma v 15 dneh od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– stroški – do 84 točk,
– plačilni pogoji – do 2 točke,

– tehnične karakteristike – do 7 točk,
– garancijska doba – do 5 točk,
– odzivni čas servisa – do 2 točki.
Natančneje so merila opredeljena v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Jože Ahac.
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 10. 11. 2003.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Št. 404-01-226./2003 Ob-105802
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/244-11-76, faks 01/244-12-69.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za Center za uspo-
sabljanje na morju, Portorož – Fakultete
za pomorstvo in promet.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo oddal najugodnejšemu po-
nudniku celotno javno naročilo.

4. Kraj dobave: Obala 6, Portorož.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
od decembra 2003 do februarja 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: IMOS d.d.,
Dunajska 56, 1001 Ljubljana; dodatne in-
formacije: Mateja Špan, tel. 01/473-33-82,
faks 01/473-33-78.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, vsak delavnik od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 5.000 SIT, plačilo na transakcij-
ski račun Imos d.d. št.: 05100-8011007067
pri A Banki, pred dvigom razpisne doku-
mentacije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vloži-
šče – soba št. 201.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 12. 2003 ob 10. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, Ljublja-
na, sejna soba št. 40.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, z veljav-
nostjo skladno z opcijo ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačeval izvršena dela na osnovi za-
časnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjene situacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe – december 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: 10. 11. 2003.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 333/03 Ob-105805
1. Naročnik: Kranjski vrtci.
2. Naslov naročnika: Cesta Staneta Ža-

garja 19, 4000 Kranj.
3. (a) vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na dobava prehrambenega blaga po
sklopih, v skupni orientacijski vrednosti
140,000.000 SIT.

(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 sukcesiv-
no dobavo prehrambenega blaga za vse
sklope skupaj, za vsak sklop ali podsklop
posebej ali za posamezni artikel oziroma
več artiklov posameznega sklopa:

I. mleko in mlečni izdelki,
II. trdi in poltrdi siri – rezani oziroma ri-

bani,
III. meso in mesni izdelki,
IV. ribe,
V. perutnina in perutninski izdelki,
VI. zamrznjeno sadje, zelenjava in ostali

artikli,
VII. kruh in pekovski izdelki,
VIII. pecivo,
IX. jajca,
X. jušne zakuhe in testenine,
XI. sveže sadje in zelenjava,
XII. sadni sirupi in sokovi,
XIII. konzervirana živila,
XIV. čaji,
XV. osnovna živila in dodatki jedem.
4. Kraj dobave: Vrtci zavoda Kranjski

vrtci, vsakodnevna dobava v centralno kuhi-
njo vrtca Janina, Kebetova 9, Kranj in cen-
tralno kuhinjo vrtca Najdihojca, Ul. Nikole
Tesla 4, Kranj ter razdeljevalne kuhinje vrt-
cev Mojca, Ul. Nikole Tesla 2, Kranj, Čebe-
lica, Planina 39, Kranj in Živ-Žav, Jernejeva
14, Kranj. Občasno je potrebna dobava tu-
di v ostale vrtce zavoda Kranjski vrtci.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava prehrambenega blaga po sklopih, s
pričetkom dobave 1. 2. 2004 in zaključkom
dobave 31. 12. 2005.

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

skih vrtcev, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000
Kranj, pri tajnici Ireni Zupan, tel.
04/20-19-200, telefaks 04/20-19-208,
e-mail: marjeta.intihar@guest.arnes.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
od 8. ure do 12. ure, do roka za oddajo
ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.920 SIT (DDV je vštet v
ceno) na TR Kranjskih vrtcev, št.
01252-6030636039, s pripisom “razpisna
dokumentacija prehrana“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Uprava Kranjskih vrtcev, Cesta
Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj – tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 6. 1.
2003 ob 8. uri na upravi Kranjskih vrtcev,
Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevani: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, če po-
nudnik kandidira za sklope, katerih sku-
pna ocenjena vrednost presega znesek
30,000.000 SIT.

11. pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: naro-
čilo bo financirano iz lastnih sredstev na-
ročnika v skladu z razpisnimi pogoji in skle-
njeno pogodbo.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo pre-
hrambenega blaga po sklopih, se lahko pri-
javijo vsi ponudniki (pravna oseba, samo-
stojni podjetnik, obrtnik in kmet), ki pa mo-
rajo izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona
o javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
130 dni od predložitve ponudbe naročniku,
predvideni datum odločitve o sprejemu je
16. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je “ekonomsko najugo-
dnejša ponudba“. Kazalci uporabljenega
merila pa so: višina cene, plačilni pogoji,
reference in celovitost ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 11. 2003.

Kranjski vrtci

Št. 677/03 Ob-105820
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana,

Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Služba za javna naročila, Bo-
horičeva 28, 1525 Ljubljana, faks
01/522-27-64.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
6 kosov RTG aparatov vključno z adap-
tacijo prostorov.

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

1. konvencionalni slikovni in tomografski
aparat za potrebe skeletne diagnostike na
centralnem delu KIR vključno z adaptacijo
prostora;

2. konvencionalni slikovni rentgenski
aparat za slikanje pljuč in skeleta za potre-
be ambulantnega radiološkega odd. KIR –
na Polikliniki vključno z adaptacijo prostora;

3. konvencionalni slikovni rentgenski
aparat za potrebe radiološkega odd. KIR na
KO za gastroenterologijo, Japljeva 2, vključ-
no z adaptacijo prostora;

4. konvencionalni slikovni rentgenski
aparat za potrebe radiološkega odd. KIR na
KO za travmatologijo, Zaloška 2 (temnica
ali day light sistem) vključno z adaptacijo
prostora;

5. digitalni mobilni diaskopski aparat s
C-lokom za potrebe operacijskega odd. v
CUB-u;

6. multiloader za potrebe radiološkega
odd. v CUB-u vključno z adaptacijo pro-
stora.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izvedba jav-
nega naročila v 104 dneh od pričetka ve-
ljavnosti pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, II. nadstropje/taj-
ništvo, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija je na voljo od 17.
novembra 2003 do 26. februarja 2004 do
10. ure.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila št. 01100-6030277894.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. februarja
2004 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, 2. nadstropje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. februarja 2004 ob 12. uri; glavna
stavba Kliničnega centra, Zaloška 7, preda-
valnica I.

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



Stran 6764 / Št. 111-112 / 14. 11. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 120 dni od datuma odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve: v mesecu mar-
cu 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. kon-
čna ponudbena vrednost za sklop (70%),
2. letni stroški preventivnega in servisnega
vzdrževanja 30%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zainteresirani kandidati imajo mož-
nost vpogleda v razpisno dokumentacijo, in
sicer na naslovu in v času navedenem v
7. točki te objave. Ogled prostorov bo orga-
niziran v ponedeljek, 1. decembra 2003 in
v ponedeljek, 8. decembra 2003, obakrat
je zbirno mesto na recepciji v avli glavne
stavbe KC na Zaloški 7 ob 8.30.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: 10. 10. 2003, Ob-103439.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 02-1331/03 Ob-105836
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, telefaks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: celice
10(20) kV za RTP 110/10(20) kV Melje
(42 kosov).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo na katero ponudnik kon-
kurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
126,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila: /

4. Kraj dobave: na objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 25. 1. 2004; pred-
videni datum zaključka dobave: 1. 10.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
nabavna služba, pri Brauner Bojani (soba
št. 105/1. nad.) na dan te objave in nato

vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Do-
datne informacije o naročilu se dobi po pre-
vzemu razpisne dokumentacije na naslovu
naročnika pri Božidarju Govediču, univ. dipl.
inž. el., tel. 02/22-00-157; Mitju Kovačiču,
univ. dipl. inž. el., tel. 02/22-00-158 in Ma-
teji Podlesnik, ek., tel. 02/22-00-128 na
dan objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro do 12. 12. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, virman-
sko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 17. 12.
2003 do 8. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger
(soba št. 001/pritličje).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor – vložišče
(prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora
biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka:
“Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis“. Na-
vedena mora biti številka objave javnega raz-
pisa v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet
javnega naročila. Na hrbtni strani mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta v
kateri je ponudbena dokumentacija s po-
nudbo mora biti zapečatena, ponudbena
dokumentacija s ponudbo pa mora biti zve-
zana skozi ponudbo s pečatno vrvico in za-
pečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 12.
2003 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Ma-
ribor, v dvorani II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponud-
nik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma iz-
stavitve 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): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registri-
ran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo
dobav blaga, ki so predmet 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: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na

osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

1. Veljavna registracija za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega naročila.

2. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

3. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

4. Potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima se-
dež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Re-
publiki Sloveniji.

5. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

6. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz izkaza poslovnega izida in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov transakcijski ra-
čun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za ponudnike, ki ne predloži-
jo obrazca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.

7. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa, direktno
po pogodbi ali naročilu najmanj za enega
pogodbenega partnerja, ter da razpolaga z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za iz-
vedbo javnega naročila.

8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane količi-

ne s ponudbo blaga za:
– celotno javno naročilo razpisanega bla-

ga, na katerega ponudnik konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačil-

ni rok.
11. Izjava, da bo dostavil naročeno bla-

go fco. objekt naročnika.
12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-

vosti.
13. Priložiti seznam redno zaposlenih po

strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti
za realizacijo prevzetih obveznosti.

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponud-
bena cena pokriva vse stroške, ki jih bo po-
nudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.

16. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

17. Priložiti posebno izjavo, da bo do-
bavljal blago v skladu s predpisanimi dolo-
čili veljavnih zakonskih in podzakonskih
aktov.

18. Izjava, da ponudnik v celoti spreje-
ma pogoje iz razpisne dokumentacije.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 111-112 / 14. 11. 2003 / Stran 6765

19. Izjava ponudnika, dana pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo, da za-
kon podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe.

20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podat-
kom iz Tehnične specifikacije.

21. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

22. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja:

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega
razpisa (brez DDV). Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije za resnost ponudbe mora biti
70 dni od dneva odpiranja ponudb.

23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

24. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

25. Izjava, da nudi garancijski rok za po-
nujeno blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
pravilne.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.

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

– ponudba mora veljati še 70 dni od
dneva odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 9. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk;
– tehnični razpisni pogoji: 10 točk;
– reference opreme: 10 točk;
– rok plačila: 6 točk;
– usposobljenost: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu razpisne dokumentacije na na-
slovu naročnika pri Božidarju Govediču, univ.
dipl. inž. el. in Mitju Kovačiču, univ. dipl. inž.
el., za tehnični del - tel. 02/22-00-157/158
in Mateji Podlesnik, ek., tel. 02/22-00-128,
za splošni del razpisne dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 11. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d. Maribor

Št. 02-1329/03 Ob-105837
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, telefaks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: energet-
ski transformator 110/10-20 kV, 40 MVA
za RTP 110/10(20) kV Melje (2 kosa).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo na katero ponudnik kon-
kurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
160,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila: /

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

zaključka ali trajanje dobave: predvideni da-
tum začetka dobave: 25. 1. 2004; predvide-
ni datum zaključka dobave: 1. 10. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
nabavna služba, pri Brauner Bojani (soba
št. 105/1. nad.) na dan te objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Do-
datne informacije o naročilu se dobi po
prevzemu razpisne dokumentacije na na-
slovu naročnika pri: Božidarju Govediču,
univ. dipl. inž. el., tel. 02/22-00-157; Mi-
tju Kovačiču, univ. dipl. inž. el., tel.
02/22-00-158 in Mateji Podlesnik, ek.,
tel. 02/22-00-128 na dan objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 12. 12. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, virman-
sko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 17. 12.
2003 do 10. ure v vložišče, pri Jelki Krai-
ger (soba št. 001/pritličje).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor – vložišče
(prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora
biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka:
“Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis“. Na-
vedena mora biti številka objave javnega raz-
pisa v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet
javnega naročila. Na hrbtni strani mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta v
kateri je ponudbena dokumentacija s po-
nudbo mora biti zapečatena, ponudbena
dokumentacija s ponudbo pa mora biti zve-
zana skozi ponudbo s pečatno vrvico in za-
pečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 12.
2003 ob 11. uri pri naročniku: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Ma-
ribor, v dvorani II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponud-
nik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma iz-
stavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo dobav blaga, ki so predmet 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: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

1. Veljavna registracija za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega naročila.

2. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

3. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

4. Potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima se-
dež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Re-
publiki Sloveniji.

5. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

6. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz izkaza poslovnega izida in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov transakcijski ra-
čun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za ponudnike, ki ne predloži-
jo obrazca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.

7. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa, direktno
po pogodbi ali naročilu najmanj za enega
pogodbenega partnerja, ter da razpolaga z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za iz-
vedbo javnega naročila.
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8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane količi-

ne s ponudbo blaga za:
– celotno javno naročilo razpisanega bla-

ga, na katerega ponudnik konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačil-

ni rok.
11. Izjava, da bo dostavil naročeno bla-

go fco. objekt naročnika.
12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-

vosti.
13. Priložiti seznam redno zaposlenih po

strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti
za realizacijo prevzetih obveznosti.

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponud-
bena cena pokriva vse stroške, ki jih bo
ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naro-
čila.

16. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

17. Priložiti posebno izjavo, da bo
dobavljal blago v skladu s predpisanimi
določili veljavnih zakonskih in podzakon-
skih aktov.

18. Izjava, da ponudnik v celoti spreje-
ma pogoje iz razpisne dokumentacije.

19. Izjava ponudnika, dana pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.

20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podat-
kom iz Tehnične specifikacije.

21. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

22. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja:

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega
razpisa (brez DDV). Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije za resnost ponudbe mora biti
70 dni od dneva odpiranja ponudb.

23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

24. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

25. Izjava, da nudi garancijski rok za po-
nujeno blago vsaj 12 mesecev.

26. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da so bili vsaj trije transformatorji napetosti
110/SN z načinom hlajenja ONAN/ONAF
(ki jih je dobavil direktno po pogodbi/naro-
čilu) proizvajalca ponujenega transformator-
ja uspešno vgrajeni v elektroenergetske ob-
jekte v Sloveniji v preteklem 10-letnem ob-
dobju.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
pravilne.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.

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

– ponudba mora veljati še 70 dni od
dneva odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 9. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 75 točk;
– reference: 15 točk;
– rok plačila: 6 točk;
– certifikat standardov SIST EN ISO

9000 ali podobno: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu razpisne dokumentacije na na-
slovu naročnika pri Božidarju Govediču,
univ. dipl. inž. el. in Mitju Kovačiču, univ.
dipl. inž. el., za tehnični del – tel.
02/22-00-157/158 in Mateji Podlesnik,
ek., tel. 02/22-00-128, za splošni del raz-
pisne dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 11. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d. Maribor

Št. 02-1332/03 Ob-105838
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, telefaks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
zaščite in vodenja za RTP 110/20 kV
Melje (1 kpl).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
94,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila: /

4. Kraj dobave: na objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 25. 1. 2004; pred-
videni datum zaključka dobave: 1. 10. 2004

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
nabavna služba, pri Brauner Bojani (soba
št. 105/1. nad.) na dan te objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Do-
datne informacije o naročilu se dobi po pre-
vzemu razpisne dokumentacije na naslovu
naročnika pri Božidarju Govediču, univ. dipl.
inž. el. tel. 02/22-00-157; Mitju Kovačiču,
univ. dipl. inž. el. tel. 02/22-00-158 in Ma-
teji Podlesnik, ek., tel. 02/22-00-128 na

dan objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 11. 12. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 16. 12.
2003 do 10. ure v vložišče, pri Jelki Krai-
ger (soba št. 001/pritličje).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor – vložišče
(prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora
biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka:
“Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis“. Na-
vedena mora biti številka objave javnega raz-
pisa v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet
javnega naročila. Na hrbtni strani mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta v
kateri je ponudbena dokumentacija s po-
nudbo mora biti zapečatena, ponudbena
dokumentacija s ponudbo pa mora biti zve-
zana skozi ponudbo s pečatno vrvico in za-
pečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 12.
2003 ob 11. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Ma-
ribor, v dvorani II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponud-
nik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma iz-
stavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo dobav blaga, ki so predmet 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: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

1. Veljavna registracija za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega naročila.

2. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
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postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

3. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

4. Potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima se-
dež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Re-
publiki Sloveniji.

5. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

6. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz izkaza poslovnega izida in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov transakcijski ra-
čun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za ponudnike, ki ne predloži-
jo obrazca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.

7. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa, direktno
po pogodbi ali naročilu najmanj za enega
pogodbenega partnerja, ter da razpolaga z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za iz-
vedbo javnega naročila.

8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane količi-

ne s ponudbo blaga za:
– celotno javno naročilo razpisanega bla-

ga, na katerega ponudnik konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačil-

ni rok.
11. Izjava, da bo dostavil naročeno bla-

go fco. objekt naročnika.
12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-

vosti.
13. Priložiti seznam redno zaposlenih po

strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti
za realizacijo prevzetih obveznosti.

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponud-
bena cena pokriva vse stroške, ki jih bo po-
nudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.

16. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

17. Priložiti posebno izjavo, da bo do-
bavljal blago v skladu s predpisanimi dolo-
čili veljavnih zakonskih in podzakonskih
aktov.

18. Izjava, da ponudnik v celoti spreje-
ma pogoje iz razpisne dokumentacije.

19. Izjava ponudnika, dana pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo, da za-
kon podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe.

20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da

ustreza ponujeno blago zahtevanim podat-
kom iz Tehnične specifikacije.

21. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

22. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja:

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega
razpisa (brez DDV). Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije za resnost ponudbe mora biti
70 dni od dneva odpiranja ponudb.

23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

24. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

25. Izjava, da nudi garancijski rok za po-
nujeno blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
pravilne.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.

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

– ponudba mora veljati še 70 dni od
dneva odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 8. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk;
– tehnične prednosti: 10 točk;
– reference: 10 točk;
– rok plačila: 6 točk;
– certifikat standardov SIST EN ISO

9000 ali podobno: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu razpisne dokumentacije na na-
slovu naročnika pri Božidarju Govediču,
univ. dipl. inž. el. in Mitju Kovačiču, univ.
dipl. inž. el., za tehnični del - tel.
02/22-00-157/158 in Mateji Podlesnik,
ek., tel. 02/22-00-128, za splošni del raz-
pisne dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 11. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d. Maribor

Št. 1333/2003 Ob-105840
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, telefaks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
zaščite in vodenja za RTP 110/20 kV
Murska Sobota.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo na katero ponudnik kon-
kurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
70,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 25. 1. 2004; pred-
videni datum zaključka dobave: 25. 6.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kateri
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku, v na-
bavni službi pri Brauner Bojani (soba št.
105/1. nadstropje), na dan te objave in na-
to vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu se dobi po
prevzemu razpisne dokumentacije na na-
slovu naročnika pri: Govedič Božidarju, univ.
dipl. inž. el., za tehnični del razpisne doku-
mentacije – tel. 02/22-00-157 in Nežmah
Mlanu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127,
za splošni del razpisne dokumentacije na
dan objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 11. 12. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, virman-
sko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsaki delovni
dan med 10. in 12. uro, najkasneje do
16. 12. 2003 do 8. ure v vložišče, pri Jelki
Kraiger soba št. 001/pritličje.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, vložišče
(prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora
biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka:
“Ne odpiraj Ponudba – Javni razpis“. Nave-
dena mora biti številka objave javnega raz-
pisa v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet
javnega naročila. Na hrbtni strani mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta v
kateri je ponudbena dokumentacija s po-
nudbo mora biti zapečatena, ponudbena
dokumentacija s ponudbo pa mora biti zve-
zana skozi ponudbo s pečatno vrvico in za-
pečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 12.
2003 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Ma-
ribor, v dvorani II. nadstropje.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponud-
nik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni od datuma izsta-
vitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo dobav blaga, ki so predmet javnega
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: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

1. Veljavna registracija za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega naročila.

2. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

3. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

4. Potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima se-
dež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Re-
publiki Sloveniji.

5. Izjava, da je ponudnikovo podjetje za-
nesljivo, sposobno upravljanja, ima izkuš-
nje ugled in zaposlene za realizacijo pre-
vzetih pogodbenih obveznosti iz javnega na-
ročila.

6. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.

7. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa direktno
po pogodbi/naročilu najmanj za enega po-
godbenega partnerja v Elektro distribucijo
Republike Slovenije, ter da razpolaga z za-
dostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izved-
bo javnega naročila.

8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

količine s ponudbo blaga za:

– za celotno javno naročilo – za razpisa-
no blago na katere ponudnik konkurira.

10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačil-
ni rok z izjavo, da bo dostavljal naročeno
blago fco. skladišče oziroma gradbišče na-
ročnika.

11. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti dobavljenega blaga, ki je predmet jav-
nega naročila.

12. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih pogodbenih ob-
veznosti iz javnega naročila.

13. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

14. Priložiti izjavo ponudnika, da ponud-
bena cena pokriva vse stroške, ki jih bo po-
nudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.

15. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

16. Priložiti posebno izjavo, da bo do-
bavljal blago v skladu s predpisanimi dolo-
čili veljavnih zakonskih in podzakonskih
aktov.

17. Izjava, da ponudnik sprejema vse za-
htevane pogoje iz razpisne dokumentacije.

18. Izjava ponudnika, dano pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo, da za-
kon podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe.

19. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago vsem zahtevanim
podatkom iz Tehnične specifikacije.

20. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

21. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila blaga
na katere ponudnik konkurira (brez DDV).
Dolžina veljavnosti bančne garancije za re-
snost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

22. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

23. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

24. Izjava, da nudi garancijski rok za po-
nujeno blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.

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

– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati še 70 dni od
dneva odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 8. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk;
– tehnične prednosti: 10 točk;
– reference: 10 točk;
– plačilni pogoj: 6 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se do-
bi po prevzemu dokumentacije na naslovu
naročnika pri Govedič Božidarju, univ. dipl.
inž. el., za tehnični del razpisne dokumen-
tacije – tel. 02/22-00-158, za splošni del
razpisne dokumentacije pa pri Nežmah Mi-
lanu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 11. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d. Maribor

Št. 1328/2003 Ob-105841
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, telefaks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: odklopni-
ki 20 kV (32 kosov).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo na katero ponudnik
konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
25,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 25. 1. 2004; pred-
videni datum zaključka dobave: 25. 6.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
ri se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
v nabavni službi pri Bojani Brauner (soba
št. 105/1. nadstropje), na dan te objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu se dobi po
prevzemu razpisne dokumentacije na na-
slovu naročnika pri Mitju Kovačiču, univ.
dipl. inž. el., za tehnični del razpisne do-
kumentacije – tel. 02/22-00-158 in Mila-
nu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127, za splošni del razpisne do-
kumentacije, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 5. 12. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, virman-
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sko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 12. 12.
2003 do 10. ure v vložišče, pri Jelki Krai-
ger, soba št. 001/pritličje.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, vložišče
(prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora
biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka:
“Ne odpiraj Ponudba – Javni razpis“. Nave-
dena mora biti številka objave javnega raz-
pisa v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet
javnega naročila. Na hrbtni strani mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta, v
kateri je ponudbena dokumentacija s po-
nudbo, mora biti zapečatena, ponudbena
dokumentacija s ponudbo pa mora biti zve-
zana skozi ponudbo s pečatno vrvico in za-
pečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 12.
2003 ob 11. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Ma-
ribor, v dvorani II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponud-
nik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma iz-
stavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo dobav blaga, ki so predmet javnega
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: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

1. Veljavna registracija za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega naročila.

2. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

3. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano

opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

4. Potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima se-
dež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Re-
publiki Sloveniji.

5. Izjava, da je ponudnikovo podjetje za-
nesljivo, sposobno upravljanja, ima izkuš-
nje, ugled in zaposlene za realizacijo pre-
vzetih pogodbenih obveznosti iz javnega na-
ročila.

6. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.

7. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa direktno
po pogodbi/naročilu najmanj za enega po-
godbenega partnerja v Elektro distribucijo
Republike Slovenije, ter da razpolaga z za-
dostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izved-
bo javnega naročila.

8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

količine s ponudbo blaga za:
– celotno javno naročilo – za razpisano

blago na katero ponudnik konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačil-

ni rok z izjavo, da bo dostavljal naročeno
blago fco. skladišče oziroma gradbišče na-
ročnika.

11. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti za dobavljeno blago, ki je predmet
javnega naročila.

12. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih pogodbenih ob-
veznosti iz javnega naročila.

13. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

14. Priložiti izjavo ponudnika, da ponud-
bena cena pokriva vse stroške, ki jih bo po-
nudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.

15. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

16. Priložiti posebno izjavo, da bo do-
bavljal blago v skladu s predpisanimi dolo-
čili veljavnih zakonskih in podzakonskih
aktov.

17. Izjava, da ponudnik sprejema vse za-
htevane pogoje iz razpisne dokumentacije.

18. Izjava ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe.

19. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago vsem zahtevanim
podatkom iz Tehnične specifikacije.

20. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

21. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno

garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila bla-
ga na katerega ponudnik konkurira (brez
DDV). Dolžina veljavnosti bančne garancije
za resnost ponudbe mora biti 70 dni od
dneva odpiranja ponudb.

22. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

23. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

24. Izjava, da nudi garancijski rok za po-
nujeno blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.

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

– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati še 70 dni od
dneva odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 7. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk;
– tehnični razpisni pogoji:10 točk;
– reference opreme: 10 točk;
– plačilni pogoj: 6 točk;
– usposobljenost osebja naročnika:

4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu dokumentacije na naslovu na-
ročnika pri Mitju Kovačiču, univ. dipl. inž.
el., za tehnični del razpisne dokumentacije
– tel. 02/22-00-158, za splošni del razpi-
sne dokumentacije pa pri Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 11. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d. Maribor

Št. 1327/2003 Ob-105842
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, telefaks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
110 kV.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo in tudi za posamezne
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zaključene sklope na katere ponudnik kon-
kurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
99,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A): 8 kosov – odklopniki 110 kV;
55,000.000 SIT;

– sklop B): 16 kosov – ločilniki 110 kV;
24,000.000 SIT;

– sklop C): 12 kosov – kombinirani me-
rilni transformatorji 110 kV; 20,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 25. 1. 2004; pred-
videni datum zaključka dobave: 25. 6.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
ri se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
v nabavni službi pri Bojani Brauner (soba
št. 105/1. nadstropje), na dan te objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu se dobi po
prevzemu razpisne dokumentacije na na-
slovu naročnika pri: Mitju Kovačiču, univ.
dipl. inž. el., za tehnični del razpisne do-
kumentacije – tel. 02/22-00-158 in Mila-
nu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127, za splošni del razpisne do-
kumentacije, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 5. 12. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, virman-
sko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsaki delovni
dan med 10. in 12. uro, najkasneje do
12. 12. 2003 do 8. ure v vložišče, pri Jelki
Kraiger, soba št. 001/pritličje.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, vložišče
(prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora
biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka:
“Ne odpiraj Ponudba – Javni razpis“. Nave-
dena mora biti številka objave javnega raz-
pisa v Ur. l. RS, št. Ur. l. RS in predmet
javnega naročila. Na hrbtni strani mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta v
kateri je ponudbena dokumentacija s po-
nudbo mora biti zapečatena, ponudbena
dokumentacija s ponudbo pa mora biti zve-
zana skozi ponudbo s pečatno vrvico in za-
pečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 12.
2003 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Ma-
ribor, v dvorani II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponud-
nik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti celotnega javnega naročila ali
vrednosti posameznega zaključenega sklo-
pa na katerega ponudnik konkurira. Dolžina
veljavnosti bančne garancije mora biti 70
dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma iz-
stavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo dobav blaga, ki so predmet 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: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

1. Veljavna registracija za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega naročila.

2. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

3. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

4. Potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima se-
dež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Re-
publiki Sloveniji.

5. Izjava, da je ponudnikovo podjetje za-
nesljivo, sposobno upravljanja, ima izkuš-
nje, ugled in zaposlene, za realizacijo pre-
vzetih pogodbenih obveznosti iz javnega na-
ročila.

6. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilan-
ce stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v pre-
teklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za po-
nudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.

7. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa direktno
po pogodbi/naročilu najmanj za enega po-
godbenega partnerja v Elektro distribucijo
Republike Slovenije, ter da razpolaga z za-
dostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izved-
bo javnega naročila.

8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

količine s ponudbo blaga za:

– celotno javno naročilo ali za posamez-
ne zaključene sklope – za razpisano blago
na katero ponudnik konkurira.

10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni pla-
čilni rok in da bo dostavljal naročeno blago
fco. skladišče oziroma gradbišče naroč-
nika.

11. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti za dobavljeno blago, ki je predmet
javnega naročila.

12. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih pogodbenih ob-
veznosti iz javnega naročila.

13. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

14. Priložiti izjavo ponudnika, da ponud-
bena cena pokriva vse stroške, ki jih bo
ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naro-
čila.

15. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

16. Priložiti posebno izjavo, da bo do-
bavljal blago v skladu s predpisanimi dolo-
čili veljavnih zakonskih in podzakonskih
aktov.

17. Izjava, da ponudnik sprejema vse
zahtevane pogoje iz razpisne dokumenta-
cije.

18. Izjava ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe.

19. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago vsem zahtevanim
podatkom iz Tehnične specifikacije.

20. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

21. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti celotnega javnega
naročila ali vrednosti posameznega zaklju-
čenega sklopa na katerega ponudnik kon-
kurira (brez DDV).

Dolžina veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

22. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

23. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

24. Izjava, da nudi garancijski rok za po-
nujeno blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
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– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati še 70 dni od
dneva odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 7. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk;
– tehnični razpisni pogoji: 10 točk;
– reference opreme: 10 točk;
– plačilni pogoj: 6 točk;
– usposobljenost osebja naročnika:

4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu dokumentacije na naslovu na-
ročnika pri Mitju Kovačiču, univ. dipl. inž.
el., za tehnični del razpisne dokumentacije
– tel. 02/22-00-158, za splošni del razpi-
sne dokumentacije pa pri Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 11. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d. Maribor

Št. 1334/2003 Ob-105843
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, telefaks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
zaščite in vodenja za RTP 110/20 kV
Ruše.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo na katero ponudnik kon-
kurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
55,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 25. 1. 2004; pred-
videni datum zaključka dobave: 25. 7.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
ri se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
v nabavni službi pri Brauner Bojani (soba
št. 105/1. nadstropje), na dan te objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu se dobi po
prevzemu razpisne dokumentacije na na-
slovu naročnika pri: Kovačič Mitju, univ.
dipl. inž. el., za tehnični del razpisne do-
kumentacije – tel. 02/22-00-158 in Než-
mah Milanu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127, za splošni del razpisne do-
kumentacije, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 10. 12. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, virman-
sko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsaki delovni
dan med 10. in 12. uro, najkasneje do
15. 12. 2003 do 8. ure v vložišče, pri Krai-
ger Jelki, soba št. 001/pritličje.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri
naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Ve-
trinjska ulica. 2, 2000 Maribor, vložišče (pre-
vzemnica Kraiger Jelka, soba št. 001/pritli-
čje). Na kuverti s ponudbo mora biti v levem
spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj
Ponudba – Javni razpis“. Navedena mora
biti številka objave javnega razpisa v Ur. l.
RS; št. Ur. l. RS in predmet javnega naročila.
Na hrbtni strani mora biti označen polni na-
slov pošiljatelja. Kuverta v kateri je ponudbe-
na dokumentacija s ponudbo mora biti zape-
čatena, ponudbena dokumentacija s ponud-
bo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s
pečatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 12.
2003 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Ma-
ribor, v dvorani II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponud-
nik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma iz-
stavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo dobav blaga, ki so predmet javnega
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: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

1. Veljavna registracija za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega naročila.

2. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

3. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

4. Potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima se-
dež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Re-
publiki Sloveniji.

5. Izjava, da je ponudnikovo podjetje za-
nesljivo, sposobno upravljanja, ima izkuš-
nje, ugled in zaposlene, za realizacijo pre-
vzetih pogodbenih obveznosti iz javnega
naročila.

6. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.

7. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa direktno
po pogodbi/naročilu najmanj za enega po-
godbenega partnerja v Elektro distribucijo
Republike Slovenije, ter da razpolaga z za-
dostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izved-
bo javnega naročila.

8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

količine s ponudbo blaga za:
– za celotno javno naročilo – za razpisa-

no blago na katere ponudnik konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačil-

ni rok z izjavo, da bo dostavljal naročeno
blago fco. skladišče oziroma gradbišče na-
ročnika.

11. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti dobavljenega blaga, ki je predmet jav-
nega naročila.

12. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih pogodbenih ob-
veznosti iz javnega naročila.

13. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

14. Priložiti izjavo ponudnika, da ponud-
bena cena pokriva vse stroške, ki jih bo
ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naro-
čila.

15. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

16. Priložiti posebno izjavo, da bo do-
bavljal blago v skladu s predpisanimi dolo-
čili veljavnih zakonskih in podzakonskih
aktov.

17. Izjava, da ponudnik sprejema vse za-
htevane pogoje iz razpisne dokumentacije.

18. Izjava ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe.

19. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
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ustreza ponujeno blago vsem zahtevanim
podatkom iz Tehnične specifikacije.

20. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

21. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila bla-
ga na katere ponudnik konkurira (brez
DDV). Dolžina veljavnosti bančne garancije
za resnost ponudbe mora biti 70 dni od
dneva odpiranja ponudb.

22. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

23. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

24. Izjava, da nudi garancijski rok za po-
nujeno blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.

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

– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati še 70 dni od
dneva odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 7. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk;
– tehnične reference: 10 točk;
– reference: 10 točk;
– plačilni pogoj: 6 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu dokumentacije na naslovu na-
ročnika pri Mitju Kovačiču, univ. dipl. inž.
el., za tehnični del razpisne dokumentacije
– tel. 02/22-00-158, za splošni del razpi-
sne dokumentacije pa pri Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 11. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d. Maribor

Št. 1335/2003 Ob-105844
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, telefaks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
zaščite in vodenja za RTP 110/20 kV
Sladki vrh.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo na katero ponudnik
konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
55,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 25. 1. 2004; pred-
videni datum zaključka dobave: 25. 8.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
ri se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
v nabavni službi pri Bojani Brauner (soba
št. 105/1. nadstropje), na dan te objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu se dobi po
prevzemu razpisne dokumentacije na na-
slovu naročnika pri Mitju Kovačiču, univ.
dipl. inž. el., za tehnični del razpisne do-
kumentacije – tel. 02/22-00-158 in Mila-
nu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127, za splošni del razpisne do-
kumentacije, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 10. 12. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, virman-
sko nakazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsaki delovni
dan med 10 in 12 uro, najkasneje do
15. 12. 2003 do 10. ure v vložišče, pri Jel-
ki Kraiger, soba št. 001/pritličje.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, vlo-
žišče (prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora
biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka:
“Ne odpiraj Ponudba – Javni razpis“. Na-
vedena mora biti številka objave javnega
razpisa v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet
javnega naročila. Na hrbtni strani mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta
v kateri je ponudbena dokumentacija s po-
nudbo mora biti zapečatena, ponudbena
dokumentacija s ponudbo pa mora biti zve-
zana skozi ponudbo s pečatno vrvico in
zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 12.
2003 ob 11. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, v dvorani II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponud-
nik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma iz-
stavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo dobav blaga, ki so predmet javnega
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: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

1. Veljavna registracija za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega naročila.

2. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

3. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

4. Potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima se-
dež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Re-
publiki Sloveniji.

5. Izjava, da je ponudnikovo podjetje za-
nesljivo, sposobno upravljanja, ima izkuš-
nje, ugled in zaposlene za realizacijo pre-
vzetih pogodbenih obveznosti iz javnega na-
ročila.

6. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.

7. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa direktno
po pogodbi/naročilu najmanj za enega po-
godbenega partnerja v Elektro distribucijo
Republike Slovenije, ter da razpolaga z za-
dostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izved-
bo javnega naročila.

8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

količine s ponudbo blaga za:
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– za celotno javno naročilo – za razpisa-
no blago na katere ponudnik konkurira.

10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačil-
ni rok z izjavo, da bo dostavljal naročeno
blago fco. skladišče oziroma gradbišče na-
ročnika.

11. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti dobavljenega blaga, ki je predmet jav-
nega naročila.

12. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih pogodbenih ob-
veznosti iz javnega naročila.

13. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

14. Priložiti izjavo ponudnika, da ponud-
bena cena pokriva vse stroške, ki jih bo po-
nudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.

15. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

16. Priložiti posebno izjavo, da bo do-
bavljal blago v skladu s predpisanimi do-
ločili veljavnih zakonskih in podzakonskih
aktov.

17. Izjava, da ponudnik sprejema vse za-
htevane pogoje iz razpisne dokumentacije.

18. Izjava ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe.

19. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago vsem zahtevanim
podatkom iz Tehnične specifikacije.

20. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

21. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila bla-
ga na katere ponudnik konkurira (brez
DDV). Dolžina veljavnosti bančne garancije
za resnost ponudbe mora biti 70 dni od
dneva odpiranja ponudb.

22. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

23. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

24. Izjava, da nudi garancijski rok za po-
nujeno blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.

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

– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati še 70 dni od
dneva odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 7. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk;
– tehnične prednosti: 10 točk;
– reference: 10 točk;
– plačilni pogoj: 6 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu dokumentacije na naslovu na-
ročnika pri Mitju Kovačiču, univ. dipl. inž.
el., za tehnični del razpisne dokumentacije
– tel. 02/22-00-158, za splošni del razpi-
sne dokumentacije pa pri Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 11. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d. Maribor

Št. 438-3/2003-1 Ob-105851
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-60-01, faks
478-60-67.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški material.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana: Štefanova 5,
Štefanova 3, Štefanova 1, Tržaška 19.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se lahko dvigne v glavni pisarni
v 1. nadstropju RS, Ministrstva za zdravje,
Štefanova 5; dodatne informacije se lahko
pridobi pri Sabini Mirkovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS, Ministrstvo za zdravje, Šte-
fanova 5, 1000 Ljubljana, glavna pisarna,
1. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 12. 2003 ob 13. uri na Mini-
strstvu za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana,
velika sejna dvorana – pritličje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni od uradnega preje-
ma 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: po razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od datuma predložitve, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: do
20. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, plačilni pogoji 5%, dobavni rok 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 11. 2003.

Ministrstvo za zdravje

Ob-105865
1. Naročnik: Dom upokojencev Jožeta

Primožiča Miklavža.
2. Naslov naročnika: Arkova ulica 4,

5280 Idrija, tel. 05/377-35-95, telefaks
05/377-33-23.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava čistil, papirne galanterije,
sredstev za osebno higieno in ostalih
izdelkov v skupni orientacijski vrednosti
36,200.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 1. sklop: čistila, 2. sklop: papirna ga-
lanterija, 3. sklop: sredstva za osebno higi-
eno, 4. sklop: ostali izdelki.

4. Kraj dobave: Dom upokojencev Jo-
žeta Primožiča Miklavža, Arkova ulica 4,
5280 Idrija.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo
na naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421 90
40, faks 01/421-90-45, pri. Katji Oman
ali Alenki Grabeljšek. Dodatne informacije
o javnem razpisu ponudniki lahko zahte-
vajo na naslovu: Altus consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks
01/421-90-45 ali elektronska pošta: al-
tus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 9. in 13.
uro, do vključno 12. decembra 2003, do
11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 6.600 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni ra-
čun 02083-0053787157, sklic na št.
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032/1-2003, po modelu 00, Altus con-
sulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljublja-
na, je potrebno predložiti ob prevzemu raz-
pisne dokumentacije.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 12. de-
cembra 2003, ob 14. uri, na naslovu Dom
upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža, Ar-
kova ulica 4, 5280 Idrija.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: koli-
kor vrednost ponudbe v kumulativi presega
vrednost 30 mio SIT morajo ponudniki za
resnost ponudbe predložiti menico v višini
150.000 SIT, z menično izjavo, z oznako
“brez protesta“. Menica mora veljati do
15. januarja 2004. Kolikor vrednost ponud-
be v kumulativi ne presega 30 mio SIT, me-
nica ni potrebna.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za do-
ločen čas, vzorec pogodbe je del razpisne
dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. januarja 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 24. de-
cember 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, dobavni rok, stro-
kovna priporočila. Vrednost posameznega
merila in način uporabe meril je določeno v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Dom upokojencev
Jožeta Primožiča Miklavža

Ob-105866
1. Naročnik: Dom upokojencev Jožeta

Primožiča Miklavža.
2. Naslov naročnika: Arkova ulica 4,

5280 Idrija, tel. 05/377-35-95, telefaks
05/377-33-23.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vred-
nosti 158,300.000 SIT.

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

paj: 1. sklop: meso in mesni izdelki, 2.
sklop: ribe, 3. sklop: mleko in mlečni izdel-
ki, 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slašči-
ce, 6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice,
7. sklop: konzervirani izdelki, 8. sklop: za-
mrznjena živila, 9. sklop: sadni sokovi, siru-
pi in ostale pijače, 10. sklop: ostala živila.

4. Kraj dobave: Dom upokojencev Jo-
žeta Primožiča Miklavža, Arkova ulica 4,
5280 Idrija.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri. Katji Oman ali
Alenki Grabeljšek. Dodatne informacije o
javnem razpisu ponudniki lahko zahtevajo
na naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, faks 01/421-90-45 ali
elektronska pošta: altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 9. in 13.
uro, do vključno 12. decembra 2003, do
11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 7.800 SIT (DDV je vštet v ce-
no). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
032-2003, po modelu 00, Altus consul-
ting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, je
potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 12. de-
cembra 2003, ob 15. uri, na naslovu Dom
upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža, Ar-
kova ulica 4, 5280 Idrija.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: koli-
kor vrednost ponudbe v kumulativi presega
vrednost 30 mio SIT morajo ponudniki za
resnost ponudbe predložiti menico v višini
150.000 SIT, z menično izjavo, z oznako
“brez protesta“. Menica mora veljati do
15. januarja 2004. Kolikor vrednost ponud-
be v kumulativi ne presega 30 mio SIT me-
nica ni potrebna.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za do-
ločen čas, vzorec pogodbe je del razpisne
dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. januarja 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 24. de-
cember 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Dom upokojencev
Jožeta Primožiča Miklavža

Ob-105867
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Ivan Pri-

jatelj, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317
Sodražica, Osnovna šola Stara Cerkev in
Osnovne šole Fara.

2. Naslov naročnika: OŠ dr. Ivan Prija-
telj, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317
Sodražica, tel. 01/836-63-15, telefaks
01/837-10-00, OŠ Stara Cerkev, Stara
Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev, tel.
01/893-80-70, telefaks 01/893-80-71,
OŠ Fara, Fara 3, 1336 Vas, tel.
01/894-80-23, telefaks 01/894-21-60.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava čistil, papirne galanterije in
ostalih izdelkov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 1. sklop: čistila, 2. sklop: papirna ga-
lanterija, 3. sklop: ostali izdelki.

4. Kraj dobave: Osnovna šola dr. Ivan
Prijatelj, Cesta Notranjskega odreda 10,
1317 Sodražica, Osnovna šola Stara Cer-
kev, Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev,
Osnovna šola Fara, Fara 3, 1336 Vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delov-
ni dan, od pondeljka do petka, med 9. in
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13. uro, do vključno 10. decembra 2003,
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 8.400 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni ra-
čun 02083-0053787157, sklic na št.
035/3-2003, po modelu 00, Altus con-
sulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljublja-
na, je potrebno predložiti ob prevzemu raz-
pisne dokumentacije.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. de-
cembra 2003, ob 15.30, na naslovu
Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj, Cesta No-
tranjskega odreda 10, 1317 Sodražica.

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): naročniki bodo
z izbranimi ponudniki sklenili ločene pogod-
be za določen čas, vzorec pogodbe je del
razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. januarja 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 24. de-
cember 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, rok dobave, stro-
kovna priporočila. Vrednost posameznega
merila in način uporabe meril je določeno v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj,
Osnovna šola Stara Cerkev,

Osnovna šola Fara

Ob-105868
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Antona

Debeljaka, Osnovna šola Stara Cerkev in
Osnovne šole Fara.

2. Naslov naročnika: OŠ dr. Antona De-
beljaka, Loški potok 101, 1318 Loški potok,
tel. 01/836 72 53, telefaks 01/836-70-10,
OŠ Stara Cerkev, Stara Cerkev 21, 1332
Stara Cerkev, tel. 01/893-80-70, telefaks
01/893-80-71, OŠ Fara, Fara 3, 1336 Vas,
tel. 01/894-80-23, telefaks 01/894-21-60.

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

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

4. Kraj dobave: Osnovna šola dr. Anot-
na Debeljaka, Loški potok 101, 1318 Loški
Potok, Osnovna šola Stara Cerkev, Stara
Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev, Osnovna
šola Fara, Fara 3, 1336 Vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421 90 40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman ali Alen-
ki Grabeljšek. Dodatne informacije o jav-
nem razpisu ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, fax. 01/421 90 45 ali
elektronska pošta: altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 9. in 13.
uro, do vključno 10. decembra 2003, do
11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 8.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni ra-
čun 02083-0053787157, sklic na št.
035/2-2003, po modelu 00, Altus con-
sulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljublja-
na, je potrebno predložiti ob prevzemu raz-
pisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do vse ponudbe, ki bodo predložene ozi-
roma prispele najkasneje do 10. decem-
bra 2003, do 11. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. de-
cembra 2003, ob 14.30, na naslovu Osnov-
na šola dr. Ivan Prijatelj, Cesta Notranjske-
ga odreda 10, 1317 Sodražica.

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): naročniki bodo
z izbranimi ponudniki sklenili ločene pogod-
be za določen čas, vzorec pogodbe je del
razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. januarja 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 24. de-
cember 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, rok dobave, stro-
kovna priporočila. Vrednost posameznega
merila in način uporabe meril je določeno v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Osnovna šola dr. Antona Debeljaka,
Osnovna šola Stara Cerkev,

Osnovna šola Fara

Ob-105869
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Ivan Pri-

jatelj, Osnovna šola dr. Antona Debeljaka,
Osnovna šola Stara Cerkev.

2. Naslov naročnika: OŠ dr. Ivan Prija-
telj, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317
Sodražica, tel. 01/836-63-15, telefaks
01/837-10-00, OŠ dr. Antona Debeljaka,
Loški potok 101, 1318 Loški potok, tel.
01/836-72-53, telefaks 01/836-70-10,
OŠ Stara Cerkev, Stara Cerkev 21, 1332
Stara Cerkev, tel. 01/893-80-70, telefaks
01/893-80-71.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava 344.400 litrov kurilnega olja
- ekstra lahkega EL in 16.800 litrov pli-
na - propan, v skupni orientacijski vredno-
sti 30,050.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 1. sklop: kurilno olje, 2. sklop: plin -
propan.

4. Kraj dobave: kurilno olje: Osnovna
šola dr. Ivan Prijatelj, Cesta Notranjskega
odreda 10, 1317 Sodražica, Podružnična
šola Sv. Gregor, Sv. Gregor 7, 1316 Or-
tnek, Osnovna šola dr. Antona Debeljaka,
Loški potok 101, 1318 Loški potok, Po-
družnična šola Podpreska, Podpreska,
1318 Loški potok, Osnovna šola Stara Cer-
kev, Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev;
plin - propan: Osnovna šola Stara Cerkev,
Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman ali Alen-
ki Grabeljšek. Dodatne informacije o jav-
nem razpisu ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, faks 01/421-90-45 ali
elektronska pošta: altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan,
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od ponedeljka do petka, med 9. in 13. uro,
do vključno 10. decembra 2003, do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 8.200 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni ra-
čun 02083-0053787157, sklic na št.
035/1-2003, po modelu 00, Altus con-
sulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljublja-
na, je potrebno predložiti ob prevzemu raz-
pisne dokumentacije.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. de-
cembra 2003, ob 14. uri, na naslovu
Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj, Cesta No-
tranjskega odreda 10, 1317 Sodražica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponud-
niki, ki predložijo ponudbe, katerih vrednost
je v kumulativi višja od 30 mio SIT morajo
predložiti menico z menično izjavo v višini
100.000 SIT, veljavno do 15. januarja 2004.
Kolikor vrednost ponudbe v kumulativi ne
presega 30 mio SIT, menica ni potrebna.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročniki bodo
z izbranimi ponudniki sklenili ločene pogod-
be za določen čas, vzorec pogodbe je del
razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. januarja 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 24. de-
cember 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: stalen
popust ob vsaki dobavi, plačilni rok, rok
dobave, strokovna priporočila, dodatne
ugodnosti. Vrednost posameznega merila
in način uporabe meril je določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj,
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka,

Osnovna šola Stara Cerkev

Ob-105870
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Ivan Pri-

jatelj, Osnovna šola dr. Antona Debeljaka,
Osnovna šola Stara Cerkev, Osnovna šola
Fara.

2. Naslov naročnika: OŠ dr. Ivan Prija-
telj, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317
Sodražica, tel. 01/836-63-15, telefaks
01/837-10-00, OŠ dr. Antona Debeljaka,
Loški potok 101, 1318 Loški potok, tel.
01/836-72-53, telefaks 01/836-70-10,
OŠ Stara Cerkev, Stara Cerkev 21, 1332
Stara Cerkev, tel. 01/893-80-70, telefaks
01/893-80-71, OŠ Fara, Fara 3, 1336
Vas, tel. 01/894-80-23, telefaks
01/894-21-60.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vred-
nosti 120,570.000 SIT.

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

4. Kraj dobave: OŠ dr. Ivan Prijatelj, Ce-
sta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodraži-
ca, Podružnična šola Sv. Gregor, Sv. Gre-
gor 7, 1316 Ortnek, OŠ dr. Antona Debe-
ljaka, Loški potok 101, 1318 Loški Potok,
OŠ Stara Cerkev, Stara Cerkev 21, 1332
Stara Cerkev, OŠ Fara, Fara 3, 1336 Vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman ali Alen-
ki Grabeljšek. Dodatne informacije o jav-
nem razpisu ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, faks 01/421-90-45 ali
elektronska pošta: altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 9. in 13.
uro, do vključno 10. decembra 2003, do
11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 10.800 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni ra-
čun 02083-0053787157, sklic na št.
035-2003, po modelu 00, Altus consul-
ting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, je
potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. de-
cembra 2003, ob 16.30, na naslovu

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj, Cesta No-
tranjskega odreda 10, 1317 Sodražica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki, ki predložijo ponudbe, katerih vre-
dnost je v kumulativi višja od 30 mio SIT
morajo predložiti menico z menično izjavo
v višini 150.000 SIT, veljavno do 15. janu-
arja 2004. Kolikor vrednost ponudbe v ku-
mulativi ne presega 30 mio SIT, menica ni
potrebna.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročniki bodo
z izbranimi ponudniki sklenili ločene pogod-
be za določen čas, vzorec pogodbe je del
razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. januarja 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 24. de-
cember 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj,
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka,

Osnovna šola Stara Cerkev,
Osnovna šola Fara

Ob-105871
1. Naročnik: Osnovna šola Maksa Dur-

jave.
2. Naslov naročnika: Ruška cesta 15,

2000 Maribor, tel. 02/330-47-02, telefaks
02/330-47-02.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vred-
nosti 22,550.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 1. sklop: mesni izdelki, 2. sklop: mleko
in mlečni izdelki, 3. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice, 4. sklop: sadje in zele-
njava, 5. sklop: konzervirani izdelki, 6.
sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale pijače,
7. sklop: ostala živila.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Maksa
Durjave, Ruška cesta 15, 2000 Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. janu-
arja 2004 do 31. decembra 2006.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo
na naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, pri
Katji Oman ali Alenki Grabeljšek. Dodatne
informacije o javnem razpisu ponudniki lah-
ko zahtevajo na naslovu: Altus consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks
01/421-90-45 ali elektronaska pošta: al-
tus.con@siol.net.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 7.200 SIT (DDV je vštet v ce-
no). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
037-2003, po modelu 00, Altus consul-
ting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
je potrebno predložiti ob prevzemu razpi-
sne dokumentacije.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 9. de-
cembra 2003, ob 15. uri, na naslovu
Osnovna šola Maksa Durjave, Ruška ce-
sta 15, 2000 Maribor.

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): naročnik bo z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbe za do-
ločen čas, vzorec pogodbe je del razpisne
dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. januarja 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 19. de-
cember 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Osnovna šola Maksa Durjave

Št. 93 Ob-105925
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 108 elek-
tronskih tehtnic.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: pogodba bo
veljala od podpisa pa do 31. 12. 2004.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 2.000 SIT na račun
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 12. 2003 ob 10. uri, Pošta Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
po izdaji računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so letni prihodki v letu 2002
enaki ali večji od petkratne vrednosti po-
nudbe, da ni imel blokiran račun v zadnjih 6
mesecih poslovanja več kot 5 dni, da ni dal
zavajajoče podatke, glede zahtev iz te toč-
ke; da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije, da
tehtnica izpolnjuje tehnične zahteve iz raz-
pisne dokumentacije, da je predložena ko-
pija certifikata o odobritvi tipa merila izdan s
strani Urada RS za meroslovje.

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

sprejemu ponudbe: 31. 1. 2004, predvi-
deni datum odločitve 15. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 30 točk, rezultati testiranja do
30 točk, garancijska doba do 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

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

gradnje po odprtem postopku

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

Zavrnitev vseh ponudb

Št. 535-61 Ob-105631
V skladu z določbo prvega odstavka

77. člena ZJN-1 vas obveščamo, da je na-
ročnik v odprtem postopku oddaje naročila
za “Rekonstrukcijo in razširitev rezervoar-
skega prostora v skladišču naftnih derivatov
Ortnek - II. faza“, objavljeno v Ur. l. RS, št.
80-81 z dne 18. 8. 2003, zavrnil vse po-
nudbe ponudnikov kot nepravilne.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Ob-105815
V Uradnem listu RS, št. 106 z dne

30. 10. 2003 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za Gradnjo sanitarnega ka-
nalizacijskega zbiralnika Ukanc I. in II. grad-
bena faza; Kanali U1, U2, U3 in U4 s pri-
ključkoma A in B in sanacijo odseka I
(Ob-104756).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Uradni list
RS, št. 39/00 in 102/00) podaljšujemo rok
za predložitev ponudb na 28. 11. 2003 do
11. ure. Odpiranje ponudb bo dne 28. 11.
2003 ob 12. uri. Kraj predložitve in odpi-
ranja ponudb ostaja nespremenjen.

Občina Bohinj

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Ob-105923
V Uradnem listu RS, št. 99-100 z dne

17. 10. 2003 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za “rekonstrukcija in novo-
gradnja OŠ Olge Meglič na Ptuju – 1. in
2. faza“ (Ob-103987).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00 in 102/00) podaljšujemo rok za
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predložitve ponudb na 21. 11. 2003 do
12. ure. Odpiranje ponudb bo dne 24. 11.
2003 ob 12. uri. Kraj predložitve in odpi-
ranja ponudb ostane nespremenjen.

Mestna občina Ptuj

Št. 112/03 Ob-105557
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična bol-

nišnica Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 33,

2270 Ormož.
3. (a) Opis in obseg gradnje: postopna

rekonstrukcija in obnova Psihiatrične
bolnišnice Ormož – obnova moškega
odprtega oddelka. Predvidena vrednost
investicije je 40,000.000 SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Ormož, Ptujska c. 33.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 60 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo na na-
slovu: ZEU – Družba za načrtovanje in inže-
niring, d.o.o. Murska Sobota, Staneta
Rozmana 5, Murska Sobota, Stanislav Ma-
rič, univ. dipl. inž. gr. in Štefka Kolmanko,
tel. 02/536-13-10, faks 02/534-10-86.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT (vključ-
no z DDV), na transakcijski račun št. 02
340-0019896053 pri Novi Ljubljanski ban-
ki, d.d. Divizija Pomurje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 15. 12. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring, d.o.o. Murska Sobota, Stane-
ta Rozmana 5 (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
15. 12. 2003 ob 11. uri na naslovu ZEU –
Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o.
Murska Sobota, Staneta Rozmana 5 (sejna
soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene vrednost javnega naročila,
ki mora veljati vsaj 60 dni od roka, določe-
nega za predložitev ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna.

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: opcija ponudbe je 60
dni. Predvideni datum odločitev o sprejemu
ponudbe je 22. 12. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merili
za izbiro najugodnejšega ponudnika sta:

– ponudbena cena – 90%,
– referenčni objekti – 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
5. 11. 2003.

ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring, d.o.o.

Št. 4022-9/2003-82 Ob-105562
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000

Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

fasade in strehe na objektu Prešernov
trg 3 v Ljubljani.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Prešernov
trg 3.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
v marcu 2004, dokončanje del v roku
100 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, I. nadstropje,
soba 104, Cvetka Erzin, faks 306-44-07.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, transakcijski ra-
čun št. 01261-0100000114 – izvrševanje
proračuna MOL, sklic na št.: 121-20000
LMM, s pripisom JR-03/321600/2.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 12. 2003
do 12.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, OF –
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
I. nadstropje, soba 103.

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 12. 2003 ob 13. uri, Mestna
občina Ljubljana, OF – Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1, soba 1037, I. nad-
stropje.

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

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v raz-
pisni dokumetnaciji.

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

12. 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: dolžina garancijskega
(jamčevalnega) roka – fasada 10 let, streha
10 let.

13. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: v razpisni doku-
mentaciji.

14. Merila za ocenitev ponudb: cena
85%, potrjena strokovna priporočila – 15%.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

17. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 11. 2003.

Mestna občina Ljubljana

Št. 35103-15-03/2003 Ob-105750
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenj-

skem.
2. Naslov naročnika: Trg Davorina Jen-

ka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, tele-
faks 04/28-15-820, tel. 04/28-15-800,
elektronski naslov: obcinacerklje@cer-
klje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja kanalizacije v naselju Lahovče.

(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: Lahovče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek decem-
ber 2003, dokončanje julij 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Cer-
klje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13,
4207 Cerklje na Gorenjskem, Oddelek za
okolje, prostor in komunano infrastrukturo,
Andreja Jerala.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 11. uro v sprejemni pisarni ob-
čine.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 30.000 SIT (v ceni
je vključen DDV), plačilo na TRR št.
01212-0100006686, odprt pri Banki Slove-
nije, sklic št. 18 75116-7130007-03510303.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 12. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno preložiti
ponudbo: Občina Cerklje na Gorenjskem,
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na
Gorenjskem, sprejemna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 12. 2003 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Cerklje na Gorenjskem.
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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 za-
konskem roku in opredelitvami 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): opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

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

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po datumu od-
piranja ponudb, predviden datum odločitve
22. december.

15. Merila za ocenitev ponudb: opre-
deljena 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: 7. 11. 2003.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 02-1330/03 Ob-105839
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2110 Mari-
bor, telefaks 02/22-00-107.

3. (a) Opis in obseg gradnje: grad-
bena in obrtniška dela v RTP
110/10(20) kV Melje.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo upošteval ponud-
be za celotno javno naročilo, na katero po-
nudnik konkurira.

Podatki o namenu naročila, kadar vklju-
čuje izdelavo projektov: ni.

Orientacijska vrednost naročila:
122,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Elektro Maribor, RTP
110/10(20) kV Melje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum pričetka gradnje: 1. 3. 2004; predvi-
deni datum zaključka gradnje: 31. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
nabavna služba, pri Bojani Brauner (soba
št. 105/1. nad.), na dan te objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Do-
datne informacije o naročilu pa se dobijo
po prevzemu razpisne dokumentacije na
naslovu naročnika pri: Damjanu Steva-
noviču in Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/22-00-124/128, na dan objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro do 12. 12. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; virmansko na-
kazilo na TRR 04515-0000570965 (DDV
je vključen).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 18. 12.
2003 do 8. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger
(soba št. 001/pritličje).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2110 Maribor, vložišče
(prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora
biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka:
“Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis“. Na-
vedena mora biti: številka objave javnega
razpisa v Ur. l. RS, št. Ur. l. RS in predmet
javnega razpisa. Na hrbtni strani mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta, v
kateri je ponudbena dokumentacija s po-
nudbo, mora biti zapečatena, ponudbena
dokumentacija s ponudbo pa mora biti zve-
zana skozi ponudbo z jamstveno vrvico in
mora biti zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 12.
2003 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2110 Ma-
ribor, v dvorani II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega razpisa, na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: vsaj 60 dni od datuma izstavitve
računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudbo lahko predloži skupina izvajalcev,
gospodarska družba ali samostojni podjet-
nik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifi-
kacije za izvedbo storitev, ki je predmet
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: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

1. Da ima veljavno registracijo ali redni
izpis iz sodnega registra za dejavnosti, ki je
predmet razpisa.

2. Da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati.

3. Da mu v zadnjih petih letih ni bila
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila.

4. Da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti določene z zakonom v skladu s
predpisi države kjer ima sedež ali če po-
nudnik, ki ima sedež v tujini ni poravnal v
Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih mo-
ral poravnati v Republiki Sloveniji.

5. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

6. Da je predložil BON1/P ali podatke iz
izkaza poslovnega izida in podatke iz bilan-
ce stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.

7. Da je v zadnjih treh letih opravil grad-
beno obrtniška dela, ki so predmet razpi-
sa, najmanj za enega pogodbenega par-
tnerja v vrednosti objekta nad 60 mio SIT
in priloži lastno izjavo, da razpolaga z za-
dostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izved-
bo javnega naročila.

8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevana grad-

beno obrtniška dela s ponudbo za: vsa raz-
pisana dela po Tehnični specifikaciji in po-
pisu gradbeno obrtniških del iz celotnega
razpisa.

10. Da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok.
11. Da ima poravnane obveznosti do po-

dizvajalcev.
12. Da bo ponudnik vsa dela opravil z

lastnimi tehničnimi in kadrovskimi kapacite-
tami ter, da ima na razpolago zadostne pro-
ste kapacitete za izvedbo del.

13. Seznam redno zaposlenih po stro-
kovni usposobljenosti in izjava ponudnika,
da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima
izkušnje, ugled in zaposlene ter dokazilo,
da ima zadostno število strokovnega kadra
za realizacijo prevzetih pogodbenih obvez-
nosti in da ima vodja gradbišča ustrezne
reference (vodenje 3 zahtevnejših objektov
v zadnjih treh letih).

14. Potrdilo o nekaznovanosti poobla-
ščenih oseb v podjetju.

15. Izjava ponudnika, da ponudbena ce-
na pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik
imel z izpolnitvijo naročila.

16. Da je sposoben delo opraviti v pred-
videnem roku – najkasneje do 31. 8. 2004.

17. Priloži posebno izjavo, da bo izva-
jal gradbeno obrtniška dela v skladu s
pravili stroke in navodilu strokovnega
nadzora s strani naročnika ter predpisani-
mi določili veljavnih zakonskih in podza-
konskih aktov.

18. Izjava, da ponudnik sprejema vse po-
goje iz razpisne dokumentacije.

19. Izjava ponudnika, dana pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo, da za-
kon podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe.

20. Da bo dodatna dela, ki niso zajeta v
predračunu in tehnični dokumentaciji in ne-
predvidena dela izvedel po cenah iz predlo-
ženega predračuna.
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21. Da ponudnik upošteva obveznosti,
ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih
in ureditvi delovnih pogojev.

22. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje pooblaščenega revizorja za zad-
nje poslovno leto, če je zavezanec k reviziji.

23. Priloži za resnost ponudbe nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja:

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti gradbeno
obrtniških del iz celotnega razpisa, na kate-
rega ponudnik konkurira (brez DDV).

24. Da priloži izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

25. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

26. V primeru, da ponudnik ne nastopa
s podizvajalcem, mora priložiti pisno izjavo,
da ne nastopa s podizvajalcem. Kolikor pa
ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pri-
ložiti vse dokumente, navedene v XI. členu
razpisne dokumentacije.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene
v skladu z zahtevami iz razpisne dokumenta-
cije oziroma ne bodo izpolnjevale vseh za-
htevanih pogojev za udeležbo na tem jav-
nem razpisu, bodo izločene kot nepravilne.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
prekine razpis brez kakršnihkoli posledic za
naročnika v času javnega razpisa.

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

– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 9. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 93 točk,
– reference: 5 točk,
– rok plačila: 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika po prevzemu razpi-
sne dokumentacije pri Damjanu Stevanovi-
ču, za tehnični del razpisne dokumentacije,
tel. 02/22-00-124, in Mateji Podlesnik, ek.,
tel. 02/22-00-128 – za splošni del razpi-
sne dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 11. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d. Maribor

Št. 011-04-2/2002 Ob-105924
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
predora “Kekec“ – obvoznica Solkan.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta G2-103 Solkan –
Nova Gorica (Rožna Dolina).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 14 mesecev po skleni-
tvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

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

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

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 12.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 900,000.000 SIT.

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

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

Direkcija RS za ceste

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

storitev po odprtem postopku

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

Popravek
Št. 2003/39 Ob-105971

V javnem razpisu, št. 2003/33, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 102-103, z dne
24. 10. 2003, za odprti postopek za izbiro
izvajalca izdelave projekta za izvedbo (PZI)
in projekta izvedenih del (PID) za gradbena
dela akumulacijskega bazena lot A3 hidroe-
lektrarne Boštanj, Ob-104353 se 11. točka
popravi in pravilno glasi:

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana:

– 2 bančni garanciji prvovrstne ban-
ke za resnost ponudbe v skupni višini
najmanj 5% celotne ponudbene vredno-
sti, ki glasita na:

I. Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,
Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana,

II. Republika Slovenija, ki jo po poo-
blastilu Vlade Republike Slovenije zasto-
pa mag. Janez Kopač, minister za oko-
lje, prostor in energijo.

Vrednost posamezne garancije ne
sme biti nižja od polovice celotne vred-
nosti seštevka obeh garancij.

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Razveljavitev
Št. 8819/03 Ob-105688

Postopek za oddajo javnega naročila za
servisiranje in umerjanje merilnih in krmilnih
naprav za dobo treh let – sklop 1 direktni
števci električne energije, naročnika Elektro
Primorska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Nova Gorica, ob-
javljeno v Uradnem listu RS, št. 16-18 z dne
21. 2. 2003, Ob-88514, se razveljavi.

Elektro Primorska, javno podjetje
za distribucijo električne energije

d.d.
Nova Gorica

Ob-105559
1. Naročnik: Javni zavod Kobilarna Lipica.
2. Naslov naročnika: Lipica 5,

6210 Sežana, tel. 05/739-17-06, faks
05/734-63-70.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava strokov-
nih podlag in državnega lokacijskega na-
črta za zavarovano območje Kobilarna
Lipica oziroma druge storitve po prilogi I
B – storitve ZJN-1.

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

5. Kraj izvedbe: Lipica.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb: na-
ročnik variantnih ponudb ne bo sprejemal.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dve leti po skleni-
tvi pogodbe z izbranim ponudnikom.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: tel.
05/739-17-13, Etbin Tavčar, pomočnik di-
rektorja za varstvo naravne in kulturne de-
diščine.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: enak datumu
predložitve ponudbe, in sicer 15. 12. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudniki nakažejo
8.000 SIT na transakcijski račun št.
01100-6030234147 pri Upravi za javna pla-
čila Koper. S perdložitvijo potrdila o plačilu
navedenega zneska bo ponudnikom izda-
na razpisna dokumentacija.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javni zavod Kobilarna Lipica, Li-
pica 5, 6210 Sežana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 2003 ob 10.30, v konferenčni dvo-
rani hotela Maestoso v Lipici, Lipica 5, 6210
Sežana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe in menična
izjava.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v šest-
desetih dnevih po izstavitvi računa.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo iz-
polnjevanje statusnih pogojev ponudnikov
preverjal za vsakega ponudnika posebej.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno s programom pri-
prave državnega lokacijskega načrta za za-
varovano območje Kobilarne Lipica (Ur. l.
RS, št. 82/03).

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: Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS,
št. 110/02, 8/03 – ZureP-1), Program pri-
prave državnega lokacijskega načrta za za-
varovano območje Kobilarne Lipica (Ur. l.
RS, št. 82/03).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2003 in
19. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, reference, ustreznost projektne
skupine in trajanje razpisanih del.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na tel. 05/739-17-13, Etbin Tavčar.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 11. 2003.

Kobilarna Lipica

Št. 08506-0004/03-42/01 Ob-105566
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj, tel. 04/237-31-10, faks
04/237-31-14.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zako-
na o javnih naročilih: čiščenje poslovnih
prostorov, I A 14.

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

5. Kraj izvedbe: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1 in Stritarjeva 8, Kranj.

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

končanja ali čas izvedbe: pričetek 1. 2.
2004 za dobo štirih let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tajništvo
Oddelka za tehnične zadeve, soba 28, tel.
04/237-31-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 3. 12. 2003
vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
zakladniškega računa Mestne občine Kranj
št. 0125-0100006472, pri čemer mora biti
naveden tudi namen plačila: “plačilo razpi-
sne dokumentacije za čiščenje poslovnih
prostorov“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, priporočeno po pošti ali
osebno v sprejemni pisarni Mestne občine
Kranj do navedenega datuma in ure na na-
slovu.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba za čiščenje
poslovnih prostorov – Ne odpiraj!“

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 12. 2003 ob 13. uri, v sobi št. 9,
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT z veljavnostjo do 16. 1. 2004.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpi-
sni dokumentaciji.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izjava ponudnika, da nudi
zaposlitev delavcem, ki sedaj čistijo stavbo
Mestne občine Kranj.

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 stori-
tve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 15. 1. 2004, 22. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 80 točk, plačilni pogoji 10 točk,
reference 10 točk. Podrobnejša merila so
razvidna iz razpisne dokumentacije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sašo Govekar, soba 28a, tel.
04/237-31-11 ali Mojca Žagar Potočnik, so-
ba 202, tel. 04/237-31-09.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 11. 2003.

Mestna občina Kranj

Št. 399-2003 Ob-105605
1. Naročnik: Holding Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dalmatinova 1,

1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitev revidira-
nja računovodskih izkazov Holdinga
Ljubljana d.o.o. in povezanih javnih po-
djetij za leto 2003, priloga 1A, št. katego-
rije 9.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

sprejemljivo.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas dokončanja
je 31. 5. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Holding Ljubljana,
d.o.o., Dalmatinova 1, Ljubljana, tel.
01/474-08-27, telefaks 01/474-08-11,
elektronski naslov: miso.ribaric@holdingljub-
ljana.si, Mišo Ribarič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 1. 12. 2003,
osebno vsak delovni dan od 9. do 12. ure
ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne do-
kumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: TRR 02924-0012614747,
v znesku 10.000 SIT.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Holding Ljubljana, d.o.o., Dalma-
tinova 1, Ljubljana, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 12. 2003 ob 13. uri, Holding Ljub-
ljana, d.o.o., Dalmatinova 1, Ljubljana, II.
nadstropje, soba 220.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: niso zah-
tevana.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da, navedeno
v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 3. 2004, predvideni datum odločitve
1. 3. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponuje-
na cena 700 točk, strokovna priporočila –
reference 120 točk, kadrovska struktura 100
točk, zavarovalna vsota 80 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 11. 2003.

Holding Ljubljana, d.o.o.

Št. 0309-5/7-03 Ob-105629
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zava-

rovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana; tel. 01/30-77-200; faks
01/231-21-82.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: tiskanje in razpo-
šiljanje posebnih položnic za prispevke
obveznega zdravstvenega zavarovanja.

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

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

končanja ali čas izvedbe: 2 leti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija na voljo osebno na sedežu naročnika,
v vložišču, pritličje, soba št. 51. Dodatne
informacije po elektronski pošti: polona.kni-
fic@zzzs.si.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarova-

nje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljublja-
na, vložišče, pritličje, soba št. 51.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 12. 2003 ob 12. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /

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

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do
25. 2. 2004, odločitev bo sprejeta do
19. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: po razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhod-

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

vo: 6. 11. 2003.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije

Št. 9/2003 Ob-105651
1. Naročnik: Mestna občina Koper, Ver-

dijeva 10, 6000 Koper.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Ko-

per, Verdijeva 10, 6000 Koper, faks
05/62-73-214.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitev iz javnega
naročila se odda kot celota: (Priloga 1B:27)
– Druge storitve).

Izdelava projekta zmanjševanja one-
snaževanja Koprskega zaliva:

– izdelava programa zmanjševanja one-
snaženosti na območju Kopra,

– priprava sanacijskega načrta za one-
snažene sedimente v Koprskem zalivu študi-
ja izvedljivosti posameznih investicij za zma-
njšanje onesnaženosti.

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek februarja
2004, zaključek izvedbe november 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija v sprejemni pisarni Mestne obči-
ne Koper, Verdijeva 10, Koper – Jasmina
Kapun, za dodatne informacije MOK, Urad

za okolje in prostor, Poljšak Alenka, tel.
05/66-46-277.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure do vključno 3. 1. 2004.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01250-0100005794 s pripisom – plačilo
razpisne dokumentacije za Izdelavo projek-
ta zmanševanja onesnaževanja Koprskega
zaliva, elektronsko plačilo ali s plačilnim na-
logom, sklic K 3537-2/2003.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 12. 2003 do vključ-
no 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Koper, Urad za
okolje in prostor, Verdijeva 6, 6000 Koper,
ali oddana osebno v sprejemno pisarno Me-
stne občine Koper na Verdijevi 10 v Kopru.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 12. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verdijeva 10.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: vsak po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT in
veljavnostjo do 30. 4. 2004.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o javnih financah – 60 dni od
prejema računa.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: vsa veljavna zakonodaja, ki ureja podro-
čje varstva okolja.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be – 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predviden datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 8. 1. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb:
I. strokovna sposobnost – največ 80%

točk;
Podmerila:
I. 1. kadrovska zasedba projektne skupi-

ne – največ 40% točk,
I. 2. kvaliteta-kakovost predloga-koncep-

ta za realizacijo razpisanih nalog – največ
40% točk,

I. 3. reference ponudnika in projektne
skupine ponudnika samo za področje razpi-
sanih del – največ 20% točk;

II. ponudbena cena – največ 20% točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 111-112 / 14. 11. 2003 / Stran 6783

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 11. 2003.

Mestna občina Koper

Št. 411-01-50/03 Ob-105676
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča

5, 1430 Hrastnik, tel. 03/565-43-60, faks
03/564-40-41.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevozi osnovno-
šolskih otrok za leto 2003 in 2004, sklic
na prilogo I. A-2.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: za en sklop, več sklopov ali vse sku-
paj, naročnik pa si pridržuje pravico izbrati
ponudnika samo za en sklop, več sklopov
ali vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Hra-
stnik.

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

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

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Hra-
stnik, Oddelek za družbene dejavnosti in go-
spodarstvo (št. pisarne 36), Pot Vitka Pavli-
ča 5, Hrastnik; dodatne informacije:
Ljubomir Zalezina, tel. 03/56-54-391.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek in način plačila se
ne zahtevata.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 12. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavli-
ča 5, 1430 Hrastnik.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 12. 2003 ob 11. uri, Občina Hra-
stnik, Pot Vitka Pavliča 5, sejna soba –
I. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: v
skladu z zahtevami za prevoz šolskih otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo

skupine otrok, Pravilnik o licencah za oprav-
ljanje prevozov v cestnem prometu, Pravilnik
o prevozih skupin otrok v avtobusnem pro-
metu.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 2. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 11. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za posamezni sklop, reference, druge
ugodnosti.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 11. 2003.

Občina Hrastnik

Št. 35/3853/2003 Ob-105692
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/474-21-01, telefaks
01/474-21-02.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava študij za
potrebe za ELES – GJS UPO.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
upoštevana bo celovita ponudba za posa-
mezno študijsko nalogo.

5. Kraj izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok izvedbe skla-
dno z vsako posamezno študijsko nalogo
pod zaporedno št. 1.–7.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu GJS
Upravljanje prenosnega omrežja v II. nad-
stropju, Alenka Bešter, dodatne informacije
Franko Hočevar.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 12. 2003 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, soba 3D.21, prevzemnica Katari-
na Lipovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 12. 2003 ob 10. uri, v sejni sobi
B/IV. nadstropje Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

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

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

ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko
plačilo po posameznih izvedbah.

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: predpisi za izvedbo tovrstnih storitev.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: navesti je po-
trebno imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitev in doka-
zila, da strokovnjaki najmanj deset let aktivno
delujejo na predmetu naročila (podroben
opis je naveden v navodilih ponudniku).

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. 2. 2004, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe 18. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (60%), potrjene referen-
ce ponudnika za predmet naročila (40%).
Merila so natančno opisana v razpisni do-
kumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 11. 2003.

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

Št. 7/2003 Ob-105739
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Republi-

ke Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta

31, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-10-500, faks
01/47-10-503.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oddaja del inženiringa v
pripravi za območje urejanja VP 3/2 Brdo
- jug, Ljubljana, vrsta storitev I A - 12.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek izvedbe januar 2004, dokončanje de-
cember 2005.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija se lahko dvigne na sedežu naročnika
na Poljanski cesti 31, Ljubljana, kontaktna
oseba Dušan Gorenčič, tel. 01/47-10-500,
faks 01/47-10-503, e-naslov: dusan.goren-
cic@stanovanjskisklad-rs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 14. uro od 14. 11. 2003 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig dokumentacije je
potrebno plačati 12.000 SIT z nakazilom na
transkakcijski račun naročnika št.
01100-6950960281, s sklicem: 00
7906-713001, namen nakazila: “Brdo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 12. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Stanovanjski sklad Republike Slo-
venije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana. Zapečatene ovojnice morajo biti
jasno označene z napisom: “Ne odpiraj -
JN: Brdo“.

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

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene cene.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpi-
sni dokumentaciji.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: v razpisni doku-
mentaciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
do 31. 3. 2004, predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 23. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. november 2003.

Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad

Št. 6/2003 Ob-105740
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Republi-

ke Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta

31, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-10-500, faks
01/47-10-503.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: oddaja del inženi-
ringa v pripravi za območje urejanja ŠI
5/1 Škofovi zavodi, Ljubljana, vrsta stori-
tev I A - 12.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek izvedbe januar 2004, dokončanje febru-
ar 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija se lahko dvigne na sedežu naroč-
nika na Poljanski cesti 31, Ljubljana, kontak-
tna oseba Dušan Gorenčič, tel.
01/47-10-500, faks 01/47-10-503, e-na-
slov: dusan.gorencic@stanovanj-
skisklad-rs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 14. uro od 14. 11. 2003 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig dokumentacije je
potrebno plačati 12.000 SIT z nakazilom
na transkakcijski račun naročnika št.
01100-6950960281, s sklicem: 00
7906-713001, namen nakazila: “Škofovi
zavodi“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 12. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Stanovanjski sklad Republike Slo-
venije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana. Zapečatene ovojnice morajo biti
jasno označene z napisom: “Ne odpiraj -
JN: Škofovi zavodi“.

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

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene cene.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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: v razpisni dokumentaciji.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

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

najmanj do 31. 3. 2004, predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 23. 12.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. november 2003.

Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad

Št. 0309-5/9-03 Ob-105757
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zava-

rovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana; tel. 01/307-72-00; faks
01/231-21-82.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje laičnih
nadzorov koriščenja bolniškega staleža
in nadzorov spoštovanja pogodbeno do-
govorjenega delovnega časa izvajalcev
zdravstvenih storitev.

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

5. Kraj izvedbe: celotno območje Slove-
nije.

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

končanja ali čas izvedbe: 2 leti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na voljo osebno na sedežu naročni-
ka, v vložišču, pritličje, soba št. 51. Dodatne
informacije po elektronski pošti: zivota.lo-
vrenov@zzzs.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brez-
plačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 12. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljublja-
na, vložišče, pritličje, soba št. 51.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 12. 2003 ob 10. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /

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

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do
25. 3. 2004, odločitev bo sprejeta do
30. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, reference.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: po razpisni dokumentaciji.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 11. 2003.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 011-04-2/2002 Ob-105803
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: obveščanje jav-
nosti o stanju državnih cest in prometa
na njih v letu 2004.

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

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe:
od sklenitve pogodbe do 30. 10. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Sloveni-
ja – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 12. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 12.
2003 ob 10. uri, v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.

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

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pni izvedbi naročila.

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

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

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 48,222.550 SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 11. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-105804
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mini-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: PGD, PZI rekon-
strukcije križišča cest R1-221/,
R1-221/1222 in R1-224/1230 pri Riklo-
vem mostu v Hrastniku.

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

5. Kraj izvedbe: cesta R1-221 Trbovlje–
Hrastnik.

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

dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe:
210 dni po sklenitvi pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Sloveni-
ja – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 12. 2003 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 12.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.

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

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

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

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

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 24,500.000 SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 11. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 2/03 Ob-105807
1. Naročnik: Občina Žirovnica.
2. Naslov naročnika: Breznica 3, 4274

Žirovnica, tel. 04/580-91-00, faks
04/580-91-09, e-mail: obcina@zirovnica.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tov PGD, PZI kanalizacijskih omrežij za 8
naselij v Občini Žirovnica in povezoval-
nih kanalov, sklic 1 A – storitve, št. kat. 12.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora predložiti ponudbo za celoto
razpisanih del.

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni čas
izvedbe: januar 2004 – september 2004,
oddaja del po fazah.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
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in dodatne informacije: dvig razpisne doku-
mentacije v sprejemni pisarni Občine Žirov-
nica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, tel.
04/580-91-00, faks 04/580-91-09, e-ma-
il: obcina@zirovnica.si, kontaktna oseba Ma-
rija Lužnik, u.d.i.g., tel. 04/580-91-04.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (z DDV) za posa-
mezen izvod razpisne dokumentacije je potre-
bno nakazati na račun št. 01392-0100007760
sklic 18 76902-7130007-00122003, ob dvi-
gu je potrebno priložiti potrdilo o plačilu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 12. 2003 do 11.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Žirovnica, Breznica 3,
4274 Žirovnica.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 2003 ob 12. uri v prostorih Občine
Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačila je določen v rezpisni dokumentaciji
oziroma osnutku pogodbe.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pnem nastopu.

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: opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 3. 2004, predvideni datum odločitve je
23. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 11. 2003.

Občina Žirovnica

Št. 110-1/03 Ob-105808
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B

Zakona o javnih naročilih: opravljanje
storitev izvedbe postopkov pridobitve
nepremičnin za AC Črnivec (Peračica)–
Podtabor.

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

5. Kraj izvedbe: AC Črnivec (Peračica)–
Podtabor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
končati z izvajanjem razpisanih del v 9 me-
secih po prejemu ustrezne dokumentacije.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sveto-
vanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna ose-
ba je Marjana Logar, tel. 01/306-82-53,
faks 01/306-82-06. Strokovne informacije
posreduje Vesna Sodja, univ. dipl. prav. –
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetova-
nje in inženiring d.o.o., Ljubljana, Kotnikova
40, tel. 01/306-81-75 faks 01/306-81-88.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
17. 12. 2003 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotni-
kova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
17. 12. 2003 ob 11. uri, na naslovu DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, sejna soba 1.18.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: vsak po-
nudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tu-
di bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 260.000 SIT in veljavnostjo najmanj
210 dni po poteku skrajnega roka za predlo-
žitev ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

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

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

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 ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudbe. Prevideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 26. 1. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja ponubena cena, ki predstavlja
zmnožek razpisanih količin in cen za enoto.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 11. 2003.

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

Št. 1529 Ob-105816
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik – KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, tel. 04/256-91-00, faks
04/256-94-42.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje prevo-
zov bolnikov in spremstva bolnikov.

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

5. Kraj izvedbe: Golnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in do-

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

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: nabava in javna na-
ročila.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT z gotovino
na blagajni bolnišnice ali na ŽR
51500-603-34158.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 12. 2003 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: tajništvo uprave, Darja Brus.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 12. 2001 ob 12. uri v sejni sobi na
upravi.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 60 dneh po prejemu računa.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: izpis iz sodnega registra iz katerega je
razvidno, da je registriran tudi za dejavnost
prevozov bolnikov (standardna klasifikacija
dejavnosti podrazred 85.141), dovoljenje Mi-
nistrstva za zdravstvo za opravljanje reševal-
ne dejavnosti.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: še 60 dni po odpiranju
ponudb, odločitev predvidoma do 15. 12.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena prevoza z reševalnim vozilom (za

1 km) – do 10 točk,
– cena prevoza s strokovnim spremstvom

(za 1 km, ca. 35% prevozov) – do 10 točk,
– cena taksi prevoza (za 1 km) – do 6

točk,
– cena 1 čakalne ure – 0–5 točk,
– cena urgentnega prevoza (za 1 km) –

do 10 točk,
– plačilni pogoji – 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

vo: 10. 11. 2003.
Bolnišnica Golnik – KOPA

Št. 1071/2003 Ob-105850
1. Naročnik: Varstveno delovni center

Koper, skrajšano ime VDC Koper.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 8,

6000 Koper, tel. 05/62-62-851, faks
05/62-75-601.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: najem prostorov
za izvajanje dejavnosti Varstveno delov-
nega centra Koper na območju Občine
Izola.

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

5. Kraj izvedbe: na območju Občine Izola.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pogodbo se
sklene za obdobje 10 let z možnostjo po-
daljšanja.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Varstveno de-
lovni center Koper, pri poslovni sekretarki,
na Jurčičevi 2 v Kopru, tel. 05/62-62-851.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.600 SIT (v znesek je
vključen DDV) na transakcijski račun št.
01100-6030309322 pri UJP Koper, s pripi-
som: za razpisno dokumentacijo – najem
prostorov.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora prispeti
do naročnika najkasneje do 17. 12. 2003
do 13. ure, ne glede na to, ali je bila oddana
osebno ali po pošti.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti na naslov Varstveno de-
lovno center Koper, Ulica 15. maja 8, 6000
Koper, oziroma osebno na naslov Jurčičeva
2, 6000 Koper. Ponudbo je potrebno pred-
ložiti v zaprti ovojnici s pripisom “Ne odpiraj,
javno naročilo – najem prostorov.” Na hrbtni
strani mora biti označen naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 12. 2003 ob 10. uri v prostorih
uprave v Kopru, Jurčičeva 2.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
najemnine se izvaja mesečno, 30 dni po
prejemu in potrditvi računa, izdanega do 5.
v mesecu za pretekli mesec.

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

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

– da je ponudnik lastnik prostorov, ki jih
daje v najem;

– da znaša notranja velikost prostorov
med 180 m2 in 200 m2;

– zaželjeno je, da je objekt pritličen, še
dopusten pa je objekt v največ dveh nivojih;

– da ponudnik, na lastne stroške, preu-
redi poslovne prostore tako, da bodo izpol-
njevali minimalne zahteve Pravilnika o tehnič-
nih pogojih za izvajanje socialno varstvene
storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod
posebnimi pogoji ter za izvajanje institucio-
nalnega varstva uporabnikov te storitve (Ura-
dni list RS, št. 101/00) za izvajanje storitve
vodenja, varstva in zaposlitev pod posebni-
mi pogoji;

– da ponudnik predloži tloris načrta ob-
jekta, izdelan v skladu z zahtevami Pravilnika
o tehničnih pogojih za izvajanje socialno var-
stvene storitve vodenje in varstvo ter zaposli-
tev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje
institucionalnega varstva uporabnikov te sto-
ritve, iz katerega je razvidna razporeditev in
točna označba poslovnih prostorov za izva-
janje dejavnosti VDC.

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 ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2004. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 19. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena najemnine za m2.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 11. 2003.

Varstveno delovni center Koper

Št. 4022-238/03-42 Ob-105858
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: grafični prelom,
tisk, vezava in distribucija Glasila Ljub-
ljana.

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del je
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del
december 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za jav-
na naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, Irena
Stopar.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na transakcijski
račun št. 01261-010000014 MOL – izvrševa-
nje proračuna, sklic na št. 00-121-59000-03,
s pripisom JR – 03/311652.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za predložitev po-
nudb je 19. 12. 2003 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Odde-
lek za finance, Služba za javna naročila, Dal-
matinova 1, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: datum odpiranja ponudb je 19. 12.
2003 ob 10. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 2% od
orientacijske vrednosti, bančno garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: naročnik bo
vsakokratno storitev plačal do višine 90% na
osnovi prejete in potrjene fakture, ki mora biti
specificirana po naslednjih postavkah:

– stroški grafične priprave,
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– stroški tiska in
– stroški distribucije.
Računu bo moralo biti priloženo finan-

čno poročilo.
Preostalih 10% vrednosti storitve bo na-

ročnik plačal po predložitvi poročila o odpra-
vi morebitnih reklamacij grafične priprave,
tiska in distribucije v vsa ljubljanska gospo-
dinjstva.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik ali njegov pod-
izvajalec morata razpolagati z ustrezno ka-
drovsko zasedbo, distribucija razpisane sto-
ritve mora biti opravljena v dveh dneh v vsa
ljubljanska gospodinjstva, grafična priprava
tisk in distribucija celotne naklade Glasila
Ljubljana (110.000 izvodov) mora biti izve-
dena v roku 14 dni od prejema gradiva s
strani naročnika.

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 uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Za-
kon o lokalni samoupravi, Zakon o tisku, Za-
kon o javnih glasilih, Odlok o glasilu Ljubljana.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
150 dni, predviden datum odločitve: konec
decembra.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, pisna strokovna priporočila 20%.

Ekonomsko najugodnejša bo ponudba,
ki ji bo strokovna komisija dodelila najvišje
število točk iz seštevka naslednjih meril:

1. cena 80%,
2. strokovna priporočila 20%.
1. Cena
Strokovna komisija bo to merilo ocenje-

vala tako, da bo ponudniku, ki ponuja najni-
žjo ceno, za izvedbo razpisnih del dodelila
80 točk, preostalim ponudnikom z višjo ce-
no pa število točk po naslednji formuli:

A = (X/Y) X 80
A – število točk za merilo cena
X – najnižja ponudbena cena (SIT)
Y – ponudbena cena posameznega po-

nudnika (SIT)
2. Pisna strokovna priporočila
Strokovna komisija bo ocenjevala samo

pisna strokovna priporočila, ki se nanašajo
na tehnično izdelavo podobne publikacije v
nakladi nad 10.000 izvodov zadnjih treh let.
Ponudbi mora biti priložen tudi vzorec publi-
kacije, na katero se pisno priporočilo nana-
ša. Če vzorec ne bo priložen, priporočilo ne
bo točkovano.

Ocenjevanje bo potekalo po formuli:
C= (X/Y) X 20
C – število točk za merilo pisna strokov-

na priporočila s priloženimi vzorci publikacij
X – število pisnih strokovnih priporočil po-

nudnika s priloženimi vzorci publikacij

Y – najvišje število pisnih strokovnih pri-
poročil ponudnika s priloženimi vzorci pu-
blikacij

Strokovna komisija bo za najugodnejše-
ga ponudnika izbrala ponudnika, ki bo do-
segel najvišje skupno število točk.

V primeru, da bosta dva ali več ponud-
nikov iz meril dosegla enako število točk,
bo strokovna komisija izbrala ponudnika z
boljšim kadrovskim in finančnim stanjem,
katere bo ugotavljala na podlagi priloženih
dokumentov, ki izkazujejo sposobnost in
usposobljenost ponudnika.

Strokovna komisija si tudi pridržuje ogle-
da tehnične sposobnosti ponudnika.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico, da bo v skla-
du s 97. členom ZJN-1 lahko oddal naročilo
po postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve, če bo šlo za nove storitve, ki so ponovitev
podobnih storitev in jih izvaja isti izvajalec, ki
mu je oddal naročnik prejšnje naročilo, vendar
pod pogojem, da take storitve ustrezajo osnov-
nemu projektu, za katerega je bilo oddano pr-
vo naročilo na javnem razpisu.

Naročnik bo v primeru, da ne bo pridobil
nobene ponudbe ali pa bodo neprimerne,
nadaljeval postopek oddaje naročila s poga-
janji v skladu z 20. členom ZJN-1.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 11. 2003.

Mestna občina Ljubljana

Št. 220-12/03 Ob-105941
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Uprava Republike Slove-
nije za civilno letalstvo.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, tel. 01/473-46-00, faks
01/431-60-35, urscl caa-rs.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvedba usposabljanja za
priletnega radarskega kontrolorja zračne-
ga prometa; izobraževalne storitve in sto-
ritve poklicnega izobraževanja.

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

5. Kraj izvedbe: kraj, v katerem ima se-
dež izobraževalna ustanova.

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

končanja ali čas izvedbe: naročilo mora biti
izvedeno najkasneje do 31. 3. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba zrač-
nega prometa, Andrej Grebenšek, tel.
01/473-48-05, GSM 041/874-563.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do najkasneje 5
dni pred datumom, do katerega je potrebno
predložiti ponudbo.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za promet, Uprava Re-

publike Slovenije za civilno letalstvo, Kotni-
kova 19a, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 12. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Uprave RS za civilno letalstvo, Kotnikova
19a, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: veljavna
nepreklicna bančna garancija na prvi poziv za
resnost ponudbe, izdana s strani ustrezne pr-
vorazredne banke oziroma s strani tuje prvo-
razredne banke (FITCH-IBCA rating mora biti
najmanj AA-) v višini 10% ponudnikove cene.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
se izvrši v 30 dneh po prejemu računa za
izvedbo storitve. Račun se lahko izstavi, ko
je storitev opravljena.

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

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 120 dni; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
cena za predmet razpisa, reference ponud-
nika za podobna dela, termin usposab-
ljanja.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 11. 2003.

Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo

No. 220-12/03 Ob-105942
1. Ordering party: Republic of Slovenia,

Ministry of Transport, Civil Aviation Authority
of the Republic of Slovenia.

2. Address of the ordering party: Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 1 4734 600
Fax No.: +386 1 431 60 35, urscl@caa-rs.si.

3. Type of service, description of ser-
vice and reference to the type of service
according to Annex 1A or 1B of the Law
on Public Procurement: Provision of an
Approach Radar course; training ser-
vices and vocational training services.

4. If the division of the procurement
into separate parts is foreseen, specify the
extent of the parts, the acceptability of the
bid for one part, more parts or all parts: /

5. Place of execution: place of the train-
ing institution.

6. Acceptability of variant bids: /
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7. Date of the expected commence-
ment and completion or period of execu-
tion: The public procurement has to be
completed by 31st March 2004 at the very
latest.

8. (a) Address of the service and per-
son from whom the tender documentation
and additional information can be ob-
tained: Air Traffic Services, Mr Andrej
Grebenšek, Tel.: + 386 1 4734 805, GSM:
041 874 563.

(b) Time during which the tender docu-
mentation can be obtained: until 5 days
prior to the date by which the tender has to
be submitted.

(c) Amount and terms of payment for
the tender documentation: (No. of bank
account to which money has to be sent):
the tender documentation is free of charge.

9. (a) Date and time by which the ten-
der has to be submitted: 22th December
2003 at 12 o’clock.

(b) Address to which the tender docu-
mentation has to be submitted: Ministry of
Transport, Civil Aviation Authority, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana.

10. Date, time and place of the open-
ing of the tenders: 22th December 2003 at
13 o’clock in the conference room on the
premises of the Civil Aviation Authority of
the Republic of Slovenia¸ Kotnikova 19a,
Ljubljana.

11. Indication of the insurance for the
sincerity of the bid, if required: irrevocable
bank guarantee on first call for the sincerity
of the bid issued by an appropriate first-class
bank or by a foreign first-class bank
(FITCH-IBCA rating AA-) amounting to 10%
of the bid price.

12. Financing and payment conditions
and/or reference to the provisions in regu-
lations: Payment will be made within 30 days
after the receipt of the invoice for the execu-
tion of services. The invoice can be pre-
pared after completion of services.

13. The legal form of association of a
group of bidders within the framework of
one bid, when this bid has been chosen
as the most favourable (Article 47 of the
Law on Public Procurement): /

14. Requirements which have to be met
by the bidder for determining financial,
business and technical fitness, in addition
to general requirements according to Ar-
ticle 41 and Article 43 of the Law on Pub-
lic Procurement: /

15. (a) Is implementation of the pro-
curement of this service by means of a
law, regulations or administrative deci-
sions reserved for a special activity: /

(b) Indication of laws, regulations and
administrative decisions concerning these
types of service: /

(c) Do artificial persons have to indi-
cate names and professional qualifica-
tions of the staff responsible for execu-
tion of the service: /

16. Date by which the bid is valid and
the expected date of the selection of the
most favourable bid: the bid has to be valid
120 days; the expected date of the selec-
tion of the most favourable bid: 23th Decem-
ber 2003.

17. Criteria for assessing bids: total
price of the subject of the call for tenders,

references of the tenderer for similar work,
date of the commencement of the training.

18. Eventual other information about
the procurement: /

19. Date and announcement number
of a previous invitation for tenders: -.

20. Date of forwarding the request for
announcement: 11th November 2003.

Ministry of Transport,
Civil Aviation Authority

of the Republic of Slovenia

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. 41/03 Ob-105703
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

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

material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 15. 2. 2004 do 31. 12. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Splošna bol-
nišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpi-
sne dokumentacije: osebno pri skupini za
javna naročila (zgradba oskrbe in vzdr-
ževanja) ali po pošti ob predhodni predlo-
žitvi potrdila o plačilu razpisne dokumenta-
cije, faks 02/331-15-33. Dodatne infor-
macije: Monika Lepoša, univ. dipl. ek., tel.
02/321-25-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 9. 12. 2003, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-
pina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v

II. fazi bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost
ponudbe nad 30,000.000 SIT.

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

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti prijavitelju ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan, določen za predložitev prijav;

3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomoč-
na sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila;

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

4.1 pristojni davčni urad in
4.2 carinska uprava;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni

na dan, določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-

ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu v register do-
baviteljev medicinskih pripomočkov – pro-
met z medicinskimi pripomočki na debelo;

6. da je predložil BON-2 ali potrdilo
banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski ra-
čun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predlo-
žijo obrazca BON-1); dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni na dan, določen za
predložitev prijav.

Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
prijavitelj:

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

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

7. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;

8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika;

9. da nudi 60-dnevni plačilni rok od da-
tuma prevzema blaga;

10. da bo dostava ddp Splošna bolnišni-
ca Maribor – razloženo;

11. da bo dobavni rok največ 14 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu do-
bavljena celotna količina naročenega blaga;
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12. da bo imel blago, ki bo predmet po-
godbe, na zalogi v svojem skladišču;

13.1 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu vseh ponuje-
nih vrst blaga prijavitelja v register medicin-
skih pripomočkov, če to Zakon o zdravilih
in medicinskih pripomočkih zahteva, (prija-
vitelji lahko predložijo kopijo objave registri-
ranih medicinskih pripomočkov iz Uradne-
ga lista RS, na katere se prijavljajo), ali

13.2 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje, da je prijavitelj po-
oblaščeni dobavitelj medicinskih pripomoč-
kov, ali

13.3 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje, da je prijavitelj vložil
dokumentacijo za priglasitev ponujenih vrst
blaga za vpis v register medicinskih pripo-
močkov.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 26. 1. 2004,
odločitev o sprejemu 4. 2. 2004.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena posamezne vrste blaga.

13. Morebitne druge informacije o
naročilu: ocenjena vrednost razpisa:
105,963.000 SIT z DDV. Prijava na posa-
mezno vrsto blaga. Oddaja naročila po tre-
tji točki 19. člena ZJN-1. Naročnik bo
usposobljenost priznal do 31. 12. 2004.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-105734
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,

1260 Ljubljana, faks 01/528-46-18, e-na-
slov: alja.jancar@psih-klinika.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
sanitetnega materiala.

(b) Kraj dobave: Studenec 48, Ljub-
ljana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo se oddaja po posameznih
artiklih, razen za plenice. Naročnik bo za
dobavo vseh plenic izbral samo enega naju-
godnejšega ponudnika.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
15. 1. 2004, trajanje do 31. 12. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se zahteva na naslovu Psihia-
trična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljub-
ljana, tajništvo direktorice za splošne
zadeve, Milko Krapeš, e-naslov: milko.kra-
pes@psih-klinika.si.

Dodatne informacije v zvezi s postop-
kom oddaje javnega naročila se lahko za-
hteva na istem naslovu, pravna služba, Alja
Jančar, e-naslov: alja.jancar@psih-klinika.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: zainteresirani po-
nudniki lahko zahtevajo razpisno dokumen-
tacijo od dneva objave tega javnega razpisa
do dneva določenega za oddajo prijav. Za-

interesirani ponudniki zahtevo za razpisno
dokumentacijo pošljejo po faksu ali elek-
tronski pošti na naslov: milko.kra-
pes@psih-klinika.si. Razpisna dokumenta-
cija bo zainteresiranim ponudnikom posla-
na po pošti v roku najkasneje dveh dni po
prejemu zahteve.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave se sprejema do 3. 12. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stu-
denec 48, Ljubljana, s pripisom: “Ne odpi-
raj – Prijava za razpis – saniteta”.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe ne bo
zahtevana.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v roku 30 dni po izstavitvi računa, skla-
dno z določili pogodbe.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v primeru od-
daje skupne ponudbe več ponudnikov mo-
ra skupina izvajalcev predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če jim bo priznana
sposobnost za izvedbo predmeta javnega
naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naroči-
la mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo na-
ročniku neomejeno solidarno.

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 mora biti re-
gistriran za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: ponudbe v drugi fazi postopka za odda-
jo naročila morajo biti oddane:

– do 29. 12. 2003 do 12. ure, za prvo
trimesečje,

– do 15. 3. 2004 do 12. ure za drugo
trimesečje,

– do 14. 6. 2004 do 12. ure za tretje
trimesečje,

– do 13. 9. 2004 do 12. ure za četrto
trimesečje.

Odločitve o sprejemu ponudbe bodo
znane predvidoma v roku 3 dni od roka za
oddajo ponudbe.

12. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo v drugi fazi postopka za oddajo jav-
nega naročila je najnižja cena. Naročnik bo
za dobavo vseh plenic izbral samo enega
ponudnika, ki bo ponudil najnižjo ceno. Na-
čin izračuna najnižje cene bo opredeljen v
razpisni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 417 Ob-105736
1. Naročnik: Šolski center Rudolfa Ma-

istra.
2. Naslov naročnika: Novi trg 41a,

Kamnik.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

beno blago v vrednosti ca. 66 mio SIT.
(b) Kraj dobave: fco naročnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: meso in mesni izdelki – perutnina
– zamrznjene ribe – zamrznjena zelenjava
– mleko in mlečni izdelki – kruh, pekovski
in slaščičarski izdelki – žito in testenine –
zamrznjeni izdelki iz testa – sveže sadje in
zelenjava – sadni sokovi in sirupi – konzer-
virano sadje in zelenjava – olja in maščo-
bna živila – jajca – ostalo prehrambeno
blago.

Ponudnik se lahko prijavi na en ali več
sklopov, vendar bodo morali biti ponujeni
vsi artikli v sklopu.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost bo priznana za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Zavod za tehnič-
no izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
faks 01/241-62-13, kontaktna oseba je Mi-
ro Rovšek, tel. 01/241-62-15.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure, ali po običajni in
elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.600 SIT (DDV je vklju-
čen), na T.R.R. Zavoda za tehnično izobra-
ževanje št. 01261 – 6030716108, sklic na
št. 50015-417.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

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

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v razpisni dokumentaciji.

12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

ŠC Rudolfa Maistra Kamnik
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ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 10/2003 Ob-105569
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-27-00, faks
01/478-274.

3. Datum izbire: 16. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža pisarniškega po-
hištva, davčni uradi po Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo je bila najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hit preless, d.o.o., Žle-
be 1, 1215 Medvode.

7. Pogodbena vrednost: 15,878.040
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,185.316 SIT; 15,878.040 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: 4. 11. 2003.
Ministrstvo za finance

Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 17123-06-403-45/2003 Ob-105570
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.

3. Datum izbire: 9. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je:
– dobava stacionarnega radarja, ki

deluje na dopplerskem principu, z do-
datno opremo in priborom ter

– izvedba servisno-tehničnega in
uporabniškega šolanja.

Količina: 1 komplet.
Kraj dobave: Tehnično skladišče MNZ,

Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis so pravoča-
sno in pravilno opremljene prispele ponud-
be treh ponudnikov. Naročnik je pri analizi
ponudb ugotovil, da so vse ponudbe pra-
vilne, primerne in sprejemljive. Naročnik je
na podlagi merila cena izbral najugodnejšo
ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te
objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Digitech d.o.o., Obir-
ska 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 33,277.020
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,506.592 SIT z DDV, 33,277.020
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS,
št. 49-51 z dne 30. 5. 2003, Ob-95021.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 30. 10. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu: Ministrstvo za
notranje zadeve

Št. 80-8/03 Ob-105572
1. Naročnik: Osnovna šola Vojke Šmuc

Izola, Scuola Elementare Vojka Šmuc Isola.
2. Naslov naročnika: Prešernova cesta

4, 6310 Izola – Isola.
3. Datum izbire: 26. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava živil in prehrambenih artiklov
po posameznih sklopih in podskupinah:

I. sklop: meso:
– podskupina: govedina;
– podskupina: teletina;
– podskupina: svinjina;
II. sklop: mesni izdelki;
III. sklop: sveža zelenjava in sadje;
– podskupina: zelenjava;
– podskupina: sadje;
IV. sklop: ribe in konzervirane ribe;
V. sklop: jajca.
Kraj dobave: OŠ Vojke Šmuc, SE Vojka

Šmuc, Prešernova cesta 4, Izola 6310 in
OŠ Vojke Šmuc, SE Vojka Šmuc, Podruž-
nična šola, Korte 14, 6310 Izola.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kakovost (30% delež), po-
nudbena cena (30% delež), plačilni pogoji
(25% delež) in reference (15% delež).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

I. sklop: meso: podskupina: govedina:
naročnik najugodnejšega ponudnika ne iz-
bere, saj naročnik ni prejel dveh pravilnih
ponudb; podskupina: teletina: naročnik naj-
ugodnejšega ponudnika ne izbere, saj na-
ročnik ni prejel dveh pravilnih ponudb;

– podskupina: svinjina: naročnik najugo-
dnejšega ponudnika ne izbere, saj naročnik
ni prejel dveh pravilnih ponudb.

II. sklop: mesni izdelki: naročnik najugo-
dnejšega ponudnika ne izbere, saj naročnik
ni prejel dveh pravilnih ponudb.

III. sklop: sveža zelenjava in sadje: javno
naročilo se v okviru tega sklopa oziroma
podskupin odda najugodnejšim ponud-
nikom: podskupina: zelenjava: Mercator
d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana; pod-
skupina: sadje: KZ Agraria Koper, z.o.o.,
Ul. 15. maja št. 17, 6000 Koper;

IV. sklop: ribe in konzervirane ribe: jav-
no naročilo se v okviru tega sklopa odda

najugodnejšemu ponudniku: Mariva Mari-
kultura, d.o.o., Portorož, Liminjanska 111,
6320 Portorož;

V. sklop: jajca: naročnik najugodnejše-
ga ponudnika ne izbere, saj naročnik ni pre-
jel dveh pravilnih ponudb.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
III. sklop: sveža zelenjava in sadje:
– podskupina: zelenjava: 3,446.084,78

SIT, 3,443.140,00 SIT;
– podskupina: sadje: 1,863.836 SIT,

1.685.699,40 SIT;
IV. sklop: ribe in konzervirane ribe:

418.466 SIT, 384.156,19 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 11. 2003.
Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
Scuola elementare Vojka Šmuc

Isola

Št. 16/2003 Ob-105606
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel: 01/478-27-00, faks
01/478-274.

3. Datum izbire: 13. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava 170 osebnih računalnikov,
davčni uradi po Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo je bila najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Comtron d.o.o., Trža-
ška cesta 21, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 23,783.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: cena za 1 kompleten računalnik z
monitorjem: 161.160 SIT z DDV; 139.900
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druga faza omejenega postopka.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka:
OMNM.IT-5/2001, Uradni list RS, št.
43-44 z dne 1. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 11. 2003.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 11/2003 Ob-105607
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel: 01/478-27-00, faks
01/478-274.



Stran 6792 / Št. 111-112 / 14. 11. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

3. Datum izbire: 26. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1. sklop - osebni računalnik, 350 ko-
sov; 2. sklop - prenosni računalnik, 5
kosov; 3. sklop - namizni laserski tiskal-
nik A4-ČB-omrežni, 20 kosov. Dobava
davčni uradi po Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo je bila najnižja cena
za en kos pri 1. sklopu in najnižja skupna
ponudbena cena pri 2. in 3. sklopu.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. sklop: A - osebni
računalnik: Oria computers d.o.o. Ponuje-
ni model: osebni računalnik Wearnes Bu-
siness Station / 4x, monitor Samsung
SyncMaster 957DF; 2. sklop: B - prenosni
računalnik: ITS Intertrade sistemi d.o.o.
Ponujeni model: Dell Latitude D800 with
Intel Pentium M Procesor 1.40Ghz, 15.4“
WSXGA+DellSharp Wide Aspect Ratio TFT
display; 3. sklop: C - namizni laserski ti-
skalnik A4 – čb - omrežni: Gambit Trade
d.o.o. Ponujeni model: HP LaserJet
1300N.

7. Pogodbena vrednost: 1. sklop:
50,358.000 SIT; 2. sklop: 2,575.770 SIT;
3. sklop: 3,034.800 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1. sklop: 7
ponudb; 2. sklop: 3 ponudbe; 3. sklop: 5
ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 1. sklop: cena (SIT) / enoto z DDV:
164.900 SIT; 143.880 SIT; 2. sklop:
2,770.740 SIT; 2,575.770 SIT; 3. sklop:
4,455.360 SIT; 3,034.800 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druga faza omejenega postopka.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka:
OMNM.IT-5/2001, Uradni list RS, št.
43-44 z dne 1. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 11. 2003.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 2/2003 Ob-105630
1. Naročnik: Komunalno podjetje Ptuj

d.d.
2. Naslov naročnika: Žnidaričevo nabre-

žje 3, 2250 Ptuj, tel. 02/787-03-11.
3. Datum izbire: 29. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: specialna komunalna vozila: samo-
nakladalec (vozilo za prevoz kesonov),
fekalec (vozilo za praznjenje in odvoz
grezničnih gošč) in pometalni stroj, kraj
dobave Puhova ulica na Ptuju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, plačilni pogoji, do-
bavni rok, garancija.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: A) samonakladalec:
DUMIDA d.o.o., Kidričeva 16, 2230 Lenart;
b) fekalec: AC Intercar d.o.o., PSC Mari-
bor, Ptujska cesta 132, 2000 Maribor; c)
pometalni stroj: Exprum d.o.o., Mala ul. 8,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: a) samona-
kladalec: 20,844.000 SIT, b) fekalec:

31,702.800 SIT, c) pometalni stroj:
25,440.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: a) samona-
kladalec: 4, b) fekalec: 5, c) pometalni
stroj: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: a) samonakladalec: 21,048.000 SIT,
20,844.000 SIT; b) fekalec: 32,112.000
SIT, 29,820.000 SIT, c) pometalni stroj:
25,920.000 SIT, 25,440.000 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: 6. 11. 2003.

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Št. 1/03-562 Ob-105634
1. Naročnik: Zdravstveni dom Celje,

Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, tel.
03/54-34-520, faks 03/54-413-56, e-ma-
il: nada. martincic@zd-celje.si.

3. Datum izbire: 4. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava reševalnega vozila in reani-
mobila.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference ponudnika,
dolžina garancijske dobe za vgrajeno opre-
mo in na kvaliteto preureditve vozil, servis,
plačilni pogoji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: javno naročilo ni bilo
oddano – javni razpis se ponovi.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave javne-

ga razpisa po odprtem postopku: Urad-
ni list RS, št. 67 z dne 11. 7. 2003,
Ob-97724.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 11. 2003.

JZ ZD Celje

Št. 17123-04-403-17/2003 Ob-105652
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.

3. Datum izbire: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je dobava či-
stil, potrošnega materiala in pripomoč-
kov za čiščenje, toaletno sanitarnega
materiala ter bio čistil, in sicer po posa-
meznih sklopih:

– sklop 1: čistilna sredstva,

– sklop 2: profesionalni pripomočki za
čiščenje,

– sklop 3: papirnato-sanitarna konfek-
cija,

– sklop 4: ostala splošna sredstva,
– sklop 5: sredstva za strojno pomivanje

bele posode v kuhinjah,
– sklop 6: sredstva za ročno pomivanje

posode in čiščenje delovnih površin v kuhi-
njah,

– sklop 7: bio čistila.
Kraj dobave:
– lokacije posameznih organizacijskih

enot Ministrstva za notranje zadeve,
– lokacije posameznih organizacijskih

enot Generalne policijske uprave,
– lokacije posameznih Policijskih uprav

na območju celotne države.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis so pravoča-
sno prispele ponudbe enajstih ponudnikov.
Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil, da
tri ponudbe ne ustrezajo vsem zahtevam iz
razpisne dokumentacije, zato so bile le-te
izločene iz nadaljnjega postopka. Naročnik
je na podlagi merila cena in finančno stanje
ponudnika izbral ekonomsko najugodnejšo
ponudbo za posamezni sklop, kot je nave-
deno v 6. točki te objave. Glede na to, da
za sklopa 6 in 7, nista prispeli najmanj dve
pravilni ponudbi, javni razpis za ta dva sklo-
pa ni uspel.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklopa 1 in 5: Ecolab d.o.o.,
Vajngerlova 4, 2001 Maribor,

– za sklopa 2 in 4: Sava Trade d.d.,
Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana,

– za sklop 3: Europap d.o.o., Cesta v
Šmartno 5, 1000 Ljubljana,

– za sklopa 6 in 7 javni razpis ni uspel.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je

23,824.019,26 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 2 je

25,558.399,62 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 3 je

52,348.872,75 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4 je

40,774.973,76 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 5 je

6,510.816 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1: 39,027.521,67 SIT z DDV,

23,824.019,26 SIT z DDV,
– za sklop 2: 29,986.996,47 SIT z DDV,

25,558.399,62 SIT z DDV,
– za sklop 3: 90,220.445,17 SIT z DDV,

52,348.872,75 SIT z DDV,
– za sklop 4: 52,053.024,72 SIT z DDV,

40,774.973,76 SIT z DDV,
– za sklop 5: 11,538.133,20 SIT z DDV,

6,510.816 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 23-24 z dne 7. 3. 2003,
Ob-89600.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
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dnem listu RS, št. 19-21 z dne 28. 2. 2003,
Ob-89129.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 11. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17123-02-403-101/2002 Ob-105653
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.

3. Datum izbire: 17. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je dobava ba-
terijskih vložkov, elektromateriala ter
svetlobnih virov, svetil in predstikalnih
naprav, in sicer po posameznih sklopih:

– sklop 1: baterijski vložki,
– sklop 2: elektromaterial
Instalacijske cevi in kolena, doze in po-

krovi, kanali, sponke, instalacijski odklopni-
ki, varovalni elementi, kape, pokrovi, veli-
kostni vložki, varovalke, kabeljski čevlji, vo-
tlice, tulci, kontaktorji, konektorji, eI. omari-
ce, kabli, žice, komplet za thorsman kanal,
komplet za elba kanal, strelovodni material,
objemke, vezice, izolirni trakovi in razno,

– sklop 3: svetlobni viri, svetila in pred-
stikalne naprave

Svetlobni viri, razna svetila in predstikal-
ne naprave.

Kraj dobave: lokacije posameznih orga-
nizacijskih enot Ministrstva za notranje za-
deve, Generalne policijske uprave ter loka-
cije posameznih Policijskih uprav na obmo-
čju celotne države.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis so pravoča-
sno prispele ponudbe štirih ponudnikov.
Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil, da
so vse ponudbe pravilne in primerne. Na-
ročnik je na podlagi meril cena in finančno
stanje ponudnika izbral ekonomsko naju-
godnejšo ponudbo za posamezni sklop,
kot je navedeno v 6. točki te objave. Gle-
de na to, da za sklop 2, nista prispeli naj-
manj dve primerni ponudbi javni razpis za
ta sklop ni uspel.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: RT-TRI d.o.o., Planina 3,
4000 Kranj,

– sklop 3: Elektronabava d.o.o., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnuče,

– sklop 2: javni razpis ni uspel.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je

25,692.761,54 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 3 je

17,828.924,40 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 36,296.733,60 SIT z DDV,

25,692.761,54 SIT z DDV,
– sklop 3: 19,462.044 SIT z DDV,

17,828.924,40 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 15 z dne 14. 2. 2003,
Ob-88020.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 11. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 2/20001 Ob-105669
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,

3000 Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Datum izbire: 6. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano, kraj
dobave: Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za dodelitev naročila
je bila najnižja ponudbena cena za posa-
mezno skupino blaga.

Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– skupina 6: Brumec Ručigaj d.o.o., Te-
stenova 55, Mengeš,

– skupina 7: Hrib d.o.o., Dobje pri Pla-
nini, Večje Brdo 8,

– skupina 8: Klasje Celje d.o.o., Reslje-
va 16, Celje,

– skupina 9: Žito d.d., Šmartinska 154,
Ljubljana,

– skupina 10: Žito d.d., Šmartinska 154,
Ljubljana,

– skupina 11: Košaki Maribor d.d., Ore-
ško nabrežje 1, Maribor in Celjske mesnine
d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje,

– skupina 12: Hrib d.o.o., Dobje pri Pla-
nini, Večje Brdo 8,

– skupina 13: Hrib d.o.o., Dobje pri Pla-
nini, Večje Brdo 8,

– skupina 14: Košaki Maribor d.d., Ore-
ško nabrežje 1, Maribor ,

– skupina 15: Mercator d.d., Slovenče-
va 25, Ljubljana,

– skupina 16: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Obrat Maribor, Osojnikova ulica 5, Maribor,

– skupina 17: Era d.d., Prešernova 10,
Velenje,

– skupina 18: Mercator d.d., Slovenče-
va 25, Ljubljana,

– skupina 19: Kmetija Marije in Mirka
Kavčiča, G. Ivanjci 21, Sp. Ivanci,

– skupina 20: Mercator d.d., Slovenče-
va 25, Ljubljana,

– skupina 21: Mercator d.d., Slovenče-
va 25, Ljubljana,

– skupina 22: Mercator d.d., Slovenče-
va 25, Ljubljana,

– skupina 23: Mercator d.d., Slovenče-
va 25, Ljubljana,

– skupina 24: Matik d.o.o., Smrekarje-
va 3, Ljubljana,

– skupina 25: Era d.d., Prešernova 10,
Velenje.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo odvisna od konkretnih nabav.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: ponudbe je
vložilo 20 kandidatov.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– skupina 6: 5,764.250 SIT, 3,996.250
SIT,

– skupina 7: 3,688.380 SIT, 2,884.650
SIT,

– skupina 8: 10,373.082,80 SIT,
8,412.293,60 SIT,

– skupina 9: 1,688.010 SIT,
1,575.535,40 SIT,

– skupina 10: 1,436.270 SIT,
1,093.998,90 SIT,

– skupina 11: 26,694.655 SIT,
24,970.300 SIT,

– skupina 12: 9,140.347 SIT, 9,047.250
SIT,

– skupina 13: 2,989.500 SIT,
2,571.170 SIT,

– skupina 14: 1,551.130 SIT,
– skupina 15: 1,389.670 SIT,

1,156.377,30 SIT,
– skupina 16: 12,256.471,35 SIT,

11,779.283,50 SIT,
– skupina 17: 2,324.850 SIT,

2,189.000 SIT,
– skupina 18: 592.400 SIT, 435.555

SIT,
– skupina 19: 1,680.000 SIT,

1,299.000 SIT,
– skupina 20: 5,249.998,50 SIT,

4,720.792 SIT,
– skupina 21: 2,674.871,20 SIT,

2,584.122,02 SIT,
– skupina 22: 2,697.924,70 SIT,

2,466.118 SIT,
– skupina 23: 4,797.190,40 SIT,

4,029.052,50 SIT,
– skupina 24: 1,698.069,50 SIT,

1,226.227 SIT,
– skupina 25: 9,061.767,13 SIT,

8,222.548 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
86 z dne 2. 11. 2001, Ob-57608.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-55915.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 10/03 Ob-105670
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,

3000 Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Datum izbire: 21. 8. 2003 in 12. 9.

2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

dobava in montaža monitoringa ter
ultrazvočnih aparatur: sklop A: dobava in
montaža monitoringa (oprema za Oddelek za
bolezni srca, pljuč in ožilja: 8 monitorjev,
telemetrija - 4 pari oddajnik sprejemnik,
centralna postaja, mreža; oprema za Oddelek
za bolezni prebavil: 6 monitorjev), sklop B:
dobava in montaža ultrazvočnega aparata za
Oddelek za bolezni srca, pljuč in ožilja 1 kom,
dobava in montaža ultrazvočnega aparata za
Ginekološko porodniški oddelek 1 kom; kraj
dobave: Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: sklop A: cena, tehnične
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karakteristike, sklop B: cena, kvaliteta
aparata; izbrana sta bila ponudnika, ki sta
dosegla največ točk glede na merila po
posameznem sklopu.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Gorenje GTI
d.o.o., Partizanska 12, Velenje, sklop B:
Elmed Aleš Gospodarič s.p., Goriška ulica
6, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: sklop A:
40,940.926,80 SIT, sklop B:
33,800.822,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: sklop A: 3,
sklop B: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: sklop A - 47,525.905,56 SIT,
40,207.200 SIT; sklop B - 38,447.010,96
SIT, 33,800.822,40 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: 7. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 1/20001 Ob-105671
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,

3000 Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Datum izbire: 25. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: režijski, pisarniški, tekstilni in drugi
material, kraj dobave: Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za dodelitev naročila
v skupinah od 1, 2, 3, 4 in 6 je bila najnižja
ponudbena vrednost za posamezno
skupino blaga, v skupini 8 pa najnižja cena
posameznega artikla.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina 1 (PVC in polietilenski
matarial): Bodo - Uroš Dolinšek s.p., Polzela
42/b, 3313 Polzela,

– skupina 2 (pisarniški material):
Mladinska knjiga Birooprema d.d.,
Dunajska c. 121, 1113 Ljubljana.

– skupina 3 (obrazci): DZS, založništvo
in trgovina d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana,

– skupina 4 (tiskovine Splošne
bolnišnice Celje): Grafika Gracer d.o.o.,
Lava 7/b, 3000 Celje,

– skupina 6 (režijski material): Sava
Trade d.d., Cesta na Mestni log 90, 1000
Ljubljana,

– skupina 8 (papirna konfekcija):
– Europap d.o.o., Cesta v Šmartno 5,

1000 Ljubljana za artikle pod zap. št. 1, 2,
5, 6, 10 in 15,

– Paloma d.d. Sladki vrh, Sladki vrh 1,
2214 Sladki vrh za artikle pod zap. št. 3, 8,
11, 13 in 14,

– Vafra Commerce d.o.o., Griže 125,
3302 Griže za artilke pod zap. št. 4 in 9,

– Valtex & Co. d.o.o., Cesta A. Bitenca
68, 1000 Ljubljana za artikla pod zap. št. 7
in 12.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo odvisna od konkretnih nabav.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: ponudbe je
vložilo 11 kandidatov.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– skupina 1: 15,411.050 SIT, 8,549.258
SIT,

– skupina 2: 7,805.471,27 SIT,
6,758.267,61 SIT,

– skupina 3: 1,446.856,20 SIT,
591.366,50 SIT,

– skupina 4: 11,553.480,56 SIT,
8,580.955 SIT,

– skupina 6: 1,032.269 SIT, 896.269
SIT,

– skupina 8:
zap. št. 1: 2,200.000 SIT, 1,875.000

SIT,
zap. št. 2: 480.000 SIT, 464.000 SIT,
zap. št. 3: 118.500 SIT, 48.000 SIT,
zap. št. 4: 611.100 SIT, 462.000 SIT,
zap. št. 5: 52.800 SIT, 47.100 SIT,
zap. št. 6: 211.200 SIT, 188.400 SIT,
zap. št. 7: 1,750.000 SIT, 606.000 SIT,
zap. št. 8: 169.290 SIT, 100.002 SIT,
zap. št. 9: 30.300 SIT, 25.500 SIT,
zap. št. 10: 7,994.250 SIT, 1,671.750

SIT
zap. št. 11: 66.150 SIT, 38.269 SIT,
zap. št. 12: 2,077.500 SIT, 945.000

SIT,
zap. št. 13: 2,388.000 SIT, 81.120 SIT,
zap. št. 14: 2,964.000 SIT, 100.800

SIT,
zap. št. 15: 190.125 SIT, 143.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 30 z dne 5. 4. 2002, Ob-66840.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 1/2001 Ob-105672
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,

3000 Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Datum izbire: 6. 2. 2003 in 22. 8.

2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: medicinsko sanitetno potrošni mate-
rial, diagnostika in ostali lekarniški ma-
terial, kraj dobave: Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za dodelitev naročila
najnižja cena posameznega artikla.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: po posameznih artiklih
je bilo naročilo oddano naslednjim
dobaviteljem: Interpart d.o.o., Cesta na Brdo
49, Ljubljana; Metalka Zastopstva Media
d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana; Johnson &
Johnson S.E., Podružnica Ljubljana,
Šmartinska cesta 140, Ljubljana; Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, Ljubljana; Medias Inter-
national d.o.o., Leskovškova cesta 9D,
Ljubljana; Sind Ljubljana d.o.o., Freyerjeva
32/b, Ljubljana; Dentacom d.o.o. Velenje,
Efenkova 61, Velenje; Valencia
Stoma-Medical d.o.o., Župančičeva 10,
Ljubljana; Impakta d.d., Kersnikova 2,

Ljubljana; Mediline d.o.o., Perovo 30,
Kamnik; Interdent d.o.o., Trnoveljska c. 9,
Celje; Mediconsult d.o.o., Kvedrova 10,
Ljubljana; G 4 Medico d.o.o., Na Straški vrh
13, Ljubljana; Pri-Ma d.o.o., Igriška 2,
Ljubljana; Auremiana d.o.o. Sežana,
Partizanska cesta 109, Sežana; Labohem
d.o.o. Domžale, Kettejeva 16, Domžale;
Emporio Medical d.o.o. Ljubljana,
Prešernova 5, Ljubljana; Medinova d.o.o.,
Masarykova 17, Ljubljana; Karanta Ljubljana
d.o.o., Poljanski nasip 6, Ljubljana;
Kemofarmacija d.d., Ljubljana, Cesta na
Brdo 100, Ljubljana; Salus, Ljubljana d.d.,
Mašera Spasiča ulica 10, Ljubljana; Mogota
d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, Celje;
Profarmakon International d.o.o.,
Preradovičeva ul. 20/a, Maribor; Pfm-S,
d.o.o., Kolodvorska 2, Kranj; Star 2000
d.o.o. Izola, Obrtna 13, Izola; Helpy d.o.o.,
Dobrave 7a, Trzin; Farmadent d.o.o.,
Minarikova ulica 6, Maribor; Mikro + Polo
d.o.o., Lackova 78, Maribor; Iris d.o.o.,
Ljubljana, Cesta v gorice 8, Ljubljana;
Medicotehna d.o.o., Zadobrovška cesta
42a, Ljubljana; Hibiskus d.o.o. Ljubljana,
Puhova 10, Ljubljana; Biomedis M.B. d.o.o.,
Slokanova 12, Maribor; Promed d.o.o.,
Leskoškova cesta 9D, Ljubljana; J.S.
Evro-Medical Company d.o.o., Jarnikova 7,
Maribor; Merit d.o.o., Šmartinska c. 130,
Ljubljana; Laboratorijska tehnika Burnik
d.o.o. Skaručna, Skaručna 14a, Vodice;
Medis d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 1,
Ljubljana; MM Surgical d.o.o., Jakšičeva 7,
Ljubljana; Tosama d.d., Vir, Šaranovičeva
cesta 35, Domžale; Simp ‘ S d.o.o., Motnica
3, Trzin; Thomy Frey East, d.o.o., Vodnikova
170, Ljubljana; Interexport Ljubljana, d.o.o.
Ljubljana, Dunajska 139, Ljubljana; Adriamed
d.o.o., Parmova ulica 53, Ljubljana; Inn
d.o.o., Košnica pri Celju 61/b, Celje.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je odvisna od konkretnih nabav.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: ponudbe je
vložilo 47 kandidatov.

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: Uradni list
RS, št. 45 z dne 24. 5. 2002, Ob-69665.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-55539.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 72/03 Ob-105735
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-95-00, te-
lefaks 01/588-95-09.

3. Datum izbire: 7. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava goriva: 200.000 litrov ekstra
lahkega kurilnega olja.

Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: postopek oddaje javnega
naročila za izbiro ponudnika za dobavo go-
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riva: 200.000 litrov ekstra lahkega kurilne-
ga olja se zaključi brez izbire najugodnej-
šega ponudnika iz razloga, ker naročnik v
razpisnem roku ni prejel dveh samostojnih
pravilnih ponudb od dveh različnih, kapi-
talsko in upravljavsko nepovezanih ponud-
nikov v skladu s 76. členom ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 7. 11. 2003.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 51-23/03 Ob-105741
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

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

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 24. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano, Splo-
šna bolnišnica Maribor.

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: Mercator d.d. Market
program sadje, zelenjava, Tržaška cesta 33,
2000 Maribor, za skupine 11, 13 in 14.

7. Pogodbena vrednost: Mercator d.d.:
6,142.284,42 SIT; za skupino 11:
4,545.316,46 SIT; za skupino 13:
969.332,40 SIT; za skupino 14:
627.635,56 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: skupina 11: 6,449.540 SIT;
4,545.316,46 SIT; skupina 13: 1,290.282
SIT; 969.332,40 SIT; skupina 14:
672.602,25 SIT; 627.635,56 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 10.
2003 do 31. 10. 2003.

12. Datum in številka objave razpi-
sa prve faze omejenega postopka: Ura-
dni list RS, št. 69 z dne 24. 9. 2001,
Ob-54070.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 52-5/03 Ob-105742
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

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

2000 Maribor.

3. Datum izbire: 23. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelki iz tekstila, Splošna bolnišnica
Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna vrednost
posamezne vrste blaga - velja za skupine
1, 2, 3, 4, 5, 6, in 7; najnižja končna vre-
dnost skupine - velja za skupine 8, 9, 10,
11 in 14.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Modni salon Krajnc
Zdenka s.p., Rogoza na Polju 10/C, 2204
Miklavž, za posamezne vrste blaga iz skupi-
ne 3 ter za skupino 10; Sanolabor d.d.,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, za posamez-
ne vrste blaga iz skupin 1, 2, 4, 5, 6 in 7 ter
za skupini 9 in 14; Veletrgovina Vema d.d.,
Tržaška cesta 65, 2000 Maribor, za posa-
mezne vrste blaga iz skupine 4 ter za skupi-
no 8; Nitka šivalnica Ana Špat s.p., Jamova
2/B, 3000 Celje, za posamezne vrste bla-
ga iz skupin 1, 2, 3 in 4; Zaščita Ptuj, d.o.o.,
Rogozniška cesta 14, 2250 Ptuj, za skupi-
no 11; Mika d.o.o., Tomšičeva 15, 4000
Kranj, za posamezne vrste blaga iz skupin
1, 2, 3, 4 in 5.

7. Pogodbena vrednost: Modni salon
Krajnc Zdenka s.p. za skupino 10:
2,292.720 SIT; Sanolabor d.d. za skupino
9: 3,736.789,20 SIT; za skupino 14:
149.340 SIT; Veletrgovina Vema d.d. za
skupino 8: 1,369.974 SIT; Zaščita Ptuj
d.o.o. za skupino 11: 5,502.030 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ./

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: skupina 8: 1,369.974 SIT; 1,369.974
SIT; skupina 9: 3,736.789,20 SIT;
3,736.789,20 SIT; skupina 10: 2,864.760
SIT; 2,292.720 SIT; skupina 11: 6,351.540
SIT; 5,502.030 SIT; skupina 14: 202.700
SIT; 149.340 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodbe se sklenejo za čas od
15. 10. 2003 do 31. 12. 2003.

12. Datum in številka objave razpi-
sa prve faze omejenega postopka: Ura-
dni list RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001,
Ob-56766.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 478/15-13/2001 Ob-105782
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.

3. Datum izbire: 11. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano po sku-
pinah:

2. sklop:sadje ostalo in suho,
3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava,
4. sklop: vložena zelenjava,
7. sklop: riž,
8. sklop: mlevski in pekarski izdelki,
12. sklop: med in nadomestek medu,
13. sklop: čaji, prava kava,
15. sklop: začimbe,

16. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica
in koncentrati.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena ob zahtevani
kvaliteti; 3. sklop: globoko zamrznjena ze-
lenjava – naročnik ni pridobil najmanj dveh
pravilnih ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

2. sklop: sadje ostalo in suho – Živila
Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Na-
klo;

4. sklop: vložena zelenjava – Živila Kranj
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo;

7. sklop: riž – Droga Portorož d.d., In-
dustrijska c. 21, 6310 Izola;

8. sklop: mlevski in pekarski izdelki –
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo;

12. sklop: med in nadomestek medu –
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo;

13. sklop: čaji, prava kava – Droga Por-
torož d.d., Industrijska c. 21, 6310 Izola;

15. sklop: začimbe – Droga Portorož
d.d., Industrijska c. 21, 6310 Izola;

16. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica
in koncentrati Kolinska d.d., Kolinska 1,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
2. sklop: sadje ostalo in suho,
4. sklop: vložena zelenjava,
8. sklop: mlevski in pekarski izdelki,
12. sklop: med in nadomestek medu:

1,636.277 SIT brez DDV;
7. sklop: riž, 13. sklop: čaji, prava ka-

va,15. sklop: začimbe: 655.747,90 SIT brez
DDV;

16. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica
in koncentrati: 490.735,20 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
2. sklop: sadje ostalo in suho: 720.050

SIT brez DDV, 676.400 SIT brez DDV;
4. sklop: vložena zelenjava: 428.367,25

SIT brez DDV, 360.243,25 SIT brez DDV;
7. sklop: riž: 208.611,50 SIT brez DDV,

200.703 SIT brez DDV;
8. sklop: mlevski in pekarski izdelki:

446.561,50 SIT brez DDV, 395.693,25 SIT
brez DDV;

12. sklop: med in nadomestek medu:
244.300 SIT brez DDV, 203.940 SIT brez
DDV;

13. sklop: čaji, prava kava: 370.170 SIT
brez DDV, 271.774,50 SIT brez DDV;

15. sklop: začimbe: 82.453,94 SIT brez
DDV, 78.016,38 SIT brez DDV;

16. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica
in koncentrati: 580.455,65 SIT brez DDV,
490.735,20 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 64 z dne 3. 8. 2001, Ob-53139.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 11. 2003.

Ortopedska bolnišnica
Valdoltra



Stran 6796 / Št. 111-112 / 14. 11. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ob-105795
1. Naročnik: Dijaški dom Drava Maribor.
2. Naslov naročnika: Smetanova ulica

67, 2000 Maribor, tel. 02/229-63-70, faks
02/228-26-61.

3. Datum izbire: 17. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava mesnih izdelkov, Dijaški dom
Drava Maribor, Smetanova ulica 67, 2000
Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponujena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: 4. skupina: mesni izdelki – Me-
sarstvo Proizvodnja, trgovina in storitev Kri-
stijan Nikl s.p., Betnavska cesta 122, 2000
Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 4. skupina: mesni izdelki –

5,940.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za 1. sklop:

4. skupina: mestni izdelki: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za 1. sklop: 4. skupina: mesni izdelki:
7,668.767 SIT, 5,940.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: ponovitev II.
faze postopka za 1. sklop – 4. skupine me-
sni izdelki, zaradi odpovedi pogodbe od pr-
votno izbranega ponudnika.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 15 z dne 14. 2.
2003, Ob-87697.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Dijaški dom Drava Maribor

Ob-105810
1. Naročnik: Goriška knjižnica Franceta

Bevka.
2. Naslov naročnika: Trg Edvarda Karde-

lja 4, 5000 Nova Gorica, tel. 05/330-91-00,
telefaks 05/302-16-88.

3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup in dobava bibliobusa.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano
po postopku s pogajanji brez predhodne ob-
jave (2. točka prvega odstavka 20. člena
ZJN-1), po tem, ko je naročnik izvedel odprti
postopek oddaje javnega naročila za blago
in ga zaradi samo ene prejete ponudbe za-
ključil brez izbire izvajalca. Pred izvedbo po-
stopka s pogajanji brez predhodne objave je
naročnik pridobil pozitivno mnenje Urada za
javna naročila številka 041-120/2003, z dne
13. oktober 2003.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dumida d.o.o., Kidri-
čeva 16, 2230 Lenart.

7. Pogodbena vrednost: 61,000.000
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: v postopku s pogajanji je naročnik

dosegel ceno, ki je primerljiva cenam, ki
veljajo za tovrstna vozila na tržišču in kako-
vost vozila in notranje opreme, ki odgovarja
tehničnim normativom in standarom, ki ve-
ljajo za vozila v cestnem prometu v RS ter
normativom in standardom, ki veljajo za
knjižnično dejavnost. Pogodbena cena je
fiksna, po načelu “ključ v roke“.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 11. 2003.

Goriška knjižnica Franceta Bevka

Št. 001/2003 Ob-105846
1. Naročnik: Komunala javno podjetje

d.o.o. Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Kopališka 2, 9000

Murska Sobota, tel. 02/521-37-00, faks
02/521-37-40.

3. Datum izbire: 26. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava naftnih derivatov v kurilni se-
zoni 2003/2004, ekstra lahko kurilno
olje 900.000 litrov, plinsko olje D2
60.000 l, plinsko olje D2 za zimske ra-
zmere 10.000 l.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol Slovenska naftna
družba d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 82,205.640
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 84,527.628 SIT, 82,205.640 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: 10. 11. 2003.
Komunala d.o.o. Murska Sobota

Št. 3359/03 Ob-105852
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje 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: 18. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izgradnja RTP 110/20 kV Ribnica –
dobava in montaža opreme.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: naročnik je zaključil postopek brez
oddaje naročila, saj skladno s prvim odstavkom
76. člena ZJN-1 ni mogel izbrati najugodnej-
šega ponudnika, ker mu po opravljenem oce-
njevanju nista ostali vsaj dve samostojni pravil-
ni ponudbi od dveh različnih, kapitalsko in
upravljalsko nepovezanih ponudnikov.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcu: /

9. Število prejetih ponudb: 2 nepravilni
ponudbi.

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: Ur. l. RS, št. 38 z dne 25. 4. 2003,
Ob-92676, pod naslovom “dobava primar-
ne in sekundarne opreme ter montažnih del
za RTP 110/20 kV Ribnica“.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 10. 11. 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3364/03 Ob-105853
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: 17. marec 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava tehnološke opreme DCV
(distribucijski center vodenja) naročni-
ka Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je na osnovi vlože-
nega zahtevka za revizijo postopka razvelja-
vil svoj prvotni sklep o oddaji naročila naju-
godnejšemu ponudniku št. 3990/02-IHG.
Skladno z napotili Državne revizijske komi-
sije je naročnik ponovno opravil pregled in
ocenjevanje ponudb. Naročnik skladno s
prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 ni mogel
izbrati najugodnejšega ponudnika, ker mu
po opravljenem ocenjevanju nista ostali vsaj
dve samostojni pravilni ponudbi od dveh raz-
ličnih, kapitalsko in upravljalsko nepoveza-
nih ponudnikov.

5. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

6. Pogodbena vrednost: /
7. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5 nepravil-

nih ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo predmetno javno naro-
čilo oddal po postopku s pogajanji (1. točka
drugega odstavka 20. člena ZJN-1), pred-
vidoma v naslednjih mesecih leta 2003.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 19 z dne 1. 3. 2002,
Ob-64765, pod naslovom: tehnološka opre-
ma DCV (distribucijski center vodenja) Elek-
tro Ljubljana, d.d.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 11. 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3332/03 Ob-105854
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 111-112 / 14. 11. 2003 / Stran 6797

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: 3. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava ADSS optičnega kabla in
opreme za relacijo RP Dobrepolje – RTP
Grosuplje.

Kraj dobave je v fco. skladišče naročni-
ka v RTP Grosuplje – razloženo.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (75% de-
lež),

– tehnične lastnosti kabla (10% delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež),
– reference ponujenega kabla (5% de-

lež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnu-
če, s proizvajalcem Alcoa Fujikura.

7. Pogodbena vrednost: 18,858.000
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni in
2 nepravilni ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 18,789.082,60 SIT (brez DDV),
15,715.000 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 10. 11. 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 394/10-12/2003 Ob-105862
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks 05
65-27-185.

3. Datum izbire: 6. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: laboratorijski material in reagenti:
1. sklop: reagenti za biokemične anali-

ze, kalibratorji, serumi za kontrolo kvalitete,
2. sklop: potrošni material, stekleni pri-

bor, barvila in drugo,
3. sklop: reagenti za hematološki anali-

zator Beckman-Coulter HMX,
4. sklop: material za vakuumski odvzem

krvi,
5. sklop: reagenti in material za eml 100

(radiometer).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena; za 4. sklop:
material za vakuumski odvzem krvi in 5.
sklop: reagenti in material za EML 100 (Ra-
diometer) naročnik ni pridobil vsaj dveh pra-
vilnih ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: reagenti za biokemične anali-
ze, kalibratorji, serumi za kontrolo kvalitete
– Iris, mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana,

2. sklop: potrošni material, stekleni pri-
bor, barvila in drugo – Kemofarmacija d.d.,
Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,

3. sklop: reagenti za hematološki anali-
zator Beckman-Coulter HMX – AMS
Meding d.o.o., Ljubljanska c. 6a, 3230
Šentjur.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: reagenti za biokemične anali-

ze, kalibratorji, serumi za kontrolo kvalitete
–1.398.654,94 SIT brez DDV,

2. sklop: potrošni material, stekleni pri-
bor, barvila in drugo – 1,359.707,56 SIT
brez DDV,

3. sklop: reagenti za hematološki anali-
zator Beckman-Coulter HMX – 1,314.850
brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: reagenti za biokemične ana-

lize, kalibratorji, serumi za kontrolo kvalite-
te – 1,925.489,05 SIT brez DDV,
1,398.654,94 SIT brez DDV,

2. sklop: potrošni material, stekleni pri-
bor, barvila in drugo – 5,538.280 SIT brez
DDV, 1,359.707,56 SIT brez DDV,

3. sklop: reagenti za hematološki anali-
zator Beckman-Coulter HMX – 1,886.304
SIT brez DDV, 1,314.850 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: 10. 11. 2003.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 245/2003 Ob-105965
1. Naročnik: Osnovna šola 16. decem-

bra Mojstrana.
2. Naslov naročnika: Ulica Alojza Rabi-

ča 7, Mojstana.
3. Datum izbire: 23. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila za potrebe šolske kuhinje, koli-
čina je posredno razvidna iz ponudbenih
vrednosti; kraj dobave fco: Osnovna šola
16. decembra, Ulica Alojza Rabiča 7, Moj-
strana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo je bila, ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, naju-
godnejša cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. mleko in mlečni izdelki:
1.1. mleko,
1.2. jogurti,
1.3. maslo,
1.4. siri,
1.5. sveži siri,
1.6. smetana – Celeia d.o.o.,
1.9. margarina – Ljubljanske mlekarne

d.d.,
2. meso in mesni izdelki:
2.1. meso goveje – mlada govedina,
2.2. meso svinjsko – JEM d.d.,
2.3. meso piščančje,
2.4. meso puranje,
2.7. suhomesni izdelki,

2.8. obarjene klobase iz piščančjega
mesa – Mesarstvo Rešet;

2.9. obarjene klobase iz gov. svinjskega
mesa,

2.10. poltrajne klobase – JEM d.d.,
2.11. klobase trajne – Mesarstvo Rešet,
2.13. klobase za pečenje,
2.14. zaseka – JEM d.d.,
2.15. pašteta – Mesarstvo Rešet,
7. kruh, pekovsko pecivo in slaščičar-

sko pecivo:
7.4. pekovsko pecivo – Žito Gorenjka

d.d.,
7.5. ocvrto pecivo – Don Don Metlika

d.o.o.,
7.8. keksi – Žito Gorenjka d.d.,
8. ostalo prehrambeno blago:
8.3. jajca – Pik As Tržič d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: najnižja ponud-

bena vrednost, navedena v 10. točki.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: (v SIT):
1. mleko in mlečni izdelki:
1.1. mleko – 248.595,20, 216.500,
1.2. jogurti – 43.766,20, 43.721,40,
1.3. maslo – 46.286,10, 26.853,75,
1.4. siri – 205.874,78, 129.803,71,
1.5. sveži siri – 37.497,60, 24.049,12,
1.6. smetana – 33.418, 30.206,40,
1.9. margarina – 17.967,60, 17.088,75,
2. meso in mesni izdelki:
2.1. meso goveje – mlada govedina –

230.800, 211.900,
2.2. meso svinjsko – 154.700,

150.000,
2.3. meso piščančje – 207.850,

194.900,
2.4. meso puranje – 204.500,

168.000,
2.7. suhomesni izdelki – 173.875,89,

115.890,
2.8. obarjene klobase iz piščančjega

mesa – 99.800, 93.100,
2.9. obarjene klobase iz gov. svinjskega

mesa – 107.000, 90.000,
2.10. poltrajne kobase – 44.414,55,

38.300,
2.11. klobase trajne – 10.771,88,

5.470,
2.13. klobase za pečenje – 107.000,

102.600,
2.14. zaseka – 3.923,36, 2.244,
2.15. pašteta – 100.000, 65.000,
7. kruh, pekovsko pecivo in slaščičar-

sko pecivo:
7.4. pekovsko pecivo – 432.781,

398.962,50,
7.5. ocvrto pecivo – 37.500, 32.550,
7.8. keksi – 15.430,94, 14.192,
8. ostalo prehrambeno blago:
8.3. jajca – 33.600, 28.868.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 19. 9. 2003, Ob-102081.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Osnovna šola 16. decembra
Mojstrana



Stran 6798 / Št. 111-112 / 14. 11. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št. 2096-217/03 Ob-105681
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Log d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dobja vas 187,

Ravne na Koroškem.
3. Datum izbire: 18. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja zbirnega cen-
tra za ločeno zbiranje ločenih frakcij od-
pakov Lokovica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, reference
izvajalca za gradnjo poslovnih objektov ar-
mirano betonske in jeklene izvedbe, plačilni
pogoji. Izbere se ponudnik, ki je prejel naj-
večje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradnje IGEM d.o.o.,
Celjska cesta 7, Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost: 33,052.318
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 10,727.972,46 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 34,069.986,69 SIT, 33,052.318
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: 6. 11. 2003.

Javno komunalno podjetje
Log d.o.o.

Št. 2095-217/03 Ob-105682
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Log d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dobja vas 187,

Ravne na Koroškem.
3. Datum izbire: 18. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja zbirnega cen-
tra za ločeno zbiranje ločenih frakcij od-
padkov Dobja vas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, reference
izvajalca za gradnjo poslovnih objektov ar-
mirano betonske in jeklene izvedbe, plačilni
pogoji. Izbere se ponudnik, ki je prejel naj-
večje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ivartnik SGD, d.o.o., Dol-
ga brda 39A, Prevalje.

7. Pogodbena vrednost: 35,243.393,66
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 11,960.431,98 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,141.433,91 SIT, 35,243.393,66
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: 6. 11. 2003.

Javno komunalno podjetje
Log d.o.o.

Št. 351-06-26/2003 Ob-105686
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vla-

de RS.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-18-00, faks
01/478-18-78.

3. Datum izbire: 10. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: stalne izvedbe gradenj
malih vrednosti za obdobje od 1. 10.
2003 do 30. 9. 2006 na objektih, s ka-
terimi upravlja Servis skupnih služb Vla-
de RS, na različnih lokacijah po Slove-
niji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: reference – do 39 točk,
daljši garancijski rok – do 4,8 točke.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

Sklop A:
– PIL 2 Inženiring d.o.o. Grosuplje,

Brezje 1, 1290 Grosuplje,
– Dom Koper d.o.o., Ferrarska 17,

6000 Koper,
– SPL Ljubljana d.d., Frankopanska

18a, 1517 Ljubljana.
Sklop B:
– Kovinotehna MKI d.o.o., Podbevško-

va ulica 15, 8000 Novo mesto.
Sklop C:
– VTZ d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljub-

ljana,
– Milošič Jožef s.p. Elektrotehnika, Po-

trčeva cesta 028, 2250 Ptuj,
– Arba plus d.o.o., Pot v smrečje 3,

1231 Črnuče,
– Elcos d.o.o., Vodmatska 3, 1000

Ljubljana,
– Kovinotehna MKI d.o.o., Podbevško-

va ulica 15, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Sklop A:
– PIL 2 Inženiring d.o.o. Grosuplje,

Brezje 1, 1290 Grosuplje – 43,8 točk,
– Dom Koper d.o.o., Ferrarska 17,

6000 Koper – 43,8 točk,
– SPL Ljubljana d.d., Frankopanska

18a, 1517 Ljubljana – 43,8 točk.
Sklop B:
– Kovinotehna MKI d.o.o., Podbevško-

va ulica 15, 8000 Novo mesto – 39 točk.
Sklop C:
– VTZ d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljub-

ljana – 43,8 točk,
– Milošič Jožef s.p. Elektrotehnika, Po-

trčeva cesta 028, 2250 Ptuj – 43,8 točk,
– Arba plus d.o.o., Pot v smrečje 3,

1231 Črnuče – 39 točk,
– Elcos d.o.o., Vodmatska 3, 1000

Ljubljana – 43,8 točk,
– Kovinotehna MKI d.o.o., Podbevško-

va ulica 15, 8000 Novo mesto – 39 točk.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 67 z dne 11. 7. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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. 403-01-63/2003 Ob-105612
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj

Gradec, tel. 02/88-121-11.
3. Datum izbire: 23. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: prenova podružnične šo-
le Šmiklavž.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, kvaliteta, garancijski
roki. Na osnovi kriterijev je najugodnejša
ponudba izbranega izvajalca.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeništvo Kuster s.p.,
Levstikova 1, Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost: 88,029.280,18
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 96,243.952,09 SIT, 93,397.388,41 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 11. 2003.
Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-105649
1. Naročnik: Občina Trzin.
2. Naslov naročnika: Mengeška cesta

9, 1236 Trzin.
3. Datum izbire: 5. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Jemčeve
ceste v Trzinu.

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: SCT d.d., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 65,594.143,35
SIT (DDV je zajet v ceni).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 114,152.094 SIT, 65,594.143,35 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: 6. 11. 2003.
Občina Trzin
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 11. 2003.

Servis skupnih služb Vlade RS

Št. 37/03 Ob-105743
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

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

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 17. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela,
skupina 5 - elektroinštalaterstvo:
varnostna razsvetljava - hospitalna
stolpnica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elektro Tabga d.o.o.,
Radovanova ulica 2, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 15,047.736
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,555.985,60 SIT; 15,047.736 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 10.
2003 do 30. 11. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001,
Ob-54869.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 36/03 Ob-105744
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

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

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 12. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela,
skupina 1 - slikopleskarstvo: hospitalna
stolpnica, uprava in zobozdravstvena
ambulanta.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Slikar d.d., Prešernova
26/A, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 15,434.472
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,161.456 SIT; 15,434.472 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 10.
2003 do 31. 10. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 42/03 Ob-105745
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

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

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 15. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela,
skupina 2 - zidarstvo: patologija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zidarstvo Herman
Vocovnik s.p., Lackova 17/A, 2000
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 2,241.900 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,353.458 SIT; 2,241.900 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 11.
2003 do 30. 11. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 41/03 Ob-105746
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

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

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 15. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela,
skupina 3 - ključavničarstvo: ginekološki
oddelek - drsna vrata.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ključavničarstvo in
zaključna gradbena dela Anton Lavrenčič
s.p., Obrežna ulica 55, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 956.160 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,201.284 SIT; 956.160 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 11.
2003 do 30. 11. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001,
Ob-59001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 40/03 Ob-105747
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

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

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 13. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela,
skupina 1 - slikopleskarstvo: kotlovnica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Slikosim - Vlado Simonič
s.p., Na terasi 5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 6,859.969,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,832.103,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba se sklene za čas od
25. 10. 2003 do 30. 11. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 39/03 Ob-105748
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

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

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 29. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela,
skupina 2 - zidarstvo: terasa porodnega
oddelka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zidarstvo Herman
Vocovnik s.p., Lackova 17/A, 2000
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 8,012.640
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,412.996 SIT; 8,012.640 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba se sklene za čas od
13. 10. 2003 do 30. 11. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 38/03 Ob-105749
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
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2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.

3. Datum izbire: 17. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela,
skupina 2 - talne obloge: obračun plač
in hospitalna stolpnica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Anchi Inženiring d.o.o.,
Bistriška cesta 99, 2319 Poljčane.

7. Pogodbena vrednost: 386.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 428.016 SIT; 386.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 10.
2003 do 30. 10. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 352-05/01-7 Ob-105794
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice.
2. Naslov naročnika: Kranjčeva ul. 3,

9226 Moravske Toplice, faks 02/538-15-02,
tel. 02/538-15-00.

3. Datum izbire: 11. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
Bogojina, 1 faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
Najugodnejši ponudnik je izbran na osnovi
najnižje ponujene cene.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Mura JVGP d.d, Ciril Me-
todova 34, 9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 23,673.583,78
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: tri pravilne
ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 31,727.245,60 SIT in 23,673.583,78
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in števika objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Občina Moravske Toplice

Št. 352-05/01-8 Ob-105797
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice.
2. Naslov naročnika: Kranjčeva ul. 3,

9226 Moravske Toplice, faks 02/538-15-02,
tel. 02/538-15-00.

3. Datum izbire: 13. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja vodovodnega

omrežja Berkovci–Prosenjakovci-Motvar-
jevci, II. faza Pordašinci – Motvarjevci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
Najugodnejši ponudnik je izbran na osnovi
najnižje ponujene cene.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: JKP Čista narava d.o.o.,
Tešanovci 32b, 9226 Moravske Toplice.

7. Pogodbena vrednost: 63,616.458
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: tri pravilne
ponudbe

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 68,192.073,84 SIT in 63,616.458 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: 7. 11. 2003.

Občina Moravske Toplice

Št. 020669 Ob-105799
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,

1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 11. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja črpališča na
območju Papirnice Vevče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Nivo d.d., Lava 11, 3000
Celje.

7. Pogodbena vrednost: 49,790.380,67
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,985.717,54 SIT (brez DDV),
49,790.380,67 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 83 z dne 27. 9. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

Št. 020669 Ob-105800
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,

1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 6. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dodatna dela gradnje
kanalizacije v naselju Vaše–Goričane–
Rakovnik–Sora.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je oddano z

direktno pogodbo na podlagi 110. člena Za-
kona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska c.
56, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 33,060.000,66
SIT (z DDV).

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: osnovna pogodba med JP VO-KA
in SCT d.d. za gradnjo kanalizacije v nase-
lju Vaše–Goričane–Rakovnik–Sora, del v
naselju Vaše, 3. faza pod št. 1129/01-TIS
je bila podpisana dne 14. 12. 2001 na
podlagi razpisne dokumentacije št. JN 12
grad/2001. Vrednost oddanih z DDV je
znašala 320,971.098,32 SIT. Zaradi grad-
nje ali obnove ostalih komunalnih vodov je
prišlo do povečanega obsega del, oziroma
do dodatnih del na vzpostavitvi cestišč v
prvotno stanje. Pogodbeni izvajalec del je
dne 9. 9. 2003 po naročilu in potrditvi po-
nudbe za dodatna dela Občine Medvode
pripravil ponudbeni predračun v vrednosti
33,060.000,66 SIT z DDV.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

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. 404-01-192/2003 Ob-105561
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: 19. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne in tehnične dokumentacije za III.
fazo obnove in dograditve objekta ZUIM
Kamnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ARHE d.o.o., Židovska
steza 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 70,223.532
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:.

9. Število prejetih ponudb: 1.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 70,223.532 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.
351-31/2003 z dne 28. 8. 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: 5. 11. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-105579
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji, DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Družba za avtoce-

ste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljub-
ljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, faks
01/300-99-37.

3. Datum izbire: 30. 9.2003.
4. Vrsta in obseg storitev: svetovalne

storitve pri izdelavi projektne dokumen-
tacije in drugih strokovnih gradiv v okvi-
ru uresničevanja sprememb in dopolni-
tev nacionalnega programa izgradnje
avtocest v RS (SDNPIA).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba (tehnični del 60% in finančni del
40%), izbran je bil ponudnik, ki je zbral naj-
višje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fa-
kulteta za gradbeništvo in geodezijo, Pro-
metnotehniški inštitut, Jamova 2, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 57,600.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 58,320.000 SIT, 57,600.000 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: 5. 11. 2003.
DARS d.d.

Št. 47/3820/2003 Ob-105582
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-35-32, tel.
01/474-35-31.

3. Datum izbire: 21. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije DV polje 110 kV
Brestanica v RP Hudo in vključitev DV
110 kV Brestanica-Hudo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
s pogajanji brez predhodne objave (3. toč-
ka 110. člena).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IBE d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 20,664.600 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: 7. 11. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Št. 29112/03 403-201/2003 Ob-105678
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 472-56-53, faks 472-56-35.
3. Datum izbire: 29. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: generalna

obnova registrafonov Kreutler.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je k sodelovanju v
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve (v skladu z 2. točko prvega odstavka
20. člena ZJN-1) pozval 1 kandidata. Po-
gajanja so potekala po merilu najnižja cena.
Naročnik je oddal naročilo kandidatu iz
6. točke te objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kompas telekomuni-
kacije, d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: okvirna vre-
dnost pogodbe z vključenim DDV je
10,300.000 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: 3. 11. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve

Policija

Št. 40303-8/2003-12 Ob-105798
1. Naročnik: Občina Rogašovci.
2. Naslov naročnika: Rogašovci 14b,

9262 Rogašovci, faks 01/557-16-07.
3. Datum izbire: 26. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok
iz območja Občine Rogašovci v šolskih
letih 2003/2004, 2004/2005 in
2005/2006 za Osnovno šolo sveti Jurij
s podružnico Pertoča.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po merilih v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Avtobusni promet Mur-
ska Sobota, d.d., Bakovska ulica 29/a,
Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 339,76 SIT (z
DDV) po km prevoza.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 400 SIT po km prevoza, 339,76 SIT po
km prevoza.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 70 z dne 18. 7. 2003, Ob-98113.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 11. 2003.

Občina Rogašovci

Št. 3333/03 Ob-105855
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje 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: 6. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje po-

sekov in čiščenje podrasti na trasah
elektroenergetskih vodov na področju
Elektro Ljubljana, d.d.:

– sklop 1: področje DE Elektro Ljublja-
na okolica + DE Elektro Ljubljana mesto,

– sklop 2: področje Elektro Novo me-
sto,

– sklop 3: področje DE Elektro Ko-
čevje,

– sklop 4: področje DE Elektro Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je izbral ponud-
nike na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (90% de-
lež),

– potrjene reference (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
– sklop 1: področje DE Elektro Ljublja-

na okolica + DE Elektro Ljubljana mesto:
– TGG d.o.o., Dunajska 158, 1000

Ljubljana,
– Agroles d.o.o, Luže 18, 4212 Visoko,

– skop 2: področje Elektro Novo mesto:
– Elektro mreža Janez Strojinc, s.p.,

Gubčeva 12, 8210 Trebnje,
– Gozdarstvo Pirš, Vid Pirš, s.p., Zg.

Tuhinj 9, 1219 Laze,
– sklop 3: področje DE Elektro Koče-

vje:
– Elektro mreža Janez Strojinc, s.p.,

Gubčeva 12, 8210 Trebnje,
– Edupps, d.o.o., Cesta 9. avgusta

96, 1410 Zagorje,
– sklop 4: področje DE Elektro Trbovlje:

– TGG d.o.o., Dunajska 158, 1000
Ljubljana,

– Agroles d.o.o, Luže 18, 4212 Visoko.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: področje DE Elektro Ljublja-

na okolica+Ljubljana mesto:
– TGG d.o.o., Dunajska 158, 1000

Ljubljana, v skupni ponudbeni vrednosti
za okvirni obseg naročila do 1/2 od
18,678.600 SIT (z DDV),

– Agroles d.o.o, Luže 18, 4212 Viso-
ko, v skupni ponudbeni vrednosti za okvirni
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obseg naročila do 1/2 od 18,678.600 SIT
(z DDV),

– sklop 2: področje DE Elektro Novo
mesto:

– Elektro mreža Janez Strojinc, s.p.,
Gubčeva 12, 8210 Trebnje, v skupni po-
nudbeni vrednosti za okvirni obseg naročila
do 1/2 od 31,246.440 SIT (z DDV),

– Gozdarstvo Pirš, Vid Pirš, s.p., Zg.
Tuhinj 9, 1219 Laze, v skupni ponudbeni
vrednosti za okvirni obseg naročila do 1/2
od 28,459.800 SIT (z DDV),

– sklop 3: področje DE Elektro Ko-
čevje:

– Elektro mreža Janez Strojinc, s.p.,
Gubčeva 12, 8210 Trebnje, v skupni po-
nudbeni vrednosti za okvirni obseg naročila
do 1/2 od 10,077.000 SIT (z DDV),

– Edupps, d.o.o., Cesta 9. avgusta
96, 1410 Zagorje, v skupni ponudbeni vred-
nosti za okvirni obseg naročila do 1/2 od
10,257.000 SIT (z DDV),

– sklop 4: področje DE Elektro Trbovlje:
– TGG d.o.o., Dunajska 158, 1000

Ljubljana, v skupni ponudbeni vrednosti
za okvirni obseg naročila do 1/2 od
35,415.000 SIT (z DDV),

– Agroles d.o.o, Luže 18, 4212 Viso-
ko, v skupni ponudbeni vrednosti za okvirni
obseg naročila do 1/2 od 35,415.000 SIT
(z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:

– sklop 1: področje DE Elektro Ljub-
ljana okolica+Ljubljana mesto: ni podizva-
jalca,

– sklop 2: področje DE Elektro Novo
mesto: ni podizvajalca,

– sklop 3: področje DE Elektro Koče-
vje: ni podizvajalca,

– sklop 4: področje DE Elektro Trbovlje:
ni podizvajalca.

9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: področje DE Elektro Ljublja-

na okolica+Ljubljana mesto: 6 pravilnih po-
nudb in 3 nepravilne ponudbe,

– sklop 2: področje DE Elektro Novo
mesto: 4 pravilne ponudbe in 3 nepravilne
ponudbe,

– sklop 3: področje DE Elektro Koče-
vje: 3 pravilne ponudbe in 3 nepravilne po-
nudbe,

– sklop 4: področje DE Elektro Trbov-
lje: 5 pravilnih ponudb in 3 nepravilne po-
nudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop 1: področje DE Elektro Ljublja-
na okolica+Ljubljana mesto: 17,896.540
SIT (brez DDV), 15,565.500 SIT (brez
DDV),

– sklop 2: področje DE Elektro Novo
mesto: 27,298.700 SIT (brez DDV),
23,716.500 SIT (brez DDV),

– sklop 3: področje DE Elektro Koče-
vje: 10,016.250 SIT (brez DDV), 8,397.500
SIT (brez DDV),

– sklop 4: področje DE Elektro Trbovlje:
32,790.900 SIT (brez DDV), 29,512.500
SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 10. 11. 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 110-1/03 Ob-105809
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, tel. 300-99-59 in faks
01/300-99-37.

3. Datum izbire: 7. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: nabava več-

namenskih brezkontaktnih čipnih (pa-
metnih) kartic.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena za posamezni
sklop ob izpolnjevanju ostalih pogojev raz-
pisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Četrta pot d.o.o., Plani-
na 3, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 39,598.800
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: za varianto 1: 50,280.000 SIT,
39,598.800 SIT; za varianto 2: 50,760.000
SIT, 39,598.800 SIT; za varianto 3:
51,000.000 SIT, 39,598.800 SIT; izbrana
je bila varianta 1.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: objava za pogajanja Uradni list RS,
št. 78 z dne 8. 8. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

DARS d.d.

Št. 110-1/03 Ob-105811
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, tel. 01/300-99-59 in faks
01/300-99-37.

3. Datum izbire: 30. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: AC Šmarje

Sap–Grosuplje (Višnja Gora): izdelava
projektne dokumentacije (PGD, PZI,
PZR, POV) za bencinski servis Cikava
(plato bencinskega servisa Cikava in
prometna ureditev AC priključka Cika-
va) – postopek s pogajanji po 1. točki dru-
gega odstavka 20. člena po predhodni ob-
javi za odprti postopek.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: reference potrjene s strani
naročnikov, ponudbena cena in rok izvedbe
projektne dokumentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Projekt nizke zgradbe
d.o.o., Vojkova 65, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 32,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 23,4%.

9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 32,100.000 SIT, 32,000.000 SIT
– končna ponudbena cena.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: objava za pogajanja Uradni list RS,
št. 75 z dne 1. 8. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 40-41 z dne 5. 5. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2003.

DARS d.d.

Št. 043/2003-3 Ob-105872
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 2. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: pridobiva-

nje novih zavezancev za plačilo RTV pri-
spevka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave po
prvem odstavku 20. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Laser Computer d.o.o.,
Dunajska 51, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 60,000.000
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba je sklenjena za obdobje 3
let. Naročnik je izvedel postopek s pogaja-
nji, ker je v odprtem postopku prejel samo
eno ponudbo, predhodno je bilo pridoblje-
no mnenje Urada za javna naročila.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 11. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega

natečaja

Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja

Ob-105564
1. Naročnik: Center Vlade RS za infor-

matiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00.

3. Predmet natečaja: predmet natečaja
je načrt izdelave informacijskega siste-
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ma elektronskih objav (E-objav) javnih
naročil za potrebe Centra vlade za infor-
matiko v skladu s specifikacijami, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.

4. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva natečajno gradivo in do-
datne informacije: Center Vlade RS za infor-
matiko, Sektor za materialno in finančno po-
slovanje, Petra Rozman, tel. 01/478-86-04.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne infor-
macije: od 9. do 15. ure.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center Vlade za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, vložišče, so-
ba 25.

6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je na-
tečaj rezerviran za določene poklice: /

7. Merila za ocenjevanje ponudb: stro-
kovna komisija bo ocenila izdelan načrt in-
formacijskega sistema ter ugotovila ali izva-
jalec izpolnjuje razpisne pogoje.

Komisija bo na podlagi tehničnih specifi-
kacij, primernosti, uporabnosti, prijaznosti
do uporabnika ter celotne grafične podobe
ocenjevala prispele natečaje na podlagi na-
slednjih meril:

a) prijaznost sistema e-objave za naroč-
nike – 15,

b) prijaznost sistema e-objave za ponud-
nike – 10,

c) uporabnost in primernost dela inf. si-
stema ‘Poročilo’ – 15,

d) uporabnost in primernost celovitega
sistema – 25,

e) logična struktura, celovitost in kvalite-
ta rešitve – 20,

f) stopnja priličenja (vraščenost) obstoje-
či računalniški podstati in uveljavljenim stan-
dardom – 15,

g) skupno število točk – 100.
Na podlagi te izbire bo naročnik oddal

javno naročilo, kjer bo izbrana ponudba
predstavljala tehnične specifikacije. Izbrani
ponudnik na natečaju bo lahko konkuriral
pri oddaji naročila za izgradnjo informacij-
skega sistema.

Naročnik bo odkupil največ dve rešitvi
(dokumentaciji). Nagrada za odkup prve do-
kumentacije znaša 1,000.000 SIT, za od-
kup drugih dokumentacij pa znaša nagrada
250.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravico
da ne odkupi nobene dokumentacije, oziro-
ma odkupi le eno.

8. Kjer je potrebno, imena članov žiri-
je, ki bo ocenjevala ponudbe: /

9. Napoved, ali je odločitev žirije obve-
zujoča za naročnika: /

10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad:

1. nagrada – 1,000.000 SIT,
2. nagrada – 250.000 SIT.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o pla-

čilih vsem udeležencem natečaja: /
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu do-

deljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: da.
13. Morebitne druge informacije o na-

tečaju: vprašanja in odgovori na spletni stra-
ni naročnika http://www2.gov.si:800/jav-
nar/jnvodg.nsf.

14. Datum objave predhodnega razpi-
sa: /

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

Center Vlade RS za informatiko

Št. 1275/03 Ob-105783
1. Naročnik: Slovenska turistična orga-

nizacija, javni gospodarski zavod.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,

Ljubljana.
3. Predmet natečaja: kreativna zasno-

va akcije tržnega komuniciranja za po-
večanje prepoznavnosti Slovenije z vse-
binsko nadgradnjo tržnega komunicira-
nja slovenskega turizma ob vstopu Slo-
venije v EU.

4. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: Slovenska turistična
organizacija, Dunajska 156, Ljubljana, Ma-
ja Pak, faks 01/589-18-41 ali elektronski
naslov: maja.pak@slovenia-tourism.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobe dodatne infor-
macije: razpisna dokumentacija se lahko
prevzame vsak delovni dan med 9. in 12. uro
do roka oddaje ponudb; dodatne informaci-
je se lahko zahtevajo najkasneje pet dni pred
potekom roka za predložitev ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago dana brezplačno.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 1. 2004 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenska turistična organiza-
cija, Dunajska 156, Ljubljana, tajništvo, s
pripisom “Ne odpiraj – Kreativno zasnovo
akcije tržnega komuniciranja za povečanje
prepoznavnosti Slovenije z vsebinsko nad-
gradnjo tržnega komuniciranja slovenskega
turizma ob vstopu Slovenije v EU“.

6. Ali je natečaj rezerviran za določe-
ne poklice: ne.

7. Merila za ocenjevanja ponudb: krea-
tivnost predlagane idejne rešitve 40 točk;
prilagojenost idejne rešitve za promocijo
Slovenije kot turistične destinacije 20 točk;
prilagojenost idejne rešitve za promocijo
Slovenije kot gospodarske, kulturne in poli-
tične entitete 20 točk; ustreznost komuni-
kacijskega načrta glede na vsebinske za-
hteve razpisne dokumentacije 20 točk.

8. Imena članov žirije, ki bo ocenjevala
ponudbe: Marino Antolovič, dr. Zlatko Jan-
čič, dr. Miro Kline, Bojan Meden, MBA, Ri-
chard Myers, mag. Maja Pak, Mojca Pater-
noster, Janez Pergar, Nada Serajnik Sraka.

9. Napoved ali je odločitev žirije obve-
zujoča za naročnika: da.

10. Napoved nagrad: prva nagrada
800.000,00 SIT, druga nagrada 600.000,00
SIT, tretja nagrada 400.000,00 SIT.

11. Podrobnosti o plačilih vsem udele-
žencem natečaja: nagrada bo podeljena
samo ponudnikom, ki se bodo uvrstili na
prva tri mesta.

12. Napoved ali bodo zmagovalcu do-
deljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja:
pogodba o prenosu avtorskih pravic v vred-
nosti 3,200.000,00 SIT.

13. Morebitne druge informacije o na-
tečaju: naročnik bo dne 21. 11. 2003, ob
9. uri, organiziral predstavitveni sestanek

na sedežu Slovenske turistične organizaci-
je, Dunajska 156, Ljubljana, katerega se
lahko udeležijo vsi potencialni ponudniki.

Naročnik bo prvonagrajenemu ponudniku
preko postopka s pogajanji oddal tudi storitve
za izvedbo idejne rešitve, ki so po vsebini in
obsegu okvirno opredeljene v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum objave predhodnega raz-
pisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 11. 2003.

Slovenska turistična organizacija

Podelitev koncesij

Št. 01 012-2/95 Ob-105940
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih

naročilih (Uradni list RS, št. 29/00 in
102/00) in Odloka o podelitvi koncesije za
opravljanje dimnikarske službe (Uradni list
RS, št. 91/03) objavlja Občina Loški Potok

javni razpis
za izvajanje obvezne lokalne javne

službe za pregledovanje, nadzorovanje
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov

in zračnikov zaradi varstva zraka na
območju Občine Loški Potok

1. Koncendent: Občina Loški Potok.
2. Naslov koncendenta: Hrib 17, 1318

Loški Potok.
3. Predmet koncesije: izvajanje obvezne

gospodarske javne službe pregledovanja,
nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dim-
nih vodov in zračnikov z namenom varstva
zraka, zdravstvene in protipožarne zaščite v
Občini Loški Potok.

4. Obseg koncesije: celotno območje Ob-
čine Loški Potok. Ostali podatki so navedeni
v razpisni dokumentaciji.

5. Trajanje koncesije: koncesijsko razmer-
je začne veljati s podpisom koncesijske po-
godbe in traja 10 let.

6. a) Naslov službe in oseba od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija in do-
datne informacije: Občina Loški Potok, Hrib
17, 1318 Loški Potok, tel. 01/835-01-00,
faks 01/835-01-02, elektronska pošta: ob-
cina@Loski-Potok.si, Viljem Vesel.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame raz-
pisni dokumentacijo: razpisno dokumentaci-
jo je možno zahtevati od objave dalje, vsak
delovni dan od 7. do 14. ure do vključno
23. 12. 2003.

c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: cena razpisne dokumentacije je
15.000 SIT, znesek se nakaže na podračun
EZR št. 01266-0100005592. Potrdilo o vpla-
čilu je potrebno predložiti ob prevzemu razpi-
sne dokumentacije.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse po-
nudbe, ki bodo predložene oziroma prispele
najkasneje do 29. 12. 2003 do 9. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudba se lahko predloži osebno
ali po pošti na naslov: Občina Loški Potok,
Hrib 17, 1318 Loški Potok v zaprti ovojnici s
pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za opravlja-
nje dimnikarske službe“.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 12. 2003
ob 10. uri v prostorih Občine Loški Potok,
Hrib 17, 1318 Loški Potok.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

– da je fizična ali pravna oseba, registrira-
na v RS za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met koncesije oziroma ima obrtno dovoljenje
za opravljanje te dejavnosti;

– da ima izkušnje na področju dejavnosti;
– da ni v postopku stečaja ali likvidacije;
– da razpolaga z zadostnim številom ka-

drov, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo;
– da predloži ustrezne dokumente: družba

sklep o vpisu družbe v register, odločbo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavno-
sti, samostojni podjetnik pa priglasitveni list,
obrtno dovoljenje in odločbo o izpolnjevanju
pogojev;

– da predloži oceno cene za svoje sto-
ritve;

– da predloži potrebne reference za do-
bro izvedbo sprejete naloge;

– da zagotovi, da bo izvananje dejavnosti
potekalo v okviru predpisanih standardov in
normativov;

– da izpolnjuje druge, s predpisi določe-
ne pogoje.

11. Pogoji za izvajanje koncesije:
– koncesionar opravlja storitve dimnikar-

ske službe v skladu s ceno, ki jo ponuja kon-
cendent;

– zagotavlja zadostno število strokovnih
kadrov za izvajanje ter zadosten obseg te-
hničnih sredstev;

– na zahtevo koncendenta omogoči stro-
kovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela;

– upošteva tehnične, strokovne, organi-
zacijske, vzdrževalne in druge standarde za
opravljanje koncesije;

– koncendentu mora predložiti letna po-
ročila o poslovanju najpozneje do konca mar-
ca za preteklo leto;

– zagotoviti mora pravočasno letno poro-
čilo o meritvah emisij iz kurilnih naprav in mo-
ra o tem redno obveščati koncendenta ter
pristojno inšpekcijsko službo;

– koncesionar ne sme prenesti koncesije
na drugega, razen v primerih določenih z za-
konom.

12. Merila za izbor:
– dosedanje reference kandidatov;
– cena storitev;
– celovitost ponujenega izvajanja javne

službe v okviru iste pravne osebe.
Podrobna merila za ocenitev ponudbe so

navedena v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Koncen-
dent bo sprejel odločitev v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb in sicer z upravno
odločbo na podlagi 144. člena ZUP.

14. Morebitne druge informacije: /
15. Datum in številka objave predhodne-

ga razpisa: /
16. Datum odposlane zahteve za objavo:

11. november 2003.
Občina Loški Potok

Javni razpisi

Ob-105861

Obvestilo o seznamu ponudnikov, uvrščenih v ožji izbor
za projekt Regulativni okvir v procesu popolnega odpiranja energetskih trgov

Republike Slovenije
1. Sklic na objavo: Europeaid/116335/D/SV/SI.
2. Datum objave obvestila o razpisu: 9. september 2003.
3. Postopek: mednarodni omejeni postopek.
4. Število prejetih ponudb: 28.
5. Imena ponudnikov, uvrščenih v ožji izbor:

Imena ponudnikov, uvrščenih v ožji izbor Ponudba št.

1. CONSULECTRA uternehmensberatung GmbH, Germany 13
Carlo Bro, Sweden
Kuhbier, Belgium

2. Dansk Energi Management A/S, Denmark 7
Electrowatt-Ekono, OY Finland
DECON, Germany

3. ECH Energieconsulting Heidelberg, Germany 12
SchlumbergerSema S.A.E., Spain
Clifford Chance, Spain

4. IBM Business, Belgium 3
Tractebel Engineering, Belgium

5. IPA Energy consulting, UK 5
Norton Rose, UK
Colja, Rojs & Partnerji, Slovenia

6. KEMA International, Netherlands 6
7. National Economic Research Associates, Spain 11

SchlumbergerSema S.A.E., Spain
Clifford Chance, Spain

8. Pricewaterhouse Coopers Corporate Finance Beratung, GmbH, Austria 10
Energie Control GmbH, Austria
Verbundplan GmbH, Austria

Vsaka ponudba, ki vključuje pravne osebe, ki niso navedene v prijavah za uvrstitev na
seznam ponudnikov, uvrščenih v ožji izbor, bo izključen iz nadaljnjega postopka obravnave.
Ponudniki iz seznama ponudnikov, uvrščenih v ožji izbor, se ne smejo med seboj povezovati
niti vstopati v podizvajalska razmerja za ta projekt.

Agencija za energijo
Republike Slovenije

Popravek
Ob-105949

V obvestilu o razpisu za izbiro izvajalca
storitev, Vmesno vrednotenje Phare projek-
tov, Ljubljana, Slovenija, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 108 z dne 7. 11. 2003,
Ob-105352, se 21. točka pravilno glasi:

Kriteriji za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor
Navedeni so kriteriji za uvrstitev kandi-

datov v ožji izbor. V primeru prijave konzor-
cija bodo kriteriji uporabljeni za konzorcij
kot celoto.

1) Ekonomski in finančni položaj kandi-
datov (temelji na 3. točki obrazca za prijavo):

(a) Povprečno stanje finančnih sred-
stev kandidatov na začetku in koncu leta
mora biti pozitivno.

2) Strokovna usposobljenost kandidatov
(temelji na 4. in 5. točki obrazca za prijavo):

(a) Najmanj 1 strokovnjak ima izkuš-
nje pri vrednotenju javnega financiranja
(nacionalnega ali EU).

(b) Vsi strokovnjaki, ki bodo sodelova-
li pri izvajanju projekta morajo biti sezna-
njeni s postopki programa PHARE.

3) Tehnične sposobnosti kandidatov (te-
melji na 5. in 6. točki obrazca za prijavo):

(a) Znanje s področja smernic/po-
stopkov programa PHARE in Decentrali-
ziranega sistema izvajanja programa
PHARE. Dokazilo je vključenost kandi-
datov v proces vrednotenja projektov v
okviru programa PHARE ali v izvajanje
projektov PHARE, ki so bili zaključeni
pred objavo tega razpisa.

(b) Najmanj eden strokovnjak mora
govoriti slovenski jezik.

(c) Izkušnje pri izvajanju vrednotenja
projektov, financiranih iz sredstev EU.

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 identi-
ficiramo osem najboljših. Kriterij, ki bo upoš-
tevan pri ponovnem pregledu bo:

(a) Znanje s področja smernic/po-
stopkov programa PHARE in Decentrali-
ziranega sistema izvajanja programa
PHARE.

(b) Izkušnje pri izvajanju vrednotenja
projektov, financiranih iz sredstev EU.

Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve
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telj, katerega predlog nakupa je izbran
izmed predlogov predlagateljev z vseh raz-
pisnih področij, ki bodo uvrščeni v končni
izbor. Do sofinanciranja teh stroškov gospo-
darske organizacije niso upravičene.

Programska enota je posamezna pro-
gramska aktivnost, ki je dostopna javnosti,
na primer: konkretna produkcija, mednaro-
dno gostovanje, festivalski dogodek, kon-
cert, razstava, knjižni naslov.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega programa po posa-
meznih programskih sklopih, sklopih in vseh
programskih enotah, prikazanih v finančni
zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).

4. Osnovna razpisna področja: mini-
strstvo na razpisnih področjih razpisuje na-
slednje sklope:

4.1 Uprizoritvene umetnosti: produkcija
in postprodukcija v Sloveniji; organizacija
mednarodnih festivalov in platform; medna-
rodno sodelovanje. Sestavni del programa
je lahko tudi sklop, povezan s trajnejšim
delovanjem: nakup opreme.

4.2 Glasbene umetnosti: glasbeno-scen-
ska, folklorna in baletna produkcija in post-
produkcija v Sloveniji; organizacija festiva-
lov in koncertnih ciklov; organizacija med-
narodnih festivalov; glasbeno založništvo (iz-
daja glasbenih revij, izdaja notnih izdaj;
izdaja na nosilcih zvoka); naročila izvirnih
slovenskih glasbenih del in koreografij;
mednarodno sodelovanje. Sestavni del pro-
grama je lahko tudi sklop, povezan s traj-
nejšim delovanjem: nakup opreme.

4.3 Vizualne umetnosti: organizacija raz-
stavnih programov v Sloveniji; mednarodno
sodelovanje. Sestavni del programa je lah-
ko tudi sklop, povezan s trajnejšim delova-
njem: nakup opreme.

4.4 Intermedijske umetnosti: produkcija
in postprodukcija v Sloveniji; organizacija
mednarodnih festivalov; mednarodno sode-
lovanje. Sestavni del programa je lahko tudi
sklop, povezan s trajnejšim delovanjem: na-
kup opreme.

4.5 Knjiga: izdaja knjig; izdaja revij; razvi-
janje bralne kulture; organizacija literarnih fe-
stivalov in mednarodno sodelovanje. Sestav-
ni del programa je lahko tudi sklop, povezan
s trajnejšim delovanjem: nakup opreme.

5. Splošni pogoji za sodelovanje na raz-
pisu:

5.1 Na razpis se lahko prijavijo le predla-
gatelji programov (upravičene osebe), ki iz-
polnjujejo naslednje splošne pogoje:

– so registrirane za opravljanje kultur-
no-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno doka-
zilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpi-
ska oziroma potrdila upravne enote ali izpi-
ska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je
predlagatelj registriran za opravljanje dejav-
nosti. Izpisek ne sme biti starejši od šestih
mesecev!). Organizacije, katerih razvid vo-
di ministrstvo (društva v javnem interesu in
ustanove na področju kulture), niso dolžne
predložiti dokazila;

– na razpisanih področjih v vlogi produ-
centa, organizatorja ali založnika delujejo
vsaj tri leta (obvezno dokazilo: izpolnjena
originalna Izjava predlagatelja o realizaciji in
izpolnjevanju pogojev za triletno obdobje,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije!).

Št. 391/03 Ob-105812
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 metodo-
logiji za določitev osnov za izračun sredstev
za izvajanje javne službe na področju kulture
za leto 2003 (Uradni list RS, št. 100/03) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02), Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni poziv
za izbor izvajalcev javnih kulturnih

programov na področjih umetnosti in
knjige, ki jih bo v letih 2004–2006
sofinancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: programski poziv,

oznaka JP1 2004-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za

kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet poziva in razpisna področja:

predmet razpisa je triletno financiranje izva-
jalcev javnih kulturnih programov. Izvajalci jav-
nih kulturnih programov so nevladne in zase-
bne kulturne organizacije s statusom pravne
osebe na naslednjih področjih ustvarjanja in
posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizo-
ritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizu-
alne umetnosti, intermedijske umetnosti in
knjiga (v nadaljevanju: izvajalci).

2. Cilji poziva
Sofinanciranje je namenjeno sofinancira-

nju dejavnosti tistih izvajalcev javnih kulturnih
programov, katerih dosedanje delovanje je
bilo po kvalitativnih in po kvantitativnih kriteri-
jih v strokovni in širši javnosti ovrednoteno
kot vrhunsko, uspešno, obsežno in konsi-
stentno, njihovi večletni programi dela vklju-
čujejo cilje in prioritete kulturne politike za
naslednje triletno obdobje.

Splošni srednjeročni cilji kulturne politike
na navedenih razpisnih področjih so: trajnej-
še zadovoljevanje kulturnih potreb; spodbuja-
nje celovitih in vsebinsko zaokroženih progra-
mov; spodbujanje in zagotavljanje dostopno-
sti raznovrstne, kakovostne in zahtevnejše
umetniške in knjižne produkcije na najširšem
področju Republike Slovenije in na skupnem
slovenskem kulturnem prostoru; spodbujanje
izvirne in sodobne uprizoritvene, glasbene,
vizualne, intermedijske in knjižne produkcije
in profiliranih mednarodnih festivalov; spod-
bujanje tistih izvajalcev, ki se s svojimi proga-
mi vključujejo v mednarodni prostor oziroma
imajo zagotovljena sredstva iz mednarodnih
virov in mednarodne partnerje; spodbujanje
tistih izvajalcev, ki svoje programe namenjajo
otrokom in mladini; spodbujanje programov,
ki imajo širše posredne ekonomske učinke in
vplivajo na razvoj človeških virov, ter spodbu-
janje programov, ki vključujejo sodelovanje
med vladnim in nevladnim sektorjem.

Splošni srednjeročni cilji kulturne politike
so podlaga za ovrednotenje dejavnosti posa-
meznega predlagatelja. Določni kriteriji in za-
hteve na posameznih razpisnih področjih so
navedeni kot posebni prednostni kriteriji in
so razvidni iz razpisne dokumentacije.

3. Pomen izrazov in deleži upravičenih
stroškov

Nevladne in zasebne kulturne organizaci-
je s statusom pravne osebe so: društva, usta-

nove in druge nevladne organizacije ter za-
sebni zavodi in gospodarske organizacije, ki
delujejo na razpisnih področjih (v nadaljeva-
nju: upravičene osebe).

Predlagatelj programa je odgovorni nosi-
lec programa v vlogi organizatorja, producen-
ta ali založnika, ki poslovno in programsko
predstavlja in zastopa kulturno organizacijo.

Soorganizator /soproducent/ sozaložnik
je tisti partner predlagatelja programa, ki je
bistveno vpleten tako v zasnovo, kot tudi v
izvedbo in financiranje programske enote. Nje-
gova finančna soudeležba z lastnimi ali pri-
dobljenimi sredstvi, mora dosegati vsaj 5%
vseh predvidenih stroškov programske enote.

Program je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota, ki je v celoti in v svojih
delih dostopen javnosti in ustreza umetni-
škim, kulturnopolitičnim, strokovnim in dru-
gim kriterijem. Izbrani izvajalec je upravičen
do sofinanciranja programa za naslednje vr-
ste stroškov: programskih materialnih stro-
škov, splošnih stroškov delovanja in stroškov
dela. Gospodarske organizacije niso upravi-
čene do sofinanciranja splošnih stroškov de-
lovanja in stroškov dela zaposlenih. Zapro-
šeni znesek financiranja programa lahko do-
sega do 70% vseh predvidenih stroškov.

Osnovno razpisno področje je tisto razpi-
sno področje predlagatelja, ki v pretežni me-
ri, po obsegu in načinu izvajanja programa,
opredeljuje njegovo dejavnost. Predlagatelj
lahko v identifikacijskem obrazcu navede le
eno osnovno področje.

Programski sklop je po vsebini, zasnovi
in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in v
svojih delih dostopen javnosti. Sestavljajo ga
ena ali več programskih enot, v skladu s
posebnimi pogoji za posamezno področje.
Zaprošeni znesek financiranja posamezne-
ga programskega sklopa ne sme presegati
70% predvidenih stroškov. Izjeme so nasled-
nji programski sklopi: Uprizoritvene umetno-
sti: Organizacija mednarodnih festivalov in
platform ter Mednarodno sodelovanje (do
50%); Glasbene umetnosti: Organizacija
mednarodnih festivalov, Koncertni cikli in fe-
stivali, Mednarodno sodelovanje (do 50%),
Naročila izvirnih glasbenih del in koreografij
(do 100% oziroma skladno s pravilnikom o
sofinanciranju AH, gl. razpisno dokumenta-
cijo); Vizualne umetnosti: Mednarodno so-
delovanje (do 50%); Intermedijske umetno-
sti: Organizacija mednarodnih festivalov,
Mednarodno sodelovanje (do 50%); Knjiga:
Organizacija festivalov (do 50%).

Zaprošeni znesek financiranja posamez-
nega programskega sklopa ob navedenih od-
stotkih tudi ne sme presegati višine sredstev,
ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji na
posameznem razpisnem področju (posebni
pogoji!).

Programski sklopi z ostalih razpisnih po-
dročij so sklopi, ki sodijo na druga razpisna
področja JP1 2004-2006, ne opredeljujejo
osnovne oziroma poglavitne dejavnosti pre-
dlagatelja in so lahko kot nebistvene sestavi-
ne vloge predmet prijavljenega programa.

Sklop Nakup opreme predvideva finan-
ciranje stroškov, nastalih z nakupom opre-
me, ki je nujno potrebna za izvedbo progra-
ma. Do sofinanciranja nakupa opreme v vi-
šini do 50% vseh predvidenih stroškov, ki
obenem ne smejo presegati višine
2,000.000 SIT, je upravičen le predlaga-
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V primeru organizacije, ki za opravljanje de-
javnosti iz prve alinee še ni registrirana 3
leta, je pooblaščena oseba dolžna priložiti
poročilo o delovanju v vlogi producenta, or-
ganizatorja ali založnika;

– da predlagatelj s prijavljenim progra-
mov oziroma programskimi sklopi nima na-
mena ustvarjanja dobička in da je bil v letu
2002 poslovno likviden (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja!);

– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti (ob-
vezno dokazilo: originalna izjava predlaga-
telja, da bo v primeru izbora omogočil javno
dostopnost!);

– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letih 2001, 2002 ali
2003, izpolnjevali vse pogodbene obvez-
nosti do ministrstva (podlaga za ugotovitev
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je ar-
hivirana dokumentacija ministrstva za leta
2001, 2002 in 2003);

– predlagajo program oziroma program-
ske sklope, katerih zaprošeni znesek finan-
ciranja ne sme presegati 70% vseh predvi-
denih stroškov oziroma deležev, zapisanih
pod 3. točko (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja o nepreseganju finan-
čnega deleža!);

– v primeru načrtovane soorganizacije,
soprodukcije ali sozaložbe posameznega
programskega sklopa ali programske enote
priložijo naslednje obvezno dokazilo: ustrez-
no originalno zagotovilo s strani odgovorne
osebe partnerja o njegovi vsaj 5% finančni
udeležbi;

– ne prijavljajo programskih enot, ki so
že bile izbrane na programskih ali projek-
tnih razpisih oziroma pozivih ministrstva za
leto 2003 ali 2004 (obvezno dokazilo: ori-
ginalna izjava o tem, da predlagatelj ne so-
deluje na pozivu z že izbranimi programski-
mi enotami!);

– ne prijavljajo programskih sklopov ali
programskih enot, izbranih na razpisih Film-
skega sklada RS ali Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti (obvezno dokazilo: ori-
ginalna izjava o tem, da predlagatelj ne so-
deluje na razpisu z že izbranimi programski-
mi enotami!);

– ne prijavljajo programskih sklopov ali
programskih enot, izbranih na rednem let-
nem javnem razpisu za sofinanciranje
ustvarjanja programskih vsebin na področju
medijev za leto 2003 ali rednem letnem
javnem razpisu za sofinanciranje projektov
iz proračunskega sklada za avdiovizualne
medije v letu 2003 (obvezno dokazilo: ori-
ginalna izjava o tem, da predlagatelj ne so-
deluje na razpisu z že izbranimi programski-
mi enotami!);

– in posebne pogoje, kot jih določa raz-
pisna dokumentacija za posamezna razpi-
sna področja (obvezna dokazila o izpolnje-
vanju posebnih pogojev so navedena v raz-
pisni dokumentaciji!).

Posebni pogoji ne veljajo za prijave pro-
gramskih sklopov na ostala področja, razen
posebnih pogojev za posamezne program-
ske sklope (gl. 3. točko - programski sklopi
z ostalih področij!).

5.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ob odpiranju vlog

ugotavlja pristojni uslužbenec, ki bo po za-
ključku poziva predlagal zavržbo vlog neu-

pravičenih oseb. V primeru naknadne ugo-
tovitve o neizpolnjevanju katerega od splo-
šnih ali posebnih pogojev bo pristojni uslu-
žbenec, na podlagi presoje strokovne ko-
misije, predlagal zavrnitev celotne vloge.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni odločbi o izboru izvajal-
ca javnega kulturnega programa spremeni
odločitev in z izvajalcem ne sklene pogod-
be. Prav tako lahko v primeru naknadne
ugotovitve (po pregledu poročil za leto
2003) o neizpolnjevanju pogodbenih ob-
veznosti (nerealizacija programa, dela pro-
grama ali projektov) v letu 2003 razdre že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

6. Splošni razpisni kriteriji:
6.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja

na posameznem programskem sklopu v le-
tih 2001, 2002 in 2003, s poudarkom na
letu 2003:

– primerjava med realizacijo za obdobje
2001-2003 in načrtom 2004-2006, s pou-
darkom na realizaciji v letu 2003 in načr-
tom za leto 2004;

– odmevnost v strokovni javnosti: število
kritiških odmevov, nagrad, udeležb na po-
membnih mednarodnih manifestacijah in
druge reference;

– dostopnost (število obiskovalcev, bral-
cev, udeležencev) in številčni doseg po na-
čelu teritorialnosti (slovenski kulturni pro-
stor, evropsko občinstvo, svetovno občin-
stvo);

– prepoznavnost v slovenskem kultur-
nem prostoru in v mednarodni javnosti;

– aktualna, raznovrstna in kakovostna
ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter osta-
lih izvajalcev in podizvajalcev;

– reference predlagatelja in posamezni-
kov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi;

– uspešna in kakovostna – glede na pro-
storske pogoje in osebje – izvedba programa
v zadnjih letih, s poudarkom na letu 2003.

6.2 Kakovost, uspešnost in izvedljivost
predlaganega programskega sklopa za ob-
dobje 2004-2006:

– obseg programskega sklopa;
– aktualna, raznovrstna in kakovostna

ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter osta-
lih izvajalcev in podizvajalcev;

– stopnja celovitosti in zaokroženosti;
– stopnja izvedljivosti (tehtnost vsebin-

ske obrazložitve in utemeljitve koncepta ter
predvidena pravočasna, uspešna in kako-
vostna 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;

– verjetnost sofinanciranja iz mednaro-
dnih virov;

– 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 (po-
drobnejša vsebinska in finančna opredeli-
tev načrta za 2005-2006);

– izkazovanje izvirne zasnove in ustvar-
jalnosti v pristopu in izvedbi;

– stopnja vključevanja samozaposlenih
na področju kulture;

– stopnja vključevanja mlajše generacije
avtorjev in izvajalcev;

– stopnja spodbujanja dostopnosti mlaj-
šim generacijam;

– realno finančno ovrednoten in uravno-
težen programski sklop po programskih
enotah.

6.3 Posebni razpisni kriteriji po posa-
meznih področjih in programskih sklopih
sledijo ciljem poziva iz 2. točke in so nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

7. Nakup opreme:
7.1 Posebni kriteriji: prednostno bodo

obravnavani predlagatelji, ki bodisi upravljajo
z javno infrastrukturo na področju kulture ali
pa javno kulturno infrastrukturo v celoti ali de-
loma trajneje najemajo in tisti predlagatelji, ki
neposredno ali posredno s kupljeno opremo
omogočajo kakovostnejše in trajnejše delova-
nje ostalih nepridobitnih kulturnih organizacij.
Prednostno bo obravnavan nakup tiste opre-
me, ki je neobhodna za izvajanje programa.

8. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi oziroma pro-

gramski sklopi predlagatelja, ki bodo v po-
stopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje oziroma bodo dosegli vsaj 81 točk od
100 možnih.

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 JP1 2004-2006 bodo izbrani pred-
lagatelji, ki jih bo ministrstvo na predlog ime-
novanih strokovnih komisij za osnovna raz-
pisna področja uvrstilo na seznam
odobrenih izvajalcev javnih kulturnih progra-
mov za obdobje 2004-2006. Najvišje števi-
lo prejetih točk na posameznem program-
skem sklopu je 100 točk. Najvišje število
prejetih točk za celoten program je 100 točk
(skupno število prejetih točk deljeno s števi-
lom odobrenih sklopov). Najnižji seštevek
točk na posameznem programskem sklo-
pu, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 81 točk.
Višina odobrenih sredstev za programske
sklope je odvisna od skupne višine preje-
tih točk za posamezni programski sklop
(od 81 do 100 točk), pri čemer je možno
število točk za splošne razpisne kriterije,
navedene pod 6.1 točko 30 točk, za splo-
šne razpisne kriterije, navedene pod 6.2
točko 50 točk, za posebne razpisne krite-
rije, navedene pod 6.3 točko, pa 20 točk.
Ocenjevanje programskih sklopov bo po-
tekalo opisno po naslednji opisni vredno-
stni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk),
kakovostno (od 81 do 95 točk), nezadovo-
ljivo (do 80 točk).

9. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet program-
skega poziva 1 (JP1 2004-2006), znaša:
1.118,000.000 SIT v letu 2004, v letih 2005
in 2006 pa upoštevajoč 5% rast glede na
vrednost iz leta 2004. Okvirne razpisne vred-
nosti po razpisnih področjih in dodatnih pro-
gramih za približno število izbranih progra-
mov oziroma predlagateljev so naslednje:

– uprizoritvene umetnosti: 230,000.000
SIT za približno 12 izbranih predlagateljev,
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– glasbene umetnosti: 170,000.000 SIT
za približno 15 izbranih predlagateljev,

– vizualne umetnosti: 45,000.000 SIT
za približno 6 izbranih predlagateljev,

– intermedijske umetnosti: 83,000.000
SIT za približno 7 izbranih predlagateljev,

– knjiga: 570,000.000 SIT za približno
25 izbranih predlagateljev,

– nakup opreme: 20,000.000 SIT za
približno 20 izbranih predlagateljev.

10. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mo-
rajo biti porabljena v proračunskih letih
2004, 2005 in 2006 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določata Zakon o uresničeva-
nju javnega interesa za kulturo in Zakon o
izvrševanju proračuna RS. Izbrani izvajalci,
s katerimi bo sklenjena triletna pogodba,
bodo za leti 2005 in 2006 pozvani k pred-
ložitvi podrobnejšega programa dela za vsa-
ko leto posebej. Na podlagi ovrednotenja
le-tega bo s pogodbeno stranko sklenjen
dodatek k pogodbi.

11. Razpisni rok: poziv se prične 14. 11.
2003 in zaključi 16. 12. 2003.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo poziva;
– opredelitev razpisnega področja in

programskih sklopov z navodili, navedbo
posebnih pogojev, posebnih kriterijev in ob-
veznih prilog;

– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obra-
zec);

– prijavni obrazec 2 (kontrolni obrazec z
navedbo bistvenih sestavin vloge);

– prijavni obrazec 3 (izjava o realizaciji
in izpolnjevanju pogojev);

– prijavni obrazec 4 (zbirni obrazec za
obdobje 2004-2006);

– prijavni obrazci 5 (zbirni obrazci po
programskih sklopih);

– prijavni obrazci 6 (obrazci po program-
skih enotah);

– prijavni obrazec 7 (rekapitulacija finan-
čnega načrta);

– vzorec ocenjevalnega lista;
– vzorec triletne pogodbe, ki jo predla-

gatelj parafira v spodnjem desnem kotu in s
tem izjavlja, da se strinja s pogodbenimi
pogoji.

Predlagatelj mora ob prijavi na poziv pri-
ložiti naslednjo dokumentacijo:

– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1-7;

– ustrezno potrdilo o registraciji, nave-
deno v prvi alinei 5.1 točke;

– zahtevane obvezne priloge za posa-
mezna razpisna področja;

– parafiran vzorec triletne pogodbe.
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, povezano z izvedbo javne-
ga razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predla-
gateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.

13. Oddaja in dostava predlogov:

13.1 Vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih razpisnih obrazcih za posamez-
no področje, programski sklop oziroma
programsko enoto in mora vsebovati vse
bistvene sestavine vloge ter obvezne prilo-
ge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji. Vloga mora biti predložena na
naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana, do vključno 16. 12.
2003 oziroma najkasneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka v zape-
čatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
Ne odpiraj – Prijava na programski poziv 1
2003 z oznako JP1 2004-2006, z obvez-
no navedbo osnovnega razpisnega podro-
čja (npr. knjiga). Na hrbtni strani ovitka mo-
ra biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).

Če je predlagatelj pri navajanju osnov-
nega razpisnega področja od točke 4.1 do
4.5 v dvomu oziroma če je predlagatelj pro-
gramskih sklopov na več razpisnih podro-
čjih, naj navede le enega, t.j. tistega, ki v
pretežni meri opredeljuje njegovo poglavit-
no, osnovno programsko dejavnost.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
16. 12. 2003 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.

13.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih za-
hteva besedilo poziva in razpisne dokumen-
tacije. Dopolnjevanje vloge je možno do za-
ključka poziva oziroma do prvih sej strokov-
nih komisij, ki se pričnejo 18. 12. 2003 ob
13. uri, z nujno oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša. K dopolnitvi vlog pristoj-
ni uslužbenec ni dolžan pozvati predlagate-
lja, čigar vloga je prispela 5 dni pred začet-
kom seje strokovne komisije oziroma pred
zaključkom poziva.

Oddaja popolne vloge pomeni, da se
predlagatelj 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.
14. Pristojni uslužbenci za dajanje infor-

macij in pojasnil:
– Uprizoritvene umetnosti: Uros.Koren-

can@gov.si,
– Glasbene umetnosti: Sonja.Kralj-Ber-

var@gov.si,
– Vizualne umetnosti: Nada.Zoran@

gov.si,
– Intermedijske umetnosti: Vilma.Stri-

tof-Cretnik@gov.si,
– Knjiga: 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 za
kulturo priporoča, da se predlagatelji z vpra-
šanji glede poziva obrnejo na pristojne uslu-
žbence oziroma se udeležijo javnih instruk-
cij, ki se bodo odvijale na Maistrovi 10,
sejna soba v pritličju, in sicer: za področje
knjige v torek, 25. 11. 2003 ob 11.30, za
področja umetnosti pa v sredo, 26. 11.
2003 po naslednjem vrstnem redu: uprizo-
ritvene umetnosti od 11.30 do 12.30, glas-
bene umetnosti od 12.30 do 13.30, vizual-

ne umetnosti od 13.30 do 14.30 in inter-
medijske umetnosti od 14.30 do 15.30.

15. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v raz-
pisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je nave-
deno pod 14. točko.

16. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru

Ministrstvo bo odločitev o izboru ali zavr-
nitivi predlagatelja obvestilo predvidoma do
27. 1. 2004.

Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
programov po postopku, kot ga določa Pra-
vilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa, in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.

17. Projektni razpisi 2004 (informacija!):
1. Javni razpis za izbor projektov na po-

dročjih umetnosti in knjige za leto 2004
(JPR11 2004) bo predvidoma objavljen ko-
nec januarja 2004. Predlagatelji javnih kul-
turnih programov, ki bodo izbrani na razpi-
sanih področjih JP1 2004-2006, s svojimi
projekti ne bodo mogli kandidirati na javnih
razpisih oziroma javnih pozivih, razen na ci-
ljnih, za obdobje 2004-2006.

2. Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev
programov poklicnega usposabljanja za le-
to 2004 bo predvidoma objavljen konec
januarja 2004, na katerem bodo lahko kan-
didirali tudi izvajalci javnih kulturnih pro-
gramov.

Ministrstvo za kulturo

Št. 392/03 Ob-105948
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l.
RS, št. 6/03 in 97/03), Pravilnikom o stro-
kovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02) ter
na podlagi 55. člena Zakona o knjižničar-
stvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02), Mini-
strstvo za kulturo (v nadaljevanju: mini-
strstvo) objavlja

javni razpis
za izbor javnih kulturnih projektov

nakupa knjižničnega gradiva v splošnih
knjižnicah, ki jih bo v letu 2004

financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo

(javni projektni razpis 4,
oznaka JPR4-04)

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

1. Predmet razpisa ter razpisno po-
dročje: predmet razpisa je financiranje na-
kupa knjižničnega gradiva za splošne knjiž-
nice. Razpisno področje je knjižnična de-
javnost splošnih knjižnic.

2. Pomen izrazov
Splošne knjižnice so knjižnice, ki izva-

jajo knjižnično dejavnost kot javno službo v
skladu z 2. in 16. členom Zakona o knjiž-
ničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02),
in so lahko samostojne pravne osebe ali
organizacijske enote v okviru samostojnih
pravnih oseb (v nadaljevanju: knjižnice).

Razpisno področje je tisto delovno po-
dročje predlagatelja, ki večinsko opredelju-
je predlagateljevo dejavnost.

Predlagatelj projekta je splošna knjižni-
ca ali druga samostojna pravna oseba, ka-
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tere organizacijska enota je splošna knjižni-
ca, in v njenem imenu direktor kot odgovor-
ni nosilec nakupa knjižničnega gradiva, ki
poslovno in programsko predstavlja in za-
stopa pravno osebo.

Upravičena oseba je osrednja knjižnica,
navedena v Prilogi 1 k Pravilniku o pogojih
za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe (Ur. l. RS, št. 73/03).

Sofinancer je občina ustanoviteljica, so-
ustanoviteljica ali pogodbena partnerica
predlagatelja.

Projekt nakupa knjižničnega gradiva je
vsebinska celota, ki je v celoti in v svojih
delih dostopna javnosti. Projekt je mogoče
razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca
in obveznih prilog.

Zaprošeni znesek financiranja projekta
nakupa gradiva je znesek, za katerega pre-
dlagatelj lahko zaprosi v okviru predvidenih
stroškov projekta nakupa gradiva.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta nakupa gradi-
va, prikazane v finančni zgradbi, ujemajo
(odhodki = prihodki).

3. Namen in cilj razpisa: namen razpisa
je sofinanciranje nakupa knjižničnega gradi-
va, ki se sklada z javnim interesom na podro-
čju kulture, tj. zagotavlja optimalno ponudbo
knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah,
ponudbo informacij in storitev, ki so osredo-
točene na kulturne, izobraževalne, informa-
cijske in raziskovalne ter socialne potrebe
okolja, spodbuja informacijsko opismenjeva-
nje in podpira vseživljenjsko učenje, smotr-
no izrabo prostega časa v knjižnici, omogo-
ča uporabo urejenih zbirk domoznanskega
gradiva za lokalne študije in s tem prispeva k
razvoju bralne kulture, neformalnega izobra-
ževanja, informiranosti ter k osebnostni rasti
uporabnikov. Cilj razpisa je spodbuditi splo-
šno dostopnost raznovrstne in kakovostne
založniške produkcije v celotni knjižnični mre-
ži slovenskih splošnih knjižnic.

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 splošne pogoje:

– zagotavljajo dostopnost po projektu
kupljenega gradiva javnosti (obvezno doka-
zilo: originalna izjava predlagatelja, da bo v
primeru izbora zagotovil javno dostopnost
vsega kupljenega gradiva v enotah knjižni-
ce in v sistemu COBISS),

– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2002, izpolnili vse
obveznosti do ministrstva (obvezno dokazi-
lo: originalna izjava predlagatelja o izpolnje-
vanju pogodbenih obveznosti do ministrstva
v letu 2002),

– predlagajo projekt nakupa gradiva, pri
katerem zaprošeni znesek financiranja po
splošnih razpisnih kriterijih ne presega 50%
vseh predvidenih stroškov (obvezno doka-
zilo: originalna izjava predlagatelja o nepre-
seganju finančnega deleža, ki vsebuje tudi
navedbo predvidenih finančnih virov za po-
kritje preostalega deleža),

– bodo v projekt nakupa gradiva vključi-
le izdaje vsaj 50 slovenskih založnikov (ob-
vezno dokazilo: originalna izjava predlaga-
telja o vključitvi ustreznega števila del slo-
venskih založnikov v nakup gradiva),

– ne prijavljajo projektov oziroma vse-
bin, s katerimi kandidirajo ali so že bili iz-
brani v okviru neposrednega poziva za so-
financiranje posebnih nalog območnih
knjižnic ali za izvajanje nalog splošnih knjiž-
nic za pripadnike narodnih skupnosti, ki jih
bo v letu 2004 in 2005 financiralo mini-
strstvo (obvezno dokazilo: originalna izjava
o tem, da predlagatelj ne sodeluje na raz-
pisu z že prijavljenimi ali izbranimi vsebi-
nami).

4.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih po-
gojev za sodelovanje na razpisu in razpisni
kriteriji

Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje
ministrica za razpisno področje.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog predlagateljev, ki niso upravi-
čene osebe, ali ne izpolnjujejo splošnih po-
gojev za sodelovanje na razpisu.

Strokovna komisija za knjižnično dejav-
nost bo vloge upravičenih oseb obravnava-
la na podlagi splošnih in posebnih razpisnih
kriterijev.

5. Splošni razpisni kriteriji:
5.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja

pri nakupu gradiva v preteklem obdobju, s
poudarkom na letu 2002:

– dosežen povprečen prirast gradiva
(brez obveznega izvoda) v zadnjih treh letih
na 1000 prebivalcev (2000-2002),

– doseženo razmerje v prirastu naslovov
med strokovnim in leposlovnim gradivom v
letu 2002,

– doseženo razmerje v prirastu naslovov
med gradivom za odrasle in otroke oziroma
mladino v letu 2002,

– dosežena dostopnost (število obisko-
valcev na 1000 prebivalcev, število članov
na tisoč prebivalcev) v letu 2002,

– doseženi obrat izposoje v letu 2002
(razmerje med celotno zbirko in izposoje-
nim gradivom),

– dosežena obseg in kakovost izvede-
nega nakupa gradiva v letu 2002,

– obseg financiranja knjižnice (delova-
nje in nakup gradiva, brez investicij) v letu
2002 s strani občin ustanoviteljic in/ali po-
godbenih partneric glede na finančni načrt
knjižnice (za vsako občino v mreži knjiž-
nice).

Kakovost in uspešnost v preteklem ob-
dobju bosta ocenjeni po podatkih iz prijav
na razpis za nakup gradiva v letu 2003,
obseg financiranja knjižnice s strani občin
pa bo ocenjen po analizi MK za leto 2003,
zato predlagatelji ne pošiljajo podatkov iz
točke 5.1.

5.2 Kakovost, uspešnost in izvedljivost
predlaganega projekta nakupa gradiva v le-
tu 2004:

– stopnja celovitosti in zaokroženosti
projekta,

– vsebinska obrazložitev in utemelji-
tev koncepta nakupa,

– načrtovano skupno število enot in
število enot na 1000 prebivalcev,

– načrtovani delež naslovov gradiva
za otroke in mladino,

– načrtovano razmerje naslovov med
strokovnim in leposlovnim gradivom,

– načrtovano število enot nakupa pu-
blikacij, ki jih je v letih 2002 in 2003 sofi-
nanciralo Ministrstvo za kulturo,

– načrtovani obseg nakupa kakovo-
stnih naslovov,

– izkazovanje ciljev za uveljavljanje
enake dostopnosti knjižničnega gradiva za
vse prebivalce na območju knjižnice (skrb
za mrežo knjižnice, dostopnost gradiva za
posebne skupine uporabnikov itd.),

– predvidena dostopnost:
– število obiskovalcev na 1000 prebi-

valcev,
– število članov na 1000 prebivalcev,

– obseg finančne soudeležbe občin
ustanoviteljic in/ali pogodbenih partneric
knjižnice pri nakupu gradiva, opredeljen v
predlogu proračuna ali sprejetem proraču-
nu občine za leto 2004:

– obseg finančne soudeležbe občin,
– načrtovani obseg nakupa gradiva na

1000 prebivalcev iz sredstev občin,
– odstotek predlagane finančne soude-

leženosti predlagatelja pri nakupu gradiva z
lastnimi sredstvi, opredeljen v finančnem na-
črtu knjižnice za leto 2004:

– načrtovana višina lastne udeležbe,
– načrtovani obseg nakupa gradiva na

1000 prebivalcev iz lastnih sredstev,
– stopnja izvedljivosti projekta glede na

predvideni obseg nakupa in predvideno
povprečno ceno gradiva:

– načrtovani obseg nakupa na 1000
prebivalcev,

– načrtovana povprečna cena na
enoto.

5.2.1 Ocenjevalni kriteriji
Na razpisnem področju bodo višje oce-

njeni tisti predlagatelji, ki bodo v okviru splo-
šnih kriterijev iz točke 5.2:

– skupni obseg nakupa gradiva načrto-
vali po povprečni ceni, ki ne bo višja od
5.295 SIT za enoto,

– načrtovali 30% naslovov gradiva za
otroke in mladino, kolikor je tak obseg na-
slovov dostopen na tržišču, oziroma če bo-
do ustrezno utemeljili upravičenost drugač-
nega razmerja,

– načrtovali razmerje 40% : 60% v prirastu
naslovov med strokovnim in leposlovnim gra-
divom, razen v primeru, če bodo ustrezno
utemeljili upravičenost drugačnega razmerja,

– načrtovali nakup določenega števila
naslovov publikacij oziroma enot, ki jih je v
letih 2002 in 2003 sofinanciralo Ministrstvo
za kulturo,

– načrtovali ustrezen delež nakupa le-
poslovja slovenskih avtorjev in prevodov kla-
sičnih del,

– načrtovali ustrezen delež nakupa del s
področij humanistike (filozofija, psihologija,
religija, sociologija, esejistika, kritiški teksti
s področja kulture),

– v letu 2004 od občin ustanoviteljic
in/ali pogodbenih partneric knjižnice prejeli
sredstva za nakup gradiva v višini nad 40%
normativa 200 enot na 1000 prebivalcev.

6. Posebni razpisni kriteriji
Do posebnih oziroma dodatnih sredstev

bodo upravičeni predlagatelji, ki:
– bodo načrtovali določen delež nakupa

gradiva tudi za potrebe demografsko ogrože-
nih krajev v skladu z Uredbo o območjih, ki se
štejejo za demografsko ogrožena območja v
Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 19/99) v
obsegu, navedenem v razpisnih navodilih,

– bodo načrtovali določen delež nakupa
tudi za potrebe bibliobusa v svoji lasti glede
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na število postajališč v obsegu, navedenem
v razpisnih navodilih,

– bodo načrtovali določen delež nakupa
tudi za potrebe sodelovanja s Slovenci v
zamejstvu, v sodelovanju z osrednjimi knjiž-
nicami Slovencev v zamejstvu, s katerimi so
pripravili skupen projekt nakupa (obvezna
priloga: skupni projekt nakupa) v obsegu,
navedenem v razpisnih navodilih.

7. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo projekti nakupa gradiva pre-

dlagateljev, ki bodo v postopku izbire oce-
njeni oziroma ovrednoteni z najmanj 41 toč-
kami po splošnih kriterijih. Dodatna sred-
stva bodo prejeli predlagatelji, ki bodo do-
segli vsaj polovico možnih točk za
posamezni posebni kriterij.

Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni razpisni kriteriji za razpisno podro-
čje so ovrednoteni s točkami in na ocenje-
valnih listih dostopni v razpisni dokumenta-
ciji. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki
jih bo ministrstvo na predlog imenovane
strokovne komisije za knjižnično dejavnost
uvrstilo na seznam odobrenih projektov.
Najvišje število prejetih točk za projekt je
100 točk. Najnižji seštevek točk za projekt,
ki pomeni uvrstitev v nadaljnji izbor, je 41
točk po splošnih kriterijih. Višina odobrenih
sredstev za projekt bo odvisna od skupne
višine prejetih točk, pri čemer seštevek točk
za splošne razpisne kriterije, navedene pod
točkama 5.1 in 5.2, znaša največ 80 točk,
za posebne razpisne kriterije, navedene pod
točko 6, pa največ 20 točk. Za projekte, ki
bodo izpolnjevali splošne razpisne kriterije,
je namenjenih okvirno 80% razpisanih sred-
stev, za projekte, ki bodo izpolnjevali poleg
tega še posebne razpisne kriterije, pa okvir-
no 20% razpisanih sredstev. Razvrstitev po
splošnih razpisnih kriterijih bo določena v
stopnjah na podlagi ocenjevanja projektov
po naslednji opisni vrednostni lestvici: zelo
kakovostno (od 71 do 80 točk), kakovostno
(od 56 do 70 točk), zadovoljivo (od 41 do
55 točk), nezadovoljivo (do 40 točk). Raz-
vrstitev po posebnih razpisnih kriterijih bo
določena na podlagi ocenjevanja posamez-
nega kriterija po naslednji opisni vrednostni
lestvici: zelo kakovostno (od 16 do 20 točk),
kakovostno (od 11 do 15 točk), zadovoljivo
(od 1 do 10 točk). Sredstva za projekte, ki
bodo izpolnjevali splošne razpisne kriterije,
bodo razdeljena glede na razvrstitev in gle-
de na število prebivalcev. Sredstva za izpol-
njevanje posebnih razpisnih kriterijev, bodo
razdeljena glede na razvrstitev in izpolnje-
vanje posebnih razpisnih kriterijev.

8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektne-
ga razpisa JPR2-04, znaša 635,000.000 SIT.

Sredstva bodo predvidoma dodeljena 61
predlagateljem.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mo-
rajo biti porabljena v proračunskem letu
2004.

10. Razpisni rok: razpis se prične
14. 11. 2003 in se zaključi 15. 12. 2003.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– izjave predlagatelja projekta o izpol-

njevanju splošnih pogojev za sodelovanje
na razpisu,

– navedbo obveznih prilog za posamez-
ni element prijavljenega projekta,

– prijavni obrazec za projekt nakupa gra-
diva z opisom projekta in navodili,

– ocenjevalni list.
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.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim pred-
lagateljem razpisno dokumentacijo tudi po-
slati.

12. Oddaja in dostava vlog:
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustrez-

nih razpisnih obrazcih za področje “Knjiž-
nična dejavnost“ in mora vsebovati vse ob-
vezne priloge in podatke, določene v razpi-
sni dokumentaciji.

Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 15. 12. 2003 oziroma najka-
sneje ta dan oddana na pošti kot priporoče-
na pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj - Prijava na pro-
jektni razpis 2004 z obvezno navedbo raz-
pisnega področja (Knjižnična dejavnost) z
oznako JPR4-04. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).

12.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do
vključno 15. 12. 2003 oziroma do tega
dne ni bila predložena na vložišču mini-
strstva.

12.3 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata be-
sedilo razpisa in razpisna dokumentacija.

12.4 Dopolnjevanje vlog je možno le v
razpisnem roku z nujno oznako, na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.

12.5 Oddaja vloge pomeni, da predlaga-
telj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.

Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka
izločilo vse vloge predlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki so prepozne ali prepozno dopol-

njene,
– ki so nepopolne.
13. Pristojni uslužbenki za dajanje infor-

macij in pojasnil: mag. Jelka Gazvoda: tel.
01/369-59-46, jelka.gazvoda@gov.si in
Tatjana Likar: tel. 01/369-59-65, tatjana.
likar@gov.si.

Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 11. ure.

14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresiranim osebam je omogočen vpo-
gled v razpisno dokumentacijo v vložišču mi-
nistrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod 11. točko.

15. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru

Ministrstvo bo predlagatelje o izidih raz-
pisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
17. 12. 2003.

Ministrstvo bo izbralo predloge projektov
po postopku, kot ga določa Pravilnik o iz-
vedbi javnega poziva in javnega razpisa in

največ do vrednosti, določene v 8. točki te-
ga razpisa.

Ministrstvo za kulturo

Št. 321-03-37/2003/4 Ob-105817
Na podlagi sedmega odstavka 24. člena

uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških
površin (Uradni list RS, št. 103/03) Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no objavlja

javni razpis
za iskanje strokovnih oseb za izvajanje
nalog v skladu z uredbo o uravnavanju

obsega vinogradniških površin
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je imenovanje stro-

kovnih oseb, ki bodo opravljale naslednje
naloge v skladu z uredbo o uravnavanju ob-
sega vinogradniških površin (v nadaljnjem
besedilu: uredba):

– na poziv pridelovalca opravljale oglede
in pripravile zapisnike o ogledu vinograda,
za katerega se je pridelovalec odločil, da bo
uveljavljal podporo za trajno opustitev vino-
gradniške pridelave (ugotavljanje skladnosti
med podatki v registru pridelovalcev grozdja
in vina in drugimi uradnimi evidencami ter
stanjem v naravi in ugotovitev ali krčitev vino-
grada povzroča erozijo);

– na poziv pridelovalca izdelale izračun
stroškov prestrukturiranja za vinograd, za ka-
terega namerava pridelovalec uveljavljati
podporo za prestrukturiranje vinogradniških
površin;

– na poziv pridelovalca ugotavljale, ali je
prestrukturiranje vinograda zaključeno v
skladu s programom prestrukturiranja.

2. Na razpis se lahko prijavijo fizične ose-
be, pravne osebe pa le z navedbo fizičnih
oseb, ki bodo opravljale naloge iz točke I.1.
tega razpisa.

Osebe iz prejšnjega odstavka te točke
morajo imeti končano najmanj visoko stro-
kovno izobrazbo kmetijske ali živilske smeri
in najmanj pet let delovnih izkušenj na po-
dročju vinogradništva.

Prijavitelj na razpis mora v prijavi navesti
cene storitev iz točke I.1. Cene storitev na vi-
nograd ne smejo presegati naslednjih zneskov:

– za storitev iz prve alinee točke I.1.: vi-
nograd nad 0,5 ha 7.500 SIT, vinograd do
vključno 0,5 ha 6.000 SIT;

– za storitev iz druge alinee točke I.1.:
vinograd nad 0,5 ha 8.500 SIT, vinograd do
vključno 0,5 ha 7.500 SIT;

– za storitev iz tretje alinee točke I.1.:
vinograd nad 0,5 ha 7.000 SIT, vinograd do
vključno 0,5 ha 6.000 SIT.

Vloge za imenovanje strokovnih oseb je tre-
ba poslati najkasneje do 28. novembra 2003
na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, P.P. 655, 1001 Ljubljana.

Prepozno prispele vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadalj-
njem besedilu: ministrstvo) bo vlagatelje, v
kolikor vloge ne bodo popolne, pozvalo na
dopolnitev. Če vloge ne bodo dopolnjene v
določenem roku, bodo zavržene.

Pravočasne, popolne in utemeljene vlo-
ge bo obravnavala komisija, sestavljena iz
predstavnikov ministrstva in Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja.
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Tožbe zoper odločbe o izbiri se vložijo na
Upravno sodišče v Ljubljani.

3. Medsebojna razmerja uredijo mini-
strstvo, Agencija RS za kmetijske trge in raz-
voj podeželja in na razpisu izbrana oseba s
pogodbo. Osnutek pogodbe je na voljo na
ministrstvu od 17. novembra 2003 dalje.

II. Kriteriji za izbiro
1. V primeru prijave s strani pravnih oseb

si ministrstvo pridružuje pravico, da izbere
le tiste fizične osebe, ki jih je pravna oseba
prijavila na razpis in ki izpolnjujejo pogoje po
tem razpisu, vključno s prednostnimi kriteriji
iz točke II.2. Vsaka fizična oseba se lahko
prijavi na ta razpis le enkrat in sicer samo-
stojno kot fizična oseba ali v okviru pravne
osebe. V primeru, da se ena fizična oseba
prijavi več kot enkrat, bo ministrstvo njeno
vlogo zavrglo.

2. Ministrstvo bo za navedeno delo izmed
prijavljenih na razpis izbralo tiste, ki izpolnju-
jejo pogoje, in sicer do skupnega števila 50
fizičnih oseb. V primeru večjega obsega pri-
jav je kriterij izbire večje število zbranih točk,
glede na naslednje točkovanje izpolnjevanja
pogojev posamezne fizične osebe:

– višja formalna izobrazba od minimalne
zahtevane – 2 točki za univerzitetno izo-
brazbo, 3 točke za izobrazbo višjo od uni-
verzitetne,

– več delovnih izkušenj od zahtevanih:
nad 5 do 8 let – 2 točki, nad 8 do 12 let –
3 točke, nad 12 let – 4 točke,

– nižja cena ponujenih storitev, pri če-
mer se upošteva povprečna ponujena cena
storitev na vinograd, in sicer: do vključno
10% nižja cena od najvišje predpisane – 1,5
točke, od 10 do vključno 20% nižja cena –
3 točke, od 20 do vključno 30% nižja cena
– 5 točk, od 30 do vključno 50% nižja cena
– 7 točk, več kot 50% nižja cena – 10 točk.

Povprečna ponujena cena storitve na vino-
grad iz prejšnjega odstavka se izračuna tako,
da se za vsako navedeno delo iz točke I.1.
tega razpisa sešteje strošek za vinograd nad
0,5 ha in vinograd do vključno 0,5 ha ter se
seštevek deli z 2. Tako dobljena zneska za
delo iz druge in tretje alinee točke I.1. tega
razpisa se sešteje in se seštevek množi z 0,9;
dobljeni znesek za delo iz prve alinee točke
I.1. pa se množi z 0,1. Oba dobljena rezultata
se seštejeta in ta seštevek predstavlja pov-
prečno ponujeno ceno storitve na vinograd.

V primeru, da dve ali več fizičnih oseb
doseže enako število točk, bo komisija iz-
brala fizično osebo, ki ima prebivališče bli-
žje vinorodnemu območju, iz katerega je naj-
manj izbranih strokovnih oseb.

III. Priloge k vlogi
Prijava na razpis mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov fizične ose-

be, ki bo opravljala naloge iz točke I.1. tega
razpisa,

– dokazila o izobrazbi in dokazila o de-
lovnih izkušnjah navedenih fizičnih oseb,

– pri pravnih osebah tudi izjave fizičnih
oseb, da soglašajo k prijavi na razpis, ter
izjave o tem, da so seznanjeni z določili po-
godbe iz točke I.3. tega razpisa,

– navedbo cene za opravljene storitve, kot
bo zaračunana uporabnikom – naročnikom
storitev, in sicer ločeno za vsako od navedenih
storitev iz točke I.1., ločeno za vinograd večji
od 0,5 ha in vinograd do vključno 0,5 ha.

IV. Informacije o razpisu

Informacije o razpisu so na voljo na tel.
01/478-91-17 (ga. Terpin ali ga. Jakša).

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-105964
Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport za izvajanje 12. člena
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 96/02) ter na podlagi
6. člena Pravilnika o pogojih in metodologiji
izbora in financiranja projektov temeljnega
in aplikativnega raziskovanja (Uradni list RS,
št. 21/01 in 38/02) objavlja

javni razpis
za (so)financiranje temeljnih in

aplikativnih raziskovalnih projektov v
letu 2004

1. Naziv in sedež: Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
1000 Ljubljana, Trg OF 13.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
(so)financiranje izvajanja temeljnih in aplika-
tivnih raziskovalnih projektov na področjih:

– naravoslovno – matematičnih ved,
– tehniških ved,
– medicinskih ved,
– biotehniških ved,
– družboslovnih ved,
– humanističnih ved.
3. Cilji razpisa
Cilji razpisa so izvedba:
– temeljnih raziskovalnih projektov in te-

meljnih podoktorskih raziskovalnih projektov,
– aplikativnih raziskovalnih projektov, kot

so opredeljeni v 2. in 18.c členu Pravilnika o
pogojih in metodologiji izbora in financiranja
projektov temeljnega in aplikativnega razi-
skovanja.1

4. Pogoji:
4.1. Na razpis se lahko prijavi pravna ali

fizična oseba, ki je vpisana v evidenco pri-
stojnega ministrstva za opravljanje razisko-
valne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter iz-
polnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o
raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
ministrstva. Raziskovalni projekti, ki jih finan-
cira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
ter ustrezajo okvirnim programom razisko-
valnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU
(www.cordis.lu/fp5/home.html in
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm) so odpr-
ti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem, da ti
subjekti financirajo svoj del raziskav iz la-
stnih sredstev. Prijavijo se lahko kot sodelu-
joče raziskovalne skupine na raziskovalnih
projektih prijavitelja projekta.

4.2. Raziskovalni projekt izvaja projektna
skupina, ki jo sestavljajo vodja raziskovalne-
ga projekta, raziskovalci, strokovno osebje,
tehniki ter mladi raziskovalci.

4.3. Vodja raziskovalnega projekta je lah-
ko tudi raziskovalec z doktoratom znanosti,
ki je vključen v raziskovalni program, vendar
ni upravičen do plačila za delo iz projekta.

4.4. Vodja raziskovalnega projekta in ena
tretjina aktivnih raziskovalcev v projektni sku-
pini mora izpolnjevati pogoje za vodjo v skla-
du z 29. členom Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti2 in 18.a, 18.b, in 18.c
člena Pravilnika o pogojih in metodologiji iz-
bora in financiranja projektov temeljnega in
aplikativnega raziskovanja, in sicer:

4.4.1. vodja temeljnega raziskovalnega
projekta in ena tretjina aktivnih raziskovalcev
v projektni skupini mora imeti:

– vsaj en znanstveni članek kot edini avtor
objavljen v mednarodno ugledni znanstveni
reviji v zadnjih treh letih, ki so opredeljeni v
1., 2. in 3. točki 21. člena Pravilnika o pogo-
jih in metodologiji izbora in financiranja pro-
jektov temeljnega in aplikativnega raziskova-
nja3  ali ustrezno število člankov v soavtorstvu,

– vsaj en citat v zadnjih petih letih,
– izkazano sodelovanje v mednarodnem

znanstvenem projektu v zadnjih treh letih;
4.4.2. vodja aplikativnega raziskovalne-

ga projekta in ena tretjina aktivnih razisko-
valcev v projektni skupini mora imeti:

– vsaj en znanstveni članek kot edini av-
tor objavljen v mednarodno ugledni znan-
stveni reviji v zadnjih petih letih, ki so opre-
deljeni v 1., 2. in 3. točki 21. člena Pravilni-
ka o pogojih in metodologiji izbora in finan-
ciranja projektov temeljnega in aplikativnega
raziskovanja ali ustrezno število člankov v
soavtorstvu,

– vsaj en citat ali patent v zadnjih desetih
letih ali izkazovati uspešno sodelovanje z
uporabniki v zadnjih petih letih;

4.4.3. vodja temeljnega podoktorskega ra-
ziskovalnega projekta mora biti vodja razisko-
valnega programa, ki izkazuje nadpovprečne
raziskovalne rezultate, ki so opredeljeni v prvi
in drugi alinei točke 4.4.1. v tem razpisu:

– edini član temeljnega podoktorskega ra-
ziskovalnega projekta je raziskovalec, ki je mlaj-
ši od 35 let in od zagovora njegovega doktora-
ta niso potekla več kot tri leta ter se praviloma
ni usposabljal v tej programski skupini.

4.5. Minimalni obseg temeljnega razisko-
valnega projekta je 1000 letnih raziskovalnih
ur. Minimalni obseg aplikativnega raziskoval-
nega projekta je 500 letnih raziskovalnih ur.
Obseg temeljnega podoktorskega raziskoval-

1 “1. temeljna raziskava je eksperimentalno ali teoretično delo, s katerim želimo pridobiti pred-
vsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstev, ne da bi predvidevali kako posebno
uporabo rezultatov,

2. aplikativna raziskava je prav tako izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo
znanje, usmerja pa se predvsem k nekemu praktičnemu cilju ali namenu. Aplikativne raziskave so
lahko tudi industrijske raziskave. Industrijska raziskava je načrtno raziskovanje ali kritična preiskava
za pridobitev novega znanja, s ciljem, da bi bilo to znanje lahko uporabno v razvoju novih proizvodov,
postopkov ali storitev ali v uvajanju pomembnih izboljšav v obstoječe proizvode, postopke ali storitve.“

2 “Vodja raziskovalnega projekta je lahko raziskovalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima doktorat znanosti;
– izkazuje mednorodno primerljive raziskovalne ali tehnološke – razvojne rezultate v zadnjih petih

letih in
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje.“
3 “Članki v revijah
1. Znanstveni članki v revijah, ki jih indeksirajo zbirke SCI, SSCI in A&HCI
2. Znanstveni članki v revijah zunaj SCI, ki jih vključuje Current Contents (CC)
3. Znanstveni članki v revijah zunaj SCI in CC, vključenih v specializirano bazo“.
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nega projekta je 1700 letnih raziskovalnih ur
cenovne kategorije B.

4.6. Če je projektna skupina sestavljena iz
več raziskovalnih skupin na različnih razisko-
valnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista
raziskovalna organizacija, v kateri je v delov-
nem razmerju vodja raziskovalnega projekta in
vsaj tretjina raziskovalcev projektne skupine.
Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi ra-
ziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor
o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.
Sodelujoča raziskovalna organizacija mora biti
na odobrenem raziskovalnem projektu udele-
žena v sorazmerju s predlaganim številom let-
nih ur, vendar ne z manj kot 150 letnimi urami.

4.7. Projektna skupina mora imeti na raz-
polago opremo, ki je potrebna za izvedbo
projekta.

4.8. Planiran obseg sredstev in struktura
namenov uporabe morata biti v skladu s Skle-
pom o normativih in standardih za določanje
sredstev za izvajanje nacionalnega razisko-
valnega programa (Ur. l. RS, št. 16/94,
63/97, 87/97 in 49/98).

5. Merila
5.1. Projekti morajo izpolnjevati vse kriteri-

je in merila za ocenjevanje, ki jih določa Pra-
vilnik o pogojih in metodologiji izbora in finan-
ciranja projektov temeljnega in aplikativnega
raziskovanja.

5.2. Prednost pri izbiri bodo imeli predla-
gatelji, katerih projektna skupina bo:

1. izkazala večji pomen predlaganega
projekta za razvoj znanstvene discipline;

2. izkazala boljše kazalce znanstvene
uspešnosti (objave in citati);

3. izkazala večje možnosti za uporabo
rezultatov v Republiki Sloveniji;

4. izkazala boljše aplikativne uspehe
(vrednost in število pogodb ter sodelovanj in
sofinanciranj z uporabniškimi organizacijami);

5. uspešno vključevanje mladih razi-
skovalcev, ki se po zaključenem usposablja-
nju zaposlijo v uporabniški organizaciji;

6. izkazala večjo vključenost v medna-
rodna raziskovalna omrežja;

7. izkazovala večjo racionalnost pri upo-
rabi raziskovalne opreme in drugih stroškov.

Pri temeljnih raziskovalnih projektih imajo
največjo težo kazalci iz 1., 2. in 6. točke. Pri
aplikativnih projektih bodo imeli prednost tisti
projekti, ki bodo ob upoštevanju kazalcev iz
3., 4. in 5. točke prispevali k uresničevanju
ključnih družbeno-ekonomskih ciljev Republi-
ke Slovenije, opredeljenimi v Strategiji go-
spodarskega razvoja Slovenije in v Državnem
razvojnem programu.

5.3. Vloga za (so)financiranje mora vse-
bovati naslednje dokumente:

– Obrazec: MŠZŠ-RP-1/2004 (s prilogo
A, B in C oziroma D) – Vloga za (so)financira-
nje raziskovalnega projekta

– Izpis bibliografij iz COBISS oziroma za
medicino iz baze IBMI za obdobje od 2000
naprej za vodjo raziskovalnega projekta in
ostale člane projektne skupine.

5.4. V postopku za izbor projektov bo mi-
nistrstvo obravnavalo prijave, ki vsebujejo vse
z razpisom in obrazci zahtevane podatke in
dokazila in katere prispejo na ministrstvo v
roku, določenem s tem razpisom.

5.5. Nepravočasnih in nepravilno ozna-
čenih vlog komisija za odpiranje ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene prijaviteljem.

6. Financiranje projektov

6.1. Obseg razpoložljivih sredstev je opre-
deljen s proračunom Republike Slovenije za
leto 2004. Realizacijo tega razpisa je predvi-
dena v obsegu ca. 310.000 letnih raziskoval-
nih ur, oziroma predvidena orientacijska vre-
dnost sredstev v višini 1,880.000.000 SIT.

6.2. Temeljne raziskovalne projekte bo mi-
nistrstvo financiralo do 100% utemeljenih
stroškov projekta. Aplikativne raziskovalne
projekte bo ministrstvo financiralo do 75%
utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj apli-
kativnega projekta si mora zagotoviti vsaj 25%
utemeljenih stroškov projekta s strani drugih
zainteresiranih subjektov in predložiti dokazi-
la o sofinanciranju. Industrijske raziskave bo
ministrstvo sofinanciralo do višine 50% ute-
meljenih stroškov projekta.

6.3. V skladu s Sklepom o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvajanje
nacionalnega raziskovalnega programa in gle-
de na obremenjenost raziskovalcev z razisko-
valnimi urami, ki so financirani iz proračuna
Republike Slovenije, financira MŠZŠ do:

– 1700 raziskovalnih ur letno za razisko-
valce v rednem delovnem razmerju za razi-
skovalno delo in

– 340 raziskovalnih ur letno za raziskoval-
ce v dopolnilnem delovnem razmerju za razi-
skovalno delo in za visokošolske učitelje.

7. Čas trajanja projektov:
7.1. Predvideni rok začetka izvajanja pro-

jekta je 1. 2. 2004 ali 1. 7. 2004.
7.2. Izbrane predloge projektov bo MŠZŠ

financiralo do treh let, razen podoktorskih ra-
ziskovalnih projektov, ki jih bo ministrstvo fi-
nanciralo do dveh let.

8. Splošna določila:
8.1. Razpisno dokumentacijo dvignejo pri-

javitelji od dneva objave do prijavnega roka v
sprejemni pisarni Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport, Ljubljana, Trg OF 13. Razpis z
razpisno dokumentacijo je dostopen tudi na
domači strani MŠZŠ.

8.2. Pisne vloge z oznako “Ne odpiraj –
razpis za raziskovalne projekte – Znanstvena
veda: (navedite vedo)” morajo prijavitelji do-
staviti v zaprtih ovojnicah za vsak projekt po-
sebej v sprejemno pisarno Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
Ovojnica z vlogo mora prispeti na naslov ne
glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključ-
no 8. decembra 2003 do 13. ure.

8.3. V roku dostavljene in pravilno označe-
ne vloge bo odprla Komisija za odpiranje vlog
dne 9. decembra 2003 ob 10. uri na sedežu
ministrstva, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

8.4. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
projektov do 30. januarja 2004.

8.5. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo interesenti na Ministrstvu za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana
oziroma na telefonu 4784 600, (za naravo-
slovno matematične vede Vanja Rodič; za te-
hniške vede dr. Boris Pukl; za medicinske ve-
de Marko Belavič; za biotehniške vede Stojan
Pečlin; za družboslovne vede Nataša Dremota
in za humanistične vede Mateja Gašpirc).

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-105849
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni

list RS, št. 22/00), Zakona o razvoju malega
gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91), Za-
kona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list

RS, št. 1/00), Splošnih pogojev poslovanja
(28. 5. 2003) in Programa ukrepov za spod-
bujanje podjetništva in konkurenčnosti za ob-
dobje 2002-2006, (27. 3. 2002), objavlja Jav-
ni sklad RS za razvoj malega gospodarstva

javni razpis
za odobritev ugodnejših kreditov malim
in srednje velikim podjetjem v letu 2003

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so ugodnejši krediti ma-

lim in srednje velikim podjetjem (v nadaljeva-
nju: MSP), ki jih razpisuje Javni sklad Repu-
blike Slovenije za razvoj malega gospodar-
stva (v nadaljevanju: Sklad) v sodelovanju z
naslednjimi bankami:

Abanka Vipa d.d., Banka Domžale d.d.,
Koroška banka d.d., Raiffeisen Krekova Ban-
ka d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d.,
Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka
d.d., Banka Zasavje d.d.

Skupna višina razpisanih kreditov je
600,000.000 SIT.

Celoten znesek kreditiranja je namenjen
za načrtovane dolgoročne kredite oziroma na-
jete kredite od 5. 6. 2003 dalje.

2. Pogoji in merila za odobritev kredita
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja

(gospodarske družbe, podjetniki posamezni-
ki), ki spadajo med mala (do 50 zaposlenih)
ali srednje velika podjetja (do 125 zaposle-
nih) s sedežem v Republiki Sloveniji, razen iz
naslednjih področij, oddelkov, skupin in raz-
redov po Standardni klasifikaciji dejavnosti
(SKD) SURS:

– področje A – kmetijstvo,
– področje B – ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 10 – pridobivanje premoga,
– skupina 61.1 – pomorski transport,
– razred 35.11 – gradnja in popravilo

ladij,
– skupina 27.1 – proizvodnja železa, jekla,

ferozlitin,
– skupina 27.2 – proizvodnja cevi (iz

kovin),
– skupina 27.3 – druga primarna predela-

va železa in jekla,
– razred 27.51 – litje železa,
– razred 27.52 – litje jekla,
– skupina 28.4 – kovanje, stiskanje, vti-

skovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
– skupina 28.5 – površinska obdelava in

prekrivanje kovin; splošna mehanična dela,
– razred 28.73 – proizvodnja izdelkov iz

žice,
– razred 28.74 – proizvodnja vijačnega

materiala, vezi, verig, vzmeti.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,

če imajo za opravljanje svoje dejavnosti po-
deljeno koncesijo.

Prav tako se na razpis ne more prijaviti po-
djetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je podje-
tje, v katerem veliko podjetje razpolaga z la-
stniškimi ali glasovalnimi pravicami večjimi od
25%) ali je v težavah (podjetje je v težavah, če
tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega
polovico kapitala, ki je izkazan v bilanci pred-
hodnega leta ali je podjetje v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije).

Do pomoči Sklada niso upravičena tudi
podjetja:

– ki so v preteklosti že dobila državno po-
moč in niso izpolnila finančnih obveznosti do
Sklada in
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– ki izvajajo program prestrukturiranja.
Skupna državna pomoč za posamezen in-

vesticijski projekt lahko znaša največ 15% pre-
dračunske vrednosti investicije (upravičenih
stroškov) za malo in 7,5% za srednje veliko
podjetje.

Program, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,

– likvidnost za celotno ekonomsko dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med ure-

sničevanjem programa.
2.2. Kreditni pogoji
Kredit se odobri za:
– materialne investicije (zemljišča,

zgradbe in oprema, brez transportnih sred-
stev in transportne opreme) in nematerial-
ne investicije (nakup patentov, licenc,
know-howa ali nepatentiranega tehničnega
znanja),

– predračunska vrednost investicije lahko
znaša največ 90,000.000 SIT,

– maksimalna višina kredita je lahko naj-
več 50% predračunske vrednosti,

– kredit lahko pridobijo prosilci, ki imajo
med viri financiranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev,

– obrestna mera kredita: 6,1% letno, velja
od dokončne realizacije sklepa Sklada pri
banki,

– zavarovanje kredita: v skladu s pogoji
banke,

– stroški kredita: v skladu s tarifo banke,
– maksimalna odplačilna doba kredita je

do 10 let,
– možnost moratorija na odplačevanje

glavnice največ 2 leti.
2.3. Merila
Merila za ocenjevanje programov so: šte-

vilo novo zaposlenih, sodobna tehnologija in
inovativnost, vpliv na okolje, donosnost, tržna
naravnanost, dobičkonosnost, izvozni vidik,
lastna udeležba, finančna podpora v lokalni
oziroma širši skupnosti.

3. Vsebina vloge za posredni kredit
1. Prijavni list za pridobivanje pomoči

(obrazec Sklada dobite na internet naslovu:
www.jsmg-sklad.si ali na sedežu Sklada pri
ga. Mikeln).

2. Poslovni načrt z izkazom uspeha in bi-
lanco stanja za leto 2002.

3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi
kredita.

4. Izjava podjetja, da ni v postopku prisil-
ne poravnave, stečaja ali likvidacije.

5. Bonitetna dokazila:
a) za gospodarske družbe: BON-1,
b) za samostojne podjetnike: potrdilo o

plačanih davkih od pristojne izpostave.
6. Dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopijo

sklepa o vpisu družbe v sodni register z vse-
mi prilogami,

b) za samostojne podjetnike: fotokopijo
priglasitvenega lista obrazec 1/1,1/2, potrje-
nega od krajevno pristojne izpostave Davčne
uprave RS.

7. Obvestilo Statističnega urada RS o
identifikaciji in razvrstitvi o dejavnosti.

8. Obvestilo o davčni številki.
9. Izpis vseh zaposlenih izdan s strani Za-

voda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali
navedbo števila zaposlenih s priloženimi foto-

kopijami obrazcev prijav delavcev v zavarova-
nje (M1/2).

Vsebina vloge mora biti urejena po zapo-
redju od št. 1 do št. 9.

Sklad lahko od prosilca zahteva tudi do-
datno dokumentacijo.

Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pi-
sno ali ustno (za manjše popravke) pozvan za
dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem ro-
ku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena,
se kot nepopolna zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjujejo pogojev iz razpi-
sa, se kot neustrezna zavrne.

4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa

do skupne odobritve sredstev v razpisanem
obsegu oziroma najkasneje do vključno
31. 12. 2003.

Vmesna roka sta: 5. 12. 2003 in 31. 12.
2003.

V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 31. 12. 2003, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.

Vloge, ki bodo prispele po 31. 12. 2003
ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne
zavržejo.

Uprava Sklada bo obravnavala vse po-
polne in ustrezne vloge in o njih odločila
najkasneje v 45 dneh od posameznega vme-
snega roka.

Služba državnih pomoči Sklada bo najka-
sneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave Skla-
da dostavila prosilcem sklep o odločitvi.

5. Pošiljanje vloge
Vlogo za posredni kredit pošljite na na-

slov: Javni sklad RS za razvoj malega gospo-
darstva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripi-
som “Ne odpiraj – Vloga za posredni kredit“.

Vse ostale informacije dobite na telefon-
skih številkah: 02/234-12-74, 02/234-12-72
in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vido-
vic@jsmg-sklad.si.

Javni sklad RS
za razvoj malega gospodarstva

Št. 96/03 Ob-105685
Občina Šentilj objavlja

razpis
za dodelitev sredstev za pospeševanje

samozaposlovanja v Občini Šentilj v letu
2003

Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika o
pospeševanju samozaposlovanja v Občini
Šentilj (MUV, št. 27/01), Pravilnika o spre-
membah pravilnika o pospeševanju samoza-
poslovanja v Občini Šentilj (MUV, št. 16/02),
Odloka o proračunu občine Šentilj za leto
2003 ter njegovih sprememb in dopolnitev
(MUV, št. 5/03, 13/03 in 23/03).

1. Predmet razpisa
Dodelitev sredstev sofinanciranja za sa-

mozaposlitve (za pokrivanje zagonskih stro-
škov za pričetek dejavnosti), realizirane v le-
tošnjem letu.

Skupni znesek razpoložljivih sredstev:
4 mio SIT.

Znesek sredstev, ki jih lahko pridobi posa-
mezni prosilec: do 400.000 SIT.

1. Upravičenci: fizične osebe, ki so bile
prijavljene kot registrirane brezposelne ose-
be pri Zavodu za zaposlovanje, Območni slu-
žbi Maribor, Urad za delo Pesnica in so se
oziroma se bodo samozaposlile v letu 2003
kot samostojni podjetniki posamezniki, ki sa-

mostojno opravljajo gospodarsko dejavnost
kot svojo izključno dejavnost ali kot ustanovi-
telji oziroma soustanovitelji gospodarske
družbe in so v tej družbi v rednem delovnem
razmerju ali kot samozaposleni kmetje.

2. Pogoji razpisa
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da so sklenili z Zavodom RS za zapo-

slovanje pogodbo o samozaposlitvi ali vrači-
lu prispevkov ali da so bili, preden so se
zaposlili, najmanj tri mesece prijavljeni kot
registrirane brezposelne osebe pri Zavodu
za zaposlovanje RS, Območni službi Mari-
bor, Urad za delo Pesnica;

– da opravljajo dejavnost na območju ob-
čine (poslovni sedež in poslovni prostori mo-
rajo biti na območju Občine Šentilj);

– da imajo stalno prebivališče na obmo-
čju Občine Šentilj.

Posebni pogoj: samozaposlitev mora tra-
jati najmanj dve leti.

Sredstva za samozaposlovanje se bodo
dodeljevale za:

– proizvodne dejavnosti,
– obrt in storitve,
– turizem in gostinstvo,
– kmetijske dejavnosti,
– ostale gospodarske dejavnosti,
– ter za družbene dejavnosti.
3. Dokumentacija, ki jo mora upravičenec

priložiti k vlogi:
a) dokazilo o opravljanju gospodarske de-

javnosti:
– samostojni podjetnik posameznik: do-

kazilo o prijavi opravljanja dejavnosti pri Dav-
čni upravi RS, Davčni urad Maribor, Izpostava
Maribor (fotokopija priglasitvenega lista),

– ustanovitelj oziroma soustanovitelj
družbe: izpisek iz sodnega registra in dokazi-
lo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti (odločba Upravne enote Pesnica),

– samozaposleni kmetje: dokazilo o
kmečkem zavarovanju (polno obvezno ali pro-
stovoljno obvezno),

– v primeru zaposlitve na področju
družbenih dejavnostih: odločbo pristojnega
ministrstva,

b) obrtno dovoljenje (če opravljajo obrtno
ali obrti podobno dejavnost),

c) dokazilo o stalnem prebivališču na ob-
močju občine (potrdilo Upravne enote Pes-
nica),

d) fotokopijo pogodbe, sklenjene z Zavo-
dom RS za zaposlovanje, Območno službo
Maribor, Urad za delo Pesnica, in sicer: o
samozaposlitvi ali povračilu stroškov plačila
prispevkov oziroma potrdilo Zavoda RS za za-
poslovanje, Območne službe Maribor, Urada
za delo Pesnica, da je bil upravičenec, pre-
den se je samozaposlil, najmanj tri mesece
prijavljen kot registrirana brazposelna oseba
(če ni sklenil niti pogodbe o samozaposlitvi
niti pogodbe o povračilu prispevkov),

e) fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava v
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje),

f) poslovni načrt;
g) izjavo o morebitni pridobitvi sredstev iz

javnih virov za ta namen.
4. Rok in način prijave na razpis
Razpis je odprt do porabe sredstev oziro-

ma najdalje do 31. 12. 2003.
Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti z

označitvijo v levem spodnjem kotu “Ne od-
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piraj – Razpis samozaposlovanje“ je potre-
bno poslati na naslov: Občina Šentilj, Ma-
istrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih Go-
ricah.

Če vloga ne bo vsebovala zahtevane do-
kumentacije oziroma ne bo ustrezala razpi-
snim pogojem, bo prosilec pisno obveščen s
pozivom za dopolnitev vloge. Če vloga v pred-
videnem roku ne bo dopolnjena, je komisija
ne bo obravnavala.

Dodatne informacije na tel. 650-62-00,
ga. Pucko ali ga. Drozg.

Občina Šentilj

Št. 068-6/2003-121 Ob-105751
Na podlagi Zakona o uresničevanju javne-

ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), ter v skladu s določbami Pravilnika
za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi
v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 63/00)
objavljamo

javni razpis
za zbiranje ponudb programov s

področja ljubiteljske kulturne dejavnosti
za leto 2004

1. Pravico za pridobitev sredstev za letne
programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubitelj-
skih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Zreče,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da je njihova dejavnost področje kulture,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni

osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen čim

večjemu številu uporabnikov.
2. Praviloma se sofinancirajo naslednji

programi:
– redna dejavnost registriranih kulturnih

društev in njihovih sekcij ter kulturna dejav-
nost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejav-
nosti registrirano tudi kulturno dejavnost,

– kulturna dejavnost predšolske, osnovno-
šolske in srednješolske populacije ter kulturna
dejavnost študentov – vse le v delu, ki presega
šolske vzgojno izobraževalne programe,

– udeležba na območnih, medobmočnih
in državnih srečanjih,

– izobraževanje strokovnih kadrov za vo-
denje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko

upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za

vzdrževanje in investicije v prostor in opremo
za kulturno dejavnost in spomeniško varstve-
ne akcije.

3. Programi bodo sofinancirani v skladu
s pogoji in merili Pravilnika za vrednotenje
programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zre-
če (Ur. l. RS, št. 63/00). Pravilnik je objav-
ljen tudi na spletnih straneh občine.

4. Okvirna vrednost razpoložljivih sred-
stev je 3 mio SIT, sredstva morajo biti porab-
ljena v proračunskem letu, za katerega so
bila dodeljena.

5. Ponudniki programov podajo svoje po-
nudbe na predpisanem obrazcu, ki ga dvig-
nejo v tajništvu Občine Zreče. Vse dodatne
informacije o razpisu dobijo zainteresirani na
Občini Zreče ali po tel. 03/757-17-05, v
času uradnih ur.

6. Ponudbe podajo osebno ali pošljejo
po pošti v zaprti kuverti na naslov: Občina
Zreče, Odbor za kulturo, Cesta na Roglo
13b, 3214 Zreče. Na kuverti mora biti vidno
označeno: “Za razpis – Ne odpiraj!“. Upoš-
tevane bodo le popolne ponudbe, na pred-
pisanih obrazcih, ki bodo prispele na sedež
občine najkasneje do 9. decembra 2003
do 12. ure.

Nepravočasne vloge ne bodo obravnava-
ne.

Občina Zreče

Ob-105835
Na podlagi Odloka o proračunu Občine

Jezersko za leto 2003 (Uradni vestnik Go-
renjske, št. 10/03), Pravilnika o postopku za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 66/01, 53/02) in 9. in
10. člena Pravilnika za sofinanciranje progra-
mov ohranjevanja in razvoja kmetijstva in po-
deželja v Občini Jezersko (Uradni vestnik Go-
renjske, št. 10/03) objavlja Občina Jezersko

javni razpis
za sofinanciranje programov ohranjanja

in razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Jezersko za leto 2003

1. Naročnik: Občina Jezersko.
2. Naslov naročnika: Zgornje Jezersko

65, 4206 Zgornje Jezersko, tel.
04/254-51-10, telefaks 04/254-51-11, elek-
tronski naslov: obcina.jezersko@siol.net.

3. Predmet razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje programov za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Jezersko za leto 2003, in sicer za:

a) sofinanciranje spodbujanja pašnega in
kosnega izkoriščanja travne ruše na obmo-
čjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko de-
javnost,

b) sofinanciranje umetnega osemenjeva-
nja živine,

c) sofinanciranje spodbujanja razvoja če-
belarstva in zdravstvene zaščite čebel,

d) sofinanciranje ekološkega kmetovanja,
e) sofinanciranje izobraževanja v kmetij-

stvu (predavanja, seminarji, delavnice) in druš-
tvene dejavnosti na področju kmetijstva.

4. Pogoji in višina razpisanih sredstev po-
moči: pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlaga-
telji za pridobitev sredstev iz naslova sofi-
nanciranja programov ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Jezersko so
navedeni v tem javnem razpisu in v razpisni
dokumentaciji. Zainteresirani vlagatelji lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo od dne-
va objave javnega razpisa dalje na naslovu
Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65,
4206 Zgornje Jezersko, v tajništvu občine,
pri Lidiji Nahtigal, v času uradnih ur. Višina in
pogoji za dodelitev pomoči:

a) sofinanciranje spodbujanja pašnega in
kosnega izkoriščanja travne ruše na obmo-
čjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko de-
javnost s ciljem obdržati stalež živine, pose-
ljenost krajine in posredno, s preprečevanjem
zaraščanja kmetijskih površin, ohranjati izgled
tradicionalne kulturne krajine:

višina razpisanih sredstev: 1,000.000 SIT;
pogoji za pridobitev pomoči:
– opredelitev kmetije v gorsko-višinsko ob-

močje ali v druga območja z omejenimi de-
javniki za kmetijsko dejavnost zaradi težjih pri-
delovalnih razmer,

– kmetija mora imeti najmanj 1 ha krmnih
površin: trajnega travinja in pašnikov,

– število živali na kmetiji mora biti najmanj
1,5 glava velike živine na kmetijo,

– obtežba obdelovalnih površin na kmeti-
ji: v mejah 0,5-1,9 glava velike živine na ha,

– krmne površine morajo biti v tekočem
letu najmanj enkrat pokošene ali popašene
(izjava),

– poraba na kmetiji pridelane krme za la-
stne živali z možnostjo dokupa krme, pridela-
ne na kmetijah,

– gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
(priloga) ali dobre kmetijske prakse (izjava),

– da imajo poravnane vse davke ter druge
obvezne zakonske ter poslovne obveznosti;

b) sofinanciranje umetnega osemenjeva-
nja živine:

višina razpisanih sredstev: 144.000 SIT;
pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo

ekoloških kmetij,
– potrdilo o vplačilu stroškov kontrole eko-

loške pridelave v tekočem letu,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne

službe,
– da imajo poravnane vse davke ter druge

zakonske obveznosti;
c) sofinanciranje spodbujanja razvoja če-

belarstva in zdravstvene zaščite čebel:
višina sredstev: 30.000 SIT;
pogoji za pridobitev sredstev:
– izjavo društva o članstvu,
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na

zdravstveno zaščito čebel.
d) sofinanciranje ekološkega kmetovanja:
višina sredstev: 200.000 SIT;
pogoji za pridobitve pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo

ekoloških kmetij,
– potrdilo o vplačilu stroškov kontrole eko-

loške pridelave v tekočem letu,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne

službe,
– da imajo poravnane vse davke ter druge

obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
e) sofinanciranje izobraževanja v kmetij-

stvu (predavanja, seminarji, delavnice) in druš-
tvene dejavnosti na področju kmetijstva:

višina sredstev: 220.000 SIT;
pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program z ustrez-

nimi dokazili; razvidna mora biti kotizacija
kmetov – če se je izvajalec za to odločil,

– da so registrirani najmanj eno leto,
– da opravljajo dejavnost na področju

kmetijstva,
– da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske in organizacijske pogoje za realizaci-
jo predloženih programov,

– da je predloženi program namenjen
vsem zainteresiranim uporabnikom,

– da imajo poravnane vse davke ter druge
obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.

5. Informacije: vse informacije lahko zain-
teresirani upravičenci dobijo na naslovu: Ob-
čina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206
Zgornje Jezersko ali po tel. 04/254-51-10,
pri Lidiji Nahtigal v času uradnih ur.

6. Rok in način prijave: vloge, pripravljene
v skladu z zahtevami iz razpisne dokumenta-
cije in tega razpisa, morajo zainteresirani vla-
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gatelji oddati v zaprtih ovojnicah na naslov:
Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65,
4206 Zgornje Jezersko, s pripisom: “ne od-
piraj – razpis kmetijstvo 2003“, najpozneje
do 2. decembra 2003, do 14. ure.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog, ki ne bo
javno, bo potekalo 2. decembra 2003, ob
18. uri, na naslovu Občina Jezersko, Zgornje
Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko. Pri-
spele vloge bo pregledala in ocenila komisija
imenovana s strani naročnika. Prepozno pri-
spele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavr-
ne. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija vla-
gatelje pozvala, da v roku 8 dni od odpiranja
dopolnijo vlogo. V primeru, da vlagatelj vloge
v postavljenem roku ne bo dopolnil, se bo
vloga zavrgla. Prav tako se bodo zavrgle tudi
vse vloge, ki ne bodo vložene v pravilno
opremljenih ovojnicah.

8. Obveščanje o izidu razpisa: vlagatelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni naj-
pozneje do 17. decembra 2003.

Občina Jezersko

Ob-105756
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove-

nije, Miklošičeva 24, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine z zbiranjem

pisnih ponudb
I. Predmet prodaje in izklicna cena
1. Predmet prodaje je nepremičnina parc.

št. 75/2 – stavbišče v izmeri 1350 m2, parc.
št. 75/3 – pašnik 5. r. v izmeri 560 m2 in
parc. št. 75/6 – stavbišče v izmeri 1534 m2,
vse vl. št. 57 k.o. Soča – desna, v skupni
izmeri 3444 m2, v naravi gostinsko-turistični
objekt Penzion Julius, Soča 31, 5232 Soča,
s pripadajočim zemljiščem.

2. Na podlagi sporazuma strank po 251.c
členu ZIP, sklenjenega pred Okrajnim sodi-
ščem v Tolminu pod opr. št. R 157/97 z dne
24. 12. 1997, je pri nepremičnini vknjižena
zastavna pravica v korist upnice SKB banka
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje
denarne terjatve upnika v višini 18,850.000
SIT. Roki in način plačila, višina obresti, stro-
ški in zapadlost terjatve so razvidni iz pogod-
be o dolgoročnem kreditu št. 56/97 z dne
12. 12. 1997 in dodatka št. 1 k tej pogodbi z
dne 1. 10. 1998.

3. Na podlagi najemne pogodbe št.
041-01-12/90 z dne 28. 8. 1990 ter aneksa
št. 1 z dne 27. 12. 1994 in aneksa št. 2 z dne
3. 12. 1997 k najemni pogodbi, je nepremič-
nina obremenjena z najemnim razmerjem za
dobo 50 let, z začetkom od 1. 9. 1990 dalje.

4. Izklicna cena nepremičnine je
7,100.000 SIT. Izklicna cena je določena na
podlagi cenitve stalnega sodnega izvedenca
in cenilca za gradbeno stroko.

II. Pogoji prodaje
Nepremičnina se prodaja kot celota.
Nepremičnina se prodaja obremenjena z

bremenoma iz točke I/2 in točke I/3.
Nepremičnina se prodaja v stanju v kakr-

šnem je, po načelu “videno – kupljeno“.
Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin

in drugih dajatev. Davek na promet nepremič-
nin ter vse druge dajatve in stroške povezane
s pogodbo o prodaji in prenosom lastninske
pravice plača kupec.

Nepremičnina preide v posest in last kup-
ca po plačilu celotne kupnine.

III. Pogoji za udeležbo na razpisu
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fi-

zične osebe, ki so državljani Republike Slo-
venije ter samostojni podjetniki in pravne ose-
be, ki imajo sedež na območju Republike
Slovenije, ob pogoju plačila varščine, dolo-
čene v točki III/4.

2. Pisna ponudba mora vsebovati ime ozi-
roma firmo ponudnika in njegov točen naslov,
ponujeno ceno in plačilne pogoje. Ponudbo
mora podpisati odgovorna oseba ali od nje
pooblaščena oseba.

3. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
(a) overjeno fotokopijo potrdila o držav-

ljanstvu za fizične osebe, overjen priglasi-
tveni list za samostojne podjetnike oziroma
overjen izpisek iz sodnega registra za prav-
ne osebe;

(b) originalno pooblastilo za zastopanje od-
govorne osebe ponudnika;

(c) potrdilo o plačilu varščine, potrjeno s
strani banke.

Dokumenti in dokazila ne smejo biti sta-
rejši od 30 dni.

4. Ponudniki plačajo varščino za nakup ne-
premičnine v višini 10% izklicne cene na tran-
sakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije številka 01100-6030274014,
sklic na številko 00 011, s pripisom “Za javni
razpis – Soča.“

5. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo varšči-
na vrnjena v roku 15 dni po izboru najugod-
nejšega ponudnika, brez obresti. Izbranemu
ponudniku bo varščina brezobrestno vraču-
nana v kupnino.

IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za vložitev ponudb je do vključno

dne 24. 11. 2003.
2. Odpiranje ponudb bo dne 27. 11.

2003.
3. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ni

dolžan skleniti pogodbe o prodaji nepremič-
nine z najugodnejšim ponudnikom, oziroma
lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.

4. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisne pogoje.

5. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo
upoštevane.

6. Ponudbe brez vplačane varščine se šte-
jejo kot neveljavne.

7. Pravočasno prispele ponudbe bo pre-
gledala posebna komisija za oceno ponudb.

8. Kolikor bo prodajalec prejel več enakih
ponudb glede na ponujeno ceno, bo imel
prednost ponudnik z ugodnejšimi plačilnimi
pogoji.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v 5 dneh od odpiranja ponudb.

10. Ponudniki bodo o izboru najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v 3 dneh po izbiri.

11. Izbrani ponudnik mora skleniti pogod-
bo v 5 dneh po prejemu obvestila o izbiri.

12. Izbrani ponudnik mora kupnino za ne-
premičnino plačati najkasneje v 8 dneh po
sklenitvi pogodbe na transakcijski račun Za-
voda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
številka 01100-6030274014, sklic na števil-
ko 00 011.

13. Če kupec ne bo sklenil pogodbe ali
plačal kupnine v roku, se šteje, da odstopa od
nakupa, morebiti že sklenjena pogodba se šte-
je za razdrto, plačana varščina se zadrži.

14. Ponudbe z dokazili je potrebno poslati
priporočeno ali vročiti osebno na naslov:
ZZZS, Direkcija, Miklošičeva 24, Ljubljana, v
zaprtih ovojnicah, s pripisom: “Ne odpiraj! Jav-
ni razpis – ponudba za nakup nepremičnine“.

V. Informacije
Vse ostale informacije dobijo interesenti

na naslovu Zavod za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije vsak delavnik do 14. ure, pri
vodji razpisa Snežana Marković, tel.
01/30-77-366.

Ogled nepremičnine je mogoč dne
20. 11. 2003 med 10. in 12. uro.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 015-03-3565/2003 Ob-105558
Občina Dobrova-Polhov Gradec, Ul. Vla-

dimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, na pod-
lagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premo-
ženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03),
7. in 98. člena Statuta Občine Dobrova-Pol-
hov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) in
sklepa občinskega sveta o odprodaji premo-
ženja z dne 24. 9. 2003, objavlja

javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo

nepremičnine
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče v

k.o. Podsmreka, parc. št. 234/15, št. zk. vl.
612 – travnik v izmeri 1018 m2.

Parcela leži na območju, ki se ureja z zazi-
dalnim načrtom in je predvidena za individu-
alno stanovanjsko pozidavo.

Izhodiščna cena za nepremičnino je
29, 933.017,50 SIT.

II. Pogoji zbiranja ponudb
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače

pravne in fizične osebe.
2. Nakup po načelu videno-kupljeno.
3. Ponudnik resnost ponudbe jamči z vpla-

čilom varščine v višini 10% od najnižje prodaj-
ne cene (objavljena zgoraj pod točko 1) na
TRR 01221-00000813, sklic na št. 111, Ob-
čina Dobrova-Polhov Gradec, do dneva od-
daje ponudbe.

Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo
varščina brezobrestno všteta v kupnino.

Drugim ponudnikom bo varščina brezo-
brestno vrnjena v roku petih dni po konča-
nem izboru najugodnejšega ponudnika.

4. Davek na promet nepremičnin se priš-
teje k pogodbeni ceni.

III. Vsebina ponudb
Ponudba za nakup nepremičnine mora

vsebovati:
1. podatke o ponudniku s točnim naslo-

vom, če je ponudnik fizična oseba;
2. firmo in sedež ponudnika, če je ponud-

nik pravna oseba;
3. matično in davčno številko ponudnika;
4. fotokopijo potrdila o državljanstvu za fi-

zične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni za pravne osebe
oziroma priglasitveni list DURS za samostoj-
ne podjetnike;

5. navedbo nepremičnine, ponujeno ce-
no, način in rok plačila;

6. vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala na
predmetu prodaje;
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7. dokazilo o plačani varščini;
8. pisno izjavo ponudnika, da sprejema

vse razpisne pogoje;
9. številko transakcijskega računa ponud-

nika za vrnitev vplačane varščine.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire naj-

ugodnejšega ponudnika
Pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti

na naslov: Občina Dobrova-Polhov Gradec,
Ul. Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, v
zaprti ovojnici z oznako “javni razpis – nepre-
mičnina v Podsmreki – ne odpiraj“, in sicer
najkasneje do 4. 12. 2003 do 15. ure.

1. Javno zbiranje ponudb bo v četrtek, dne
4. 12. 2003 ob 17. uri v prostorih Občine
Dobrova-Polhov Gradec.

2. Prepozno prispele ponudbe se ne bo-
do upoštevale. V primeru nepopolnih ponudb
bo komisija zahtevala od ponudnika dopolni-
tev ponudbe v roku 5 dni od prejema poziva.

3. Kriteriji pri izbiri kupcev: ponujena ce-
na, rok plačila kupnine in plačilni pogoji.

4. Najugodnejši ponudnik bo izbran v tri-
desetih dneh od izteka razpisnega roka. Z
izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena
v roku petnajstih dni po dokončnosti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani
ponudnik v navedenem roku ne podpiše po-
godbe, prodajalec zadrži varščino.

5. Kolikor bi na razpis prispelo več približ-
no enakovrednih vlog, ki so bolj ugodne od
ostalih, se nadaljnji postopek prodaje lahko
izvede na podlagi javne dražbe, na katero se
povabi interesente, ki so predložili te približ-
no enake vloge.

6. Prodajalec si pridržuje pravico, da z no-
benim od ponudnikov ne sklene kupoprodaj-
ne pogodbe.

Vse informacije glede nepremičnine, ogle-
da ter pregled razpoložljive dokumentacije so
na voljo na naslovu prodajalca ali na tel.
01/36-42-210, 041/353-362.

Občina Dobrova-Polhov Gradec

Ob-105563
Občina Lendava objavlja na podlagi Zako-

na o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in uprav-
ljanju s stvarnim premoženjem države in obči-
ne (Uradni list RS, št. 12/03), 17. in 105. čle-
na Statuta Občine Lendava (Uradni list RS,
št. 26/99, 119/00 in 69/02) in Programa
prodaje, ki ga je občinski svet sprejel dne
7. 4. 2003 in dopolnitev dne 23. 6. 2003

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

ponudb
I. Predmet prodaje sta nepremičnini:
1. nedograjena (do III. faze) poslovna stav-

ba (s površino 1002,25 m2) v Kranjčevi ulici v
Lendavi, parc. št. 4372/1, stavbišče v izmeri
2,68 a, dvorišče v izmeri 5,03 a, k.o. Lenda-
va, za izhodiščno ceno 60,901.422 SIT;

2. stanovanjska hiša v Lendavskih Gori-
cah 429, parc. št. 6475, stavba v izmeri
1,01 a, dvorišče v izmeri 3,02 a in parc. št.
6476, sadovnjak v izmeri 3,22 a, k.o. Lenda-
va, za izhodiščno ceno 2,865.974,60 SIT.

II. Razpisni pogoji:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fi-

zične in pravne osebe pod pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino in

ceno nad izhodiščno ceno,

– da vplačajo varščino v višini 10% od iz-
hodiščne cene na transakcijski račun Obči-
ne Lendava, št. 01259-0100012919,

– izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
v 15 dneh od opravljene izbire,

– kupnino je izbrani ponudnik dolžan pla-
čati v 8 dneh od podpisa pogodbe.

2. Merilo za izbor najugodnejšega ponud-
nika je višja ponujena cena.

3. Vse stroške prenosa plača izbrani po-
nudnik.

4. Pisne ponudbe z dokazili naj pošlje ali
odda zainteresirani ponudnik v 15 dneh po
objavi tega razpisa na naslov Občina Lenda-
va, Trg Ljudske pravice 5, 9229 Lendava.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – Ponudba za nakup ne-
premičnine“.

5. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-

venije za fizične osebe, za pravne osebe pa
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejše od 30 dni,

– potrdilo o vplačilu varščine.
6. Varščina bo uspelemu ponudniku vra-

čunana v ceno nepremičnine, neuspelemu
pa se vrne v 8 dneh po izboru. Če uspeli
ponudnik odstopi od pridobitve nepremični-
ne in ne sklene pogodbe, zapade varščina v
korist Občine Lendava.

7. Pravočasno prejete in popolne ponud-
be bo obravnavala komisija ter o izbiri vse
ponudnike obvestila.

8. Občina Lendava na podlagi tega razpi-
sa ni zavezana skleniti pogodbe z najugo-
dnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti po-
stopek do sklenitve pravnega posla ustavi.

9. Vse informacije glede razpisa dobite na
sedežu občine ali po tel. 02/578-94-13 pri
Tereziji Biro.

Občina Lendava – Lendva Község

Št. 95/03 Ob-105596
Na podlagi določb Statuta Občine Šentilj

(MUV, št. 15/99), 80.f člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 47/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 110/02), 44. člena Ured-
be o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Šentilj z dne 16. 10. 2003 objavljam

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nezazidanega stavbnega zemljišča
I. Predmet prodaje je:
1. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št.

8 v k.o. Šentilj v Slovenskih goricah, v izmeri
452 m2, za izklicno ceno 9,47 EUR za m2 v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila. V ceni ni vklju-
čen 20% davek na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.

2. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št.
381/1 v k.o. Sladki Vrh, v izmeri 3321 m2, za
izklicno ceno 13,39 EUR za m2 v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila. V ceni ni vključen 20% davek
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Zemljišči se prodajata po načelu vide-
no-kupljeno.

4. Zemljišče pod 1. točko leži na severoza-
hodnem delu naselja Šentilj v skoraj neposre-
dni bližini šentiljske cerkve. Po Prostorsko ure-
ditvenih pogojih za naselje Šentilj (MUV, št.

22/01 in 5/03) je predvideno za stanovanj-
sko izgradnjo in za ta namen se tudi prodaja.

5. Zemljišče pod 2. točko pa leži na vzho-
dnem delu naselja Sladki Vrh, južno od regio-
nalne ceste. Po Ureditvenem načrtu za del
naselja Sladki Vrh (MUV, št. 7/02) je predvi-
deno za izgradnjo bencinskega servisa in iz-
ključno za ta namen se to zemljišče prodaja.

II. Pogoji za nakup na podlagi javne po-
nudbe

Ponudbe lahko pošljejo fizične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov kup-
ca, navedbo nepremičnine in ponujeno ce-
no, ki ne sme biti nižja od izklicne ter plačilne
pogoje. Ponudbo mora podpisati odgovorna
oseba.

Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o dr-
žavljanstvu za fizično osebo, oziroma origi-
nalni izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev, s katerim prav-
na oseba izkaže sedež v Republiki Sloveniji
in potrdilo o plačani varščini ter pisno izjavo,
da ponudnik sprejema razpisne pogoje.

Ponudbe je potrebno poslati priporočeno
ali osebno vročiti na naslov: Občina Šentilj,
Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih gori-
cah, v kuverti z oznako: “Ne odpiraj, ponudba
za odkup zemljišča parc. št. 381/1 oziroma
ponudba za odkup zemljišča parc. št. 8“.

Rok za zbiranje ponudb je do vključno
1. 12. 2003 do 12. ure. Vsak ponudnik mora
pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe
položiti varščino v višini 10% izklicne cene na
zakladniški račun št. 01318-0100009155 od-
prt pri UJP Slovenska Bistrica, s pripisom
“varščina za javno ponudbo“.

Plačana varščina bo izbranim ponudnikom
vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obre-
sti vrnjena v 8 dneh po izbiri ponudnikov.

Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 12.
2003 ob 13. uri v prostorih Občine Šentilj,
Maistrova ul. 2, Šentilj.

O tem, kdo je najugodnejši ponudnik, bo-
do ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne bo-
do prisotni, obveščeni v 15 dneh po odpira-
nju. Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi najvi-
šjo ceno, pri enaki ponudbi pa tisti, ki ponudi
najkrajši rok plačila celotne kupnine. Kupna
pogodba bo sklenjena v 15 dneh po odpira-
nju pisnih ponudb. Rok za plačilo kupnine pa
je 8 dni od sklenitve pogodbe.

Prenos lastništva nad nepremičnino se
opravi po popolnem plačilu kupnine ter dru-
gih obveznostih kupca in overitvi pogodbe.

Stroške overitve pogodbe ter druge stro-
ške v zvezi z nakupom ter prenosom lastniš-
tva plača kupec.

Vse morebitne dodatne informacije in
možne termine ogleda zemljišč lahko ponud-
niki dobijo pri Nives Erznožnik, tel.
02/650-62-20, v času uradnih ur.

Občina Šentilj

Ob-105969
Fininvest d.o.o., Nova Gorica objavlja

razpis
za iziro izvajalca gradbenih del

Podrobnejše informacije in dokumenta-
cija so interesentom na voljo na sedežu
družbe oziroma po tel. 05/33-02-190, faks
05/33-02-191.

Fininvest d.o.o., Nova Gorica
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Javne dražbe

Št. 45400-0004/99 Ob-105834
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobi-

vanju, razpolaganju in upravljanju s stvar-
nim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03) Komisija za
vodenje in nadzor postopka prodaje pre-
moženja objavlja, da ustne javne dražbe za
prodajo montažne stanovanjske hiše v Po-
reznu št. 13/a, Podbrdo, s pripadajočimi
zemljišči, v ponedeljek, dne 24. 11. 2003
ob 8. uri, ne bo.

Občina Tolmin

Popravek

Ob-105996
V javni dražbi za prodajo poslovnega

prostora v stavbi Prekomorskih brigad 3,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 107-108
z dne 7. 11. 2003, se 7. točka pravilno
glasi:

7. Kraj in čas javne dražbe: Občina
Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11,
Šempeter pri Gorici, v torek, 25. novem-
bra 2003.

Občina Šempeter-Vrtojba

Ob-105702

Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 30/02), 39.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem drža-
ve in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), 102. člena
Statuta Občine Piran ter sklepa Občinskega
sveta občine Piran, št. 46501-67/2003 z
dne 11. 9. 2003 objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
tel. 05/67-10-351; faks 05/67-10-339,
e-mail: Obcina.Piran@piran.si

II. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je 5 nezazidanih stav-

bnih zemljišč, namenjenih za gradnjo, ki
se nahajajo na vrhu hriba Bernardin v ne-
posredni bližini belokriške antene, in si-
cer:

1. Predmet prodaje št. 1:
– parc. št. 990/1, travnik v izmeri

76 m2, travnik v izmeri 354 m2 in vinograd
v izmeri 333 m2, po izklicni ceni
27,607.151 SIT;

2. Predmet prodaje št. 2:
– parc. št. 996/1, vinograd v izmeri

403 m2 in njiva v izmeri 304 m2,
– parc. št. 996/3, travnik v izmeri

72 m2, po izklicni ceni 28,186.069 SIT;
3. Predmet prodaje št. 3:
– parc. št. 996/4, travnik v izmeri

726 m2 in njiva v izmeri 51 m2, po izklicni
ceni 28,113.704 SIT;

4. Predmet prodaje št. 4:
– parc. št. 996/2, vinograd v izmeri

555 m2 in njiva v izmeri 155 m2, po izklicni
ceni 25,689.485 SIT;

5. Predmet prodaje št. 5:
– parc. št. 1002/1, travnik v izmeri

795 m2, po izklicni ceni 28,764.987 SIT;
III. Najnižji znesek višanja: najnižji zne-

sek višanja je 250.000 SIT.
IV. Splošni poslovni pogoji: postopek

javne dražbe in sklenitev prodajne pogod-
be poteka v skladu s splošnimi pogoji or-
ganizatorja javne dražbe. Potek javne draž-
be se zvočno in video snema.

V. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih
pogojev organizatorja javne dražbe. Po-
godba mora biti sklenjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.

VI. Način in rok plačila kupnine: kupni-
no kupec poravna na podračun enotnega
zakladniškega računa Občine Piran
št. 01290-0100005871 pri Upravi za jav-
na plačila Urad Koper v roku 8 dni od dne-
va sklenitve prodajne pogodbe.

Plačilo celotne kupnine je bistvena se-
stavina pravnega posla. Kolikor kupec ne
poravna kupnine na določen način in v do-
ločenem roku po sklenjeni pogodbi, se šte-
je prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu
kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov
se bo kupcu nepremičnina izročila v po-
sest ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknji-
žen kot lastnik kupljene nepremičnine.

VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dra-
žba se bo vršila dne 5. 12. 2003 v Avdito-
riju, kulturnem, kongresnem in promocij-
skem centru na naslovu Senčna pot 10,
Portorož s pričetkom ob 10. uri.

VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača

ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pra-
vočasno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;

– predloži pravilno izpolnjeno in podpi-
sano pisno izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno doku-
mentacijo), pri čemer mora biti podpis
overjen pri notarju;

– predloži, v kolikor se bo v imenu po-
nudnika javne dražbe udeležil pooblašče-
nec, neomejeno specialno pooblastilo, ki
se nanaša na predmet javne dražbe in ga
je podpisala fizična oseba ali zakoniti za-
stopnik pravne osebe, pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju;

– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 3 mesecev.

Vse listine (razen dokazila o plačilu var-
ščine) je potrebno priložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju. Organi-
zator bo pravočasno potrdil vse pravilne in
pravočasne prijave.

IX. Varščina: ponudniki morajo do 1. 12.
2003 vplačati varščino, ki za vsakega od
predmetov javne dražbe znaša 1,500.000
SIT na podračun enotnega zakladniškega
računa Občine Piran,
št. 01290-0100005871 pri Upravi za jav-
na plačila Urad Koper s sklicem 00
2010-46501-6-2003 za namen javna draž-
ba.

Z eno vplačano varščino v višini
1,500.000 SIT lahko ponudnik draži kate-
regakoli od predmetov javne dražbe, vse
dokler ne uspe pri določenem predmetu

javne dražbe. Kolikor želi ponudnik dražiti
več predmetov, tudi če predhodno že uspe
z določenim predmetom javne dražbe, mo-
ra vplačati temu primerno število varščin v
višini 1,500.000 SIT.

X. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 1. 12. 2003
do 14. ure, na naslovu organizatorja, Tarti-
nijev trg 2, Piran v vložišču, v pritličju stav-
be. Javne dražbe se lahko udeleži le tisti,
ki se pravočasno in pravilno prijavi.

XI. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje var-
ščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne najkasneje v
roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Po-
nudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vra-
čuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
obdrži varščino.

XII. Razpisna dokumentacija, informa-
cije o podrobnejših pogojih: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne ali naroči po
pošti na naslovu Občina Piran, Urad za
pravne zadeve (II. nadstropje), Tartinijev trg
2, Piran, ob predložitvi dokazila o plačilu
cene razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija vsebuje: po-
drobnejši opis lokacije in nepremičnin,
zemljiškoknjižne izpiske, katastrske podat-
ke, mapne kopije z označbo parcel, loka-
cijsko informacijo, priročni zemljevid z oz-
načbo lokacij predmetov dražbe, slike
predmetov dražbe, splošne pogoje za iz-
vedbo in udeležbo na javni dražbi, obrazec
izjave o sprejemanju splošnih pogojev jav-
ne dražbe, pravne vire, ki urejajo posto-
pek prodaje in obrazec prodajne pogod-
be.

Cena razpisne dokumentacije je
15,000.00 SIT in se plača na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine Pi-
ran, št. 01290-0100005871, pri Upravi za
javna plačila, Urad Koper, za namen razpi-
sna dokumentacija za javno dražbo.

Dodatne informacije o pogojih in pred-
metih javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Piran vsak delovni dan med
uradnimi urami v Uradu za pravne zadeve
Občine Piran, tel. 05/67-10-351.

XIII. Ogled: po predhodnem dogovoru
je mogoč posamičen ali skupinski ogled
parcel, ki so predmet dražbe, na terenu.

XIV. Drugi pogoji: prodajna pogodba
vsebuje odkupno pravico in služnost v ko-
rist prodajalca/organizatorja javne dražbe
za potrebe izgradnje objektov in omrežja
javne infrastrukture in se sklepa po načelu
– videno kupljeno. Objekti in omrežja jav-
ne infrastrukture za zemljišča, ki so pred-
met javne dražbe, bodo zgrajeni nakna-
dno.

V kupnini niso zajete priključne takse,
soglasja in drugi stroški za izvedbo grad-
nje. V kupnino ni vključen komunalni pri-
spevek, kakor tudi ne 20% DDV, ki bo
obračunan na izlicano ceno, niti niso vklju-
čene takse za prenos lastništva.

Posebni pogoji za gradnjo in drugi po-
sebni pogoji so določeni v splošnih pogo-
jih in razpisni dokumentaciji.

Komisija Občine Piran, ki vodi javno
dražbo, lahko s soglasjem županje ustavi
postopek prodaje vse do sklenitve pravne-
ga posla, pri čemer se ponudnikom/draži-
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teljem povrnejo stroški in sicer v višini iz-
kazanih stroškov za prevzem razpisne do-
kumentacije.

Občina Piran

Ob-105752
Na podlagi sklepa župana Mestne ob-

čine Nova Gorica, št. 465-01-99/2003 z
dne 5. 9. 2003 in določil Uredbe o prido-
bivanju, razpolaganju in upravljanju s stvar-
nim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03) objavljamo

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

A) Predmet javne dražbe:
1. Bivša OŠ na Banjšicah št. 68 (k.o.

Banjšice, parc. št. 255 poslovna stavba v
izmeri 362 m2, parc. št. 755/2 neplodno
v izmeri 470 m2 in parc. št. 755/4 travnik
v izmeri 135 m2). Izklicna cena je
14,653.100 SIT, najnižji znesek višanja je
100.000 SIT.

2. Poslovni prostor v pritličju stavbe na
ulici IX. korpusa št. 29 v Solkanu (k.o. Sol-
kan, parc. št. 3254 stan. stavba v izmeri
112,17 m2 in parc. št. 3255 dvorišče v
izmeri 16 m2).

MO NG je solastnik do 1/2. Izklicna
cena za celoten prostor je 8,509.878 SIT,
najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.

3. Gospodarsko poslopje v Merljakih
št. 48 (k.o. Renče, parc. št. 359/1 stan.
stavba v izmeri 127 m2). Izklicna cena je
1,488.800 SIT, najnižji znesek višanja je
20.000 SIT.

4. Poslovni prostor v pritličju stavbe v
Solkanu, IX. korpus 100 – Trgovina Gore-
nje (k.o. Solkan, parc. št. 2682, stan. stav-
ba v izmeri 97,90 m2). Poslovni prostor je
oddan v najem. Izklicna cena je
12,653.463 SIT, najnižji znesek višanja je
100.000 SIT.

5. Poslovni prostor v pritličju stavbe na
ulici IX. korpusa 82 v Solkanu (k.o. Sol-
kan, parc. št. 2703, 2704, 2705, 1351/2
in 1351/5, v EEL označen kot PP2, po-
slovni prostor končan do III. gradbene faze
v izmeri 45,80 m2). Izklicna cena je
10,038.900 SIT. Najnižji znesek višanja je
100.000 SIT.

B) Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo dr-

žavljani Republike Slovenije ali pravne ose-
be s sedežem v Republiki Sloveniji. Zasto-
pniki pravnih oseb se morajo izkazati s po-
oblastilom za zastopanje.

2. Nepremičnine se prodajajo po nače-
lu »videno – kupljeno«.

3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s preno-
som lastništva bremenijo kupca.

4. Interesenti morajo za pristop na dra-
žbo vplačati varščino v višini 10% od izklic-
ne cene do vključno 1. 12. 2003 na TRR
Mestne občine Nova Gorica,
št. 01284-0100014022, sklic na št. 18
75833-7200005-2003.

5. Izbrani ponudnik mora skleniti po-
godbo najkasneje v 30 dneh od zaključka
javne dražbe in plačati kupnino v roku 8
dni od sklenitve pogodbe pri čemer je pla-
čilo celotne kupnine bistvena sestavina po-
godbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe v roku se mu vplačana
varščina ne vrne.

6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh
brez obresti.

7. Vse informacije v zvezi z javno dra-
žbo lahko dobite v stavbi Mestne občine
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, No-
va Gorica (soba št. 13/I) ali na
tel. 05/33-50-125.

C) Javna dražba bo v ponedeljek, 1. 12.
2003 ob 13. uri v stekleni dvorani stavbe
Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, Nova Gorica.

Mestna občina Nova Gorica

Ob-106020
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana na podlagi določil Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02) ter v skladu z do-
ločili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem drža-
ve in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
in Programa prodaje stvarnega premoženja
Mestne občine Ljubljana za leto 2003 ob-
javlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je poslovni objekt, Tr-

žaška c. 78, Ljubljana, vl. št. 464, parc.
št. 866/1 – stavbišče s poslovno stavbo
308 m2, dvorišče 1047 m2 in 866/2 – ce-
sta v izmeri 110 m2, k.o. Vič.

Objekt ima K +P+1+M v skupni izmeri
758,06 m2.

Iz splošne lokacijske informacije izha-
ja,da je na stavbišču možna nova zazidava,
in sicer P+3 s predvidenim javnim progra-
mom v pritličju (ob cesti) in poslovnimi pro-
stori ter stanovanji v nadstropjih.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe

Nepremičnina, opisana v 2. točki te ob-
jave je predmet prodaje na javni dražbi.

Prodajna pogodba mora biti sklenjena v
roku 8 dni po zaključku javne dražbe.

Če uspeli dražitelj v določenem roku ne
sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil od
nakupa, ponudnik pa zadrži njegovo kavci-
jo.

4. Izklicna cena nepremičnine znaša
222,800.000 SIT.

Najnižji znesek za katerega je možno vi-
šati izklicno ceno je 1,000.000 SIT.

5. Način plačila kupnine
Kupnino mora kupec plačati v roku 8 dni

od sklenitve prodajne pogodbe, na podra-
čun enotnega zakladniškega računa Mestne
občine Ljubljana, št. 01261-0100000114,
sklic na št. 205 – 03000.

6. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je
določen, je bistvena sestavina pravnega po-
sla.

7. Javna dražba bo potekala v ponede-
ljek, 1. 12. 2003 ob 10. uri v prostorih
MOL, Adamič Lundrovo nabrežje 2, IV. nad-
stropje, soba št. 436.

Interesenti se morajo pred pričetkom jav-
ne dražbe ob 9.30, izkazati z dokazili iz 12.
točke te objave.

8. Interesenti, ki želijo sodelovati na jav-
ni dražbi morajo pred pričetkom javne draž-
be vplačati kavcijo v višini 23,000.000 SIT,
na podračun enotnega zakladniškega raču-
na Mestne občine Ljubljana
št. 01261-0100000114, sklic na
št. 2010006, z navedbo »Plačilo kavcije za
javno dražbo nepremičnine«

9. Plačana kavcija se uspelemu dražite-
lju (kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim
dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v ro-
ku 10 dni od dneva dražbe.

10. Vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o ne-
premičnini lahko interesenti dobijo na
tel. 01/306-40-23 (Janja Simonič).

Za ogled nepremičnine se lahko intere-
senti predhodno najavijo na tel. (GSM)
031/643-806 (Stjepan Klaić).

11. Županja Mestne občine Ljubljana ozi-
roma Komisija za vodenje in nadzor postop-
ka pridobivanja in prodaje poslovnih prosto-
rov, stanovanj in premičnin Mestne občine
Ljubljana s soglasjem županje lahko posto-
pek prodaje ustavi do sklenitve pravnega
posla. V tem primeru imajo dražitelji pravico
do povrnitve stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije v izkazani višini.

12. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe, ki imajo sedež na območju RS in
fizične osebe, ki so državljani RS. Pravne
osebe morajo pred pričetkom dražbe pre-
dložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o
plačanih davkih in prispevkih, fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu in veljavni osebni
dokument (na vpogled).

Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu kavci-
je (original) in priložiti celotno številko raču-
na (št. banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.

Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti pisno notarsko over-
jeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe.

13. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnina je naprodaj po načelu vi-

deno – kupljeno.
Davščine v izklicno ceno niso zajete in

jih plača kupec.
Kupec je dolžan plačati davek na pro-

met z nepremičninami, stroške overitve po-
godbe in stroške izvedbe javne dražbe.

Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s
prenosom lastninske pravice, vključno z no-
tarskimi stroški in stroški zemljiškoknjižne
ureditve.

Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvi-
šjo ceno.

Dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspe-
šno ponovi isto najvišjo ponudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.

Komisija za vodenje in nadzor postopka
pridobivanja in prodaje poslovnih prostorov,
stanovanj in premičnin Mestne občine Ljub-
ljana za izvedbo javne dražbe bo javno dra-
žbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobiva-
nju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03).

Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih
mest

Su 2105/2003 Ob-105575
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v

Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9,
6000 Koper, objavlja javni natečaj za pro-
sto delovno mesto

strokovni sodelavec I/strokovna so-
delavka I

za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom, 40 ur na teden ter s poskusno do-
bo v trajanju treh mesecev.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– štiri leta delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit,
– državljanstvo Republike Slovenije.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja

dokazila:
– diplomo pravne fakultete,
– potrdilo o opravljenem pravniškem dr-

žavnem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– potrdilo o nekaznovanosti.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Prijave z dokazili pošljite na naslov:

Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsedni-
ka, Ferrarska 9, 6000 Koper.

Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožne-
ga sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.

Okrožno sodišče v Kopru

Št. 01-127/2003-6 Ob-105576
Republika Slovenija, Državno pravobra-

nilstvo, Trdinova 4, Ljubljana, objavlja na
podlagi 1. točke prvega odstavka 68. člena
in drugega odstavka 70. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) jav-
ni natečaj za zaposlitev

državnopravobranilskega pripravnika
na sedežu Državnega pravobranilstva v
Ljubljani za usposabljanje na področju
evropskega prava.

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, mora-
jo kandidati izpolnjevati še naslednje pogo-
je:

– pridobljen strokovni naslov univerzitet-
ni diplomirani pravnik,

– aktivno obvladanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandi-

dati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– morebitna potrdila o znanju za delo z

urejevalniki teksta in preglednicami v Win-
dows okolju.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena po-
godba o zaposlitvi za določen čas 24 me-
secev s polnim delovnim časom.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: RS, Državno pravobranilstvo,
p.p. 649, 1102 Ljubljana, in sicer v roku 8
dni od dneva te objave. Kandidati bodo o

izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60
dni od dneva te objave.

Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/239-16-02.

Republika Slovenija
Državno pravobranilstvo

Ob-105577
Na podlagi 29. in 32. člena Statuta Do-

ma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža
Idrija in sklepa Sveta zavoda z dne 29. 10.
2003 Svet zavoda objavlja razpis za delov-
no mesto

direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, določenih v skladu s 56. in 69. členom
Zakona o socialnem varstvu izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– imajo končano VI. ali VII. stopnjo stro-
kovne izobrazbe ustrezne smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-
dročju socialnega varstva,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva,

– da imajo organizacijske, vodstvene in
strokovne sposobnosti, ki jamčijo, da bodo
s svojim delom prispevali k uresničevanju
ciljev Doma v mandatnem obdobju, za kate-
rega kandidirajo ter da so pri svojem stro-
kovnem delu dosegali pozitivne delovne re-
zultate,

– kandidaturi morajo predložiti vizijo raz-
voja in program dela zavoda.

Mandat za razpisano delovno mesto tra-
ja 4 leta.

Kandidati naj pošljejo prijave v roku 8
dni na naslov Dom upokojencev Jožeta Pri-
možiča Miklavža Idrija, Arkova ulica 004,
5280 Idrija, s pripisom »Svet zavoda – Pri-
java na razpis«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od dneva objave.

Dom upokojencev
Jožeta Primožiča Miklavža Idrija

Su 010603/2003 Ob-105578
Na podlagi prvega odstavka 58. člena

Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02) Okrajno sodišče v Trebnjem ob-
javlja javni natečaj za prosto uradniško de-
lovno mesto:

strokovni sodelavec III.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Okraj-

no sodišče v Trebnjem, Gubčeva cesta 9,
8210 Trebnje.

2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
strokovni sodelavec III.

3. Delo se lahko opravlja v nazivih: stro-
kovni sodelavec III, strokovni sodelavec II,
strokovni sodelavec I.

4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti v nazi-

vu strokovni sodelavec III, najmanj 3 leta v
nazivu strokovni sodelavec II, najmanj 4 leta
v nazivu strokovni sodelavec I,

– opravljen pravniški državni izpit oziro-
ma pravosodni izpit,

– poznavanje dela z računalnikom.
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kan-

didati prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba ter ustrezne refe-

rence oziroma dokazila o izpolnjevanju de-
lovnih izkušenj,

– potrdilo o opravljenem pravniškem dr-
žavnem izpitu oziroma opravljenem pravo-
sodnem izpitu.

Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa dokazila. Z izbranim
kandidatom bomo sklenili delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim ča-
som.

6. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave tega javnega natečaja na
naslov: Okrajno sodišče v Trebnjem, Gubče-
va cesta 9, 8210 Trebnje. Kandidate bomo
o izboru obvestili v roku 8 dni po odločitvi.

7. Oseba, ki daje informacije o izvedbi
javnega natečaja: sekretar sodišča Janez
Grden, tel. 07/33-81-258.

Okrajno sodišče v Trebnjem

Ob-105580
Svet Zavoda za pospeševanje turizma in

oživljanje podeželja Po poteh dediščine od
Idrijce do Kolpe, na podlagi 11. člena akta
o ustanovitvi zavoda, razpisuje delovno me-
sto:

direktorja.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba družboslovne

smeri,
– poznavanje specifičnosti področja tu-

rizma, razvoja podeželja, naravne in kultur-
ne dediščine,

– 2 leti izkušenj na področju turizma ozi-
roma s turizmom povezanih dejavnosti,

– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(državni izpit iz javne uprave),

– vozniški izpit B kategorije,
– ki jih določa 88. člen Zakona o javnih

uslužbencih,
– zaželeno je, da direktor obvlada aktiv-

no angleški ali nemški jezik.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,

ki imajo izkušnje na področju razvoja pode-
želja v sklopu regionalnih razvojnih progra-
mov in bodo k prijavi priložili tudi vizijo pro-
grama dela zavoda.

Mandat direktorja traja 5 let od dneva
imenovanja. Trajanje mandata direktorja
prične 1. 1. 2004.

Delo po potekalo na sedežu Zavoda za
pospeševanje turizma in oživljanje podeže-
lja Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe,
Škrabčev trg 40, Ribnica ter na območju
občin ustanoviteljic zavoda.

Kandidati morajo prijavam priložiti doka-
zilo o pridobljeni izobrazbi, dokazilo o
opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o
nekaznovanosti (ministrstvo za pravosodje),
potrdilo, da niso v kazenskem postopku (so-
dišče), fotokopijo osebne izkaznice ali pot-
nega lista ali potrdilo o državljanstvu.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne pri-
jave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi na naslov: Zavod za pospeševanje
turizma in oživljanje podeželja Po poteh de-
diščine od Idrijce do Kolpe, Škrabčev trg
40, 1310 Ribnica.

O izbiri bodo kandidati obveščeni pred-
vidoma v 30 dneh po končanem zbiranju
ponudb.

Svet zavoda za pospeševanje
turizma

in oživljanje podeželja Po poteh
dediščine od Idrijce do Kolpe
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Št. 193/03 Ob-105677
Javni zavod Zdravstveni dom Zagorje ob-

javlja prosto delovno mesto
zdravnika/zdravnice v ambulanti

splošne medicine in otroškem dispan-
zerju.

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim
delovnim časom za določen čas za nado-
meščanje zdravnice na bolniškem in poro-
dniškem dopustu, specializaciji ter 4-me-
sečno poskusno dobo.

Pogoji:
– zdravnik specialist splošne/družinske

medicine ali zdravnik po končanem sekun-
darijatu,

– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,

– državljanstvo Republike Slovenije,
– vozniški izpit B kategorije.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev sprejemamo 8 dni po objavi na naslov:
Zdravstveni dom Zagorje, Cesta zmage 1,
1410 Zagorje.

Zdravstveni dom Zagorje

Št. 121-2/2003 Ob-105679
V skladu z 58. členom Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
načelnik Upravne enote Idrija javni natečaj
za zasedbo dveh uradniških delovnih mest:

1. svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor ter promet in zveze, ki se bo izva-
jal v nazivu Svetovalec II.

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:

– univerzitetno izobrazbo pravne smeri
ali visoko upravno izobrazbo,

– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj,

– državni izpit iz javne uprave.
2. svetovalec v Oddelku za upravne

notranje zadeve, ki se bo izvajal v nazivu
Svetovalec III.

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:

– univerzitetno izobrazbo pravne smeri
ali visoko upravno izobrazbo,

– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidati morajo ob prijavi predložiti na-

slednja pisna dokazila:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma iz-

pisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev (izda ga Ministrs-
tvo za pravosodje),

– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev (izda ga pri-
stojno sodišče),

– potrdilo o opravljenem državnem izpi-
tu iz javne uprave oziroma dokazilo o izpol-
njevanju pogojev iz 192. člena Zakona o
javnih uslužbencih (v nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat opraviti državni
izpit iz javne uprave v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja).

Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
delovnimi izkušnjami na podobnih delih v
državni upravi, na delovnem mestu pod zap.
št. 1 pa univ. dipl. pravniki.

Za objavljeni delovni mesti bo delovno
razmerje sklenjeno s polnim delovnim ča-
som za nedoločen čas.

Prijave s pisnimi dokazili naj kandidati v
roku 8 dni od objave javnega natečaja poš-
ljejo na naslov: Upravna enota Idrija, Štu-
dentovska 2, 5280 Idrija.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.

Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 05/37-34-326 (Mojca Drešček).

Upravna enota Idrija

Št. 388/03 Ob-105680
Ministrstvo za kulturo objavlja javni nate-

čaj za naslednja delovna mesta:
1. uradniško delovno mesto podse-

kretarja, ki se izvaja v nazivu podsekre-
tar in sekretar v Sektorju za kulturno
politiko, sistem in evropske zadeve,

2. strokovno tehnično delovno me-
sto sistemski administrator I v Službi za
informatiko.

3. Delovno razmerje za prosti delovni
mesti bo sklenjeno za nedoločen čas na
sedežu organa na naslovu: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
pod pogojem, da javni uslužbenec uspešno
opravi šestmesečno poskusno delo.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta pod
zaporedno številko 1 so:

– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri;

– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje enega tujega jezika in

pasivno znanje še enega tujega jezika.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta pod

zaporedno številko 2 so:
– univerzitetna izobrazba računalniške,

elektrotehnične ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– aktivno znanje enega tujega jezika;
– znanje s področja informatike in raču-

nalništva (Microsoft, Novell in Linux, druži-
na W2K, XP, SQL ali ORACLE).

4. Pri izbiri bodo imeli prednost za za-
sedbo delovnega mesta javni uslužbenci z
naslednjimi izkušnjami:

– pod zaporedno številko 1.: izkušnje s
področja poznavanja politične in gospodar-
ske ureditve EU ter poznavanja regionalnih
politik in problematike strukturnih skladov;

– pod zaporedno številko 2.: poznava-
nje organizacije in delovanja javne uprave in
izkušnje pri elektronskem poslovanju javne
uprave.

Ministrstvo za kulturo bo pisne prijave
kandidatov z opisom delovnih izkušenj ter s
fotokopijami dokazil o izobrazbi, delovnih
izkušnjah in znanju tujih jezikov, za delovno
mesto sistemskega administratorja I pa tudi
dokazila o znanjih iz četrte alinee pogojev iz
3. točke, ter z opisom izkušenj, opredelje-
nih v 4. točki, sprejemalo osem dni od ob-
jave razpisa na naslov: Ministrstvo za kultu-
ro, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Kandidati morajo pisne prijave poslati v
zaprti pisemski ovojnici z obvezno oznako:

– pod zaporedno številko 1: “Prijava na
razpis – strukturni skladi”,

– pod zaporedno številko 2: “Prijava na
razpis – informatika”.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljenem iz-

birnem postopku. Morebitne dodatne infor-
macije dobite na tel. 369-59-30, Milena
Knapič.

Ministrstvo za kulturo

Ob-105684
Svet Glasbene šole Trebnje, Kidričeva

ulica 11, 8210 Trebnje, razpisuje delovno
mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkci-

jo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobno-
sti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.

Predvideni začetek dela bo 1. 3. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k ime-
novanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih iz-
kušnjah, kratkim življenjepisom ter progra-
mom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za
mandatno obdobje pošljite najkasneje v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
glasbene šole Trebnje, Kidričeva ulica 11,
8210 Trebnje, z oznako »Za razpis ravnate-
lja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Svet Glasbene šole Trebnje

Št. 122-01/03-5-04 Ob-105689
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za iz-

vrševanje kazenskih sankcij, Zavod za pre-
stajanje kazni zapora, Dob pri Mirni, 8233
Mirna, objavlja javni natečaj za prosto de-
lovno mesto

svetovalec – pedagog v Oddelku ob-
sojencev.

Delovno mesto svetovalca je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazi-
vih svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec
bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.

Poleg splošnih pogojev določenih z Za-
konom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,
št. 42/02) in Zakonom o javnih uslužben-
cih (Ur. l. RS, št. 56/02), morajo kandidati
izpolnjevati še naslednje pogoje:

– univerzitetna ali visoka strokovna izo-
brazba pedagoške ali druge ustrezne dru-
žboslovne smeri, 8 mesecev delovnih izku-
šenj,

– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave,
– druga znanja, veščine in sposobnosti,

ki so potrebni za uspešno opravljanje dela,
– nekaznovanost,
– državljanstvo Republike Slovenije.
V skladu z Zakonom o javnih uslužben-

cih (Ur. l. RS, št. 56/02) lahko za delovno
mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo
opravljenega državnega izpita iz javne upra-
ve, pod pogojem, da bodo v primeru izbora
na delovno mesto navedeni izpit opravile
najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo diplome,
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga

Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem

postopku (izdaja ga pristojno sodišče).
Zadnji dve dokazili lahko kandidat pre-

dloži najkasneje ob pogoru. Natečajna ko-
misija bo strokovno usposobljenost kandi-
data presojala na podlagi pogovorov.

Za čas opravljanja dela na delovnem me-
stu svetovalec - pedagog se delavca obvez-
no vključi v dodatno pokojninsko zavarova-
nje.

Delovno razmerje bo izbrani kandidat
sklenil za nedoločen čas s polnim delovnim
časom in poskusnim delom 3 mesecev. De-
lo bo opravljal na sedežu ZPKZ Dob pri
Mirni.

Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili in opi-
som delovnih izkušenj v osmih dneh po ob-
javi na naš naslov s pripisom »Javni nate-
čaj«. Nepopolnih prijav ne bomo upošteva-
li.

Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v petnajstih dneh po opravljenem postop-
ku. Za dodatne informacije smo vam na vo-
ljo na tel. 07/304-70-10, int. 223 (Ivica Vi-
tez od 8. do 15. ure).

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij
Zavod za prestajanje kazni

zapora Dob pri Mirni

Št. 676/03 Ob-105781

Na podlagi določb 37. ter 62. člena v
povezavi z 71. členom Statuta in Akta o
sistemizaciji delovnih mest, Klinični center
Ljubljana razpisuje delovno mesto:

glavne medicinske sestre Kliničnega
oddelka za nevrologijo, SPS Pediatrič-
na klinika.

Za glavno medicinsko sestro lahko kan-
didira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogo-
je:

– da je višja medicinska sestra ali medi-
cinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega
5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih me-
stih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Strokovni direktor KC bo imenoval glav-
no medicinsko sestro po pridobitvi soglasja
predstojnika kliničnega oddelka ter mnenja
strokovnega kolegija zdravstvene nege kli-
ničnega oddelka za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev naj kandidati/kandidatke poš-
ljejo v roku 15 dni po objavi tega razpisa, na
naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska
služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljublja-
na – s pripisom “za razpisno komisijo za
delovno mesto glavne medicinske sestre
Kliničnega oddelka za nevrologijo, SPS Pe-
diatrična klinika.”

O izbiri bodo kandidati/kandidatke ob-
veščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.

Klinični center Ljubljana

Št. 330/03 Ob-105813
Na podlagi 56. člena in prvega odstav-

ka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02) minister za
evropske zadeve brez listnice, pooblaščen
za vodenje Službe Vlade RS za evropske
zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, objavlja na-
slednji prosti delovni mesti:

I. Sekretar/ka za področje splošnih
zadev

1. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
sekretar/ka

2. Delo se opravlja v nazivu: sekre-
tar/ka

3. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– najmanj 11 let delovnih izkušenj v de-

lovnem razmerju,
– znanje enega svetovnega jezika,
– znanje dela z računalnikom,
– državni izpit iz javne uprave;
II. Pripravnik/pripravnica v kabinetu

ministra:
1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni/a diplomirani/a komuni-

kolog/inja,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Za obe navedeni delovni mesti je kraj

opravljanja dela Šubičeva 11, Ljubljana,
kandidati/ke pa morajo poleg pogojev, na-
vedenih pri posameznih delovnih mestih,
izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje
za zasedbo delovnega mesta: državljanstvo
Republike Slovenije, znanje uradnega jezi-
ka, da oseba ni bila pravnomočno obsoje-
na ali ni v kazenskem postopku zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti in da ni bila obsoje-
na na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;

Kandidati/ke morajo priložiti naslednja
dokazila:

– dokazilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-

nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil
obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrs-
tvo za pravosodje,

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej navedene-
ga kaznivega dejanja,

– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diplo-
ma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma),

– 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 pod točko I. kandidi-
rajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega dr-
žavnega izpita iz javne uprave pod pogo-
jem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.

Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Služba Vlade RS za evropske zadeve, Šubi-
čeva 11, Ljubljana, z navedbo številke in
vrste delovnega mesta, za katerega se kan-
didat/ka poteguje in z označbo “Javni nate-
čaj za zasedbo delovnega mesta.”

Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obve-
ščeni v roku 60 dni od poteka roka za
prijavo na natečaj. O izbiri na razpisani de-
lovni mesti bo izbranima kandidatoma/tka-
ma izdana upravna odločba, drugim kandi-
datom/kam pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani. Z izbranim kandidatom/ko pod
točko I bomo po dokončnosti odločbe o
izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za ne-
določen čas, pod točko II pa za določen
čas opravljanja pripravništva.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delavni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-24-34.

Služba Vlade RS za evropske
zadeve

Ob-105863
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), objavlja
Mestna občina Maribor javni natečaj za za-
sedbo uradniškega delovnega mesta

»svetovalec« v Prometnem uradu Ko-
munalne direkcije, Slovenska ulica 40,
2000 Maribor.

Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v na-
zivu »svetovalec III«. Naloge na tem delov-
nem mestu se lahko opravljajo v nazivih
svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.

Kandidat/ka mora izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava in 88. člen Zakona o jav-
nih uslužbencih ter naslednje pogoje za
zasedbo delovnega mesta:

– univerzitetna prometna ali gradbena
ali visoka strokovna izobrazba,

– najmanj osem mesecev delovnih iz-
kušenj.

Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– usposobljenost za delo z računalni-

kom.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-

publike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma iz-

pisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev (dobite ga na
Ministrstvu za pravosodje),

– potrdilo, da ni v kazenskem postop-
ku, ki ni starejše od treh mesecev (dobite
ga na pristojnem sodišču).

S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas, s polnim de-
lovnim časom in poskusnim delom tri me-
sece.

Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega dr-
žavnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati/ke pošljejo na naslov: Me-
stna uprava Mestne občine Maribor, Od-
delek za splošne in pravne zadeve, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Rok za
prijavo je osem dni od dneva objave javne-
ga natečaja. Nepopolnih prijav ne bomo
upoštevali.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 30 dni po preteku razpisnega roka. Vse
dodatne informacije dobite na
tel. 02/220-13-39 pri Vladki Ribič.

Mestna občina Maribor
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Ob-105864
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), objavlja
Mestna občina Maribor javni natečaj za pro-
sto pripravniško mesto v Mestni upravi Me-
stne občine Maribor za osebo, ki bo prvič
začela opravljati delo in se bo usposabljala
za opravo državnega izpita iz javne uprave:

– pripravnik v komunalni direkciji,
Slovenska 40, 2000 Maribor

Pogoj: univerzitetna izobrazba gradbene
smeri.

Kandidat/ka mora izpolnjevati še pogo-
je, določene v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.

Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:

– fotokopijo dokazila o izobrazbi,

– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-
publike Slovenije,

– potrdilo o nekaznovanosti oziroma iz-
pisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev (dobite ga na Mi-
nistrstvu za pravosodje),

– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev (dobite ga na
pristojnem sodišču),

– potrdilo o opravljenih preizkusih zna-
nja (dobite ga na fakulteti – t.j. povprečna
ocena izpitov).

Natečajna merila so:

– najvišja povprečna ocena opravljenih
preizkusov znanja,

– komunikativnost.
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno

razmerje za določen čas trajanja pripravni-
ške dobe.

Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življe-
njepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne za-
deve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor. Rok za prijavo je osem dni od dneva
objave javnega natečaja. Nepopolnih prijav
ne bomo upoštevali.

Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po preteku razpisnega roka.
Vse dodatne informacije dobite na tel. šte-
vilki 02/220-13-39, pri Vladki Ribič.

Mestna občina Maribor

Št. 180-00-014/03 Ob-105926
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za delo, družino in socialne zadeve na pod-
lagi sklepa Uradniškega sveta,
št. 9064-30/2003 z dne 6. 10. 2003 ob-
javlja javni natečaj za položaj

glavnega inšpektorja Republike Slo-
venije za delo.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tuje-

ga jezika;
– znati morajo uporabljati osebni raču-

nalnik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
tranjanju več kot šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega li-
sta ali maloobmejne prepustnice;

– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem držav-

nem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;

– fotokopijo potrdila o opravljenem stro-
kovnem izpitu za inšpektorja oziroma izjava
o opravljenem strokovnem izpitu za inšpek-
torja;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev, ki ga izda Mini-
strstvo za pravosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee;

– znanje vsaj enega tujega jezika se do-
kazuje z ustreznim dokazilom oziroma potr-
dilom ali kako drugače, kar pojasni v razgo-
voru s posebno natečajno komisijo;

– fotokopijo dokazila o opravljenem se-
minarju oziroma izobraževanju s področja
uporabe osebnega računalnika oziroma iz-
java prijavljenega kandidata o izpolnjevanju
pogoja z opisom znanj o uporabi osebnega
računalnika.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kan-
didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta iz-
kušenj na vodstvenih delovnih mestih v jav-
nem ali zasebnem sektorju enake ali podo-
bne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izku-
šenj na drugih delovnih mestih, kar kandi-
dati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Pri znanju vsaj enega tujega jezika se
kot tuji jezik upoštevajo angleščina, franco-

ščina, nemščina ali izjemoma drug tuji je-
zik, ki se uporablja v državah EU in drugih
razvitejših državah sveta.

Kandidat, ki nima opravljenega državne-
ga izpita iz javne uprave ali/in strokovnega
izpita za inšpektorja, ga mora opraviti najka-
sneje v enem letu od imenovanja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene spo-
sobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog ministra za delo, družino in
socialne zadeve bo izbranega kandidata za
glavnega inšpektorja Republike Slovenije za
delo imenovala Vlada Republike Slovenije
za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu in-
špektorja – višjega svetnika na sedežu or-
gana v Ljubljani, Parmova 33.

Glavni inšpektor Republike Slovenije za
delo bo najkasneje v petnajstih mesecih od
imenovanja na položaj dolžan pridobiti fun-
kcionalna znanja vodenja v javni upravi in
druga specialna znanja v okviru štirimeseč-
nega razvojnega programa »Vodenje in
upravljanje v upravi«, ki ga organizira in iz-
vaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS in v dnevnem časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Zdravko Melanšek, Poli-
cijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, Ljub-
ljana, tel. 041/646-411. Kandidatom, ki jih
bo posebna natečajna komisija glede na stro-
kovno usposobljenost ocenila kot primerne
za položaj, bo predsednik posebne natečaj-
ne komisije izdal odločbo, ostalim kandida-
tom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kan-
didat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 020-112/2003 Ob-105927
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za okolje, prostor in energijo na podlagi
sklepa Uradniškega sveta številka
9064-43/2003 z dne 21. 10. 2003 objav-
lja javni natečaj za položaj

generalnega direktorja Agencije Re-
publike Slovenije za okolje.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem naravoslovne, družbo-
slovne ali tehnične smeri;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
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– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje angleškega je-

zika in znanje drugega uradnega jezika EU;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega li-
sta ali maloobmejne prepustnice,

– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava
opravljenem državnem izpitu iz javne upra-
ve;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev, ki ga izda Mini-
strstvo za pravosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee;

– znanje angleškega jezika in znanje dru-
gega jezika EU se dokazuje z ustreznim
dokazilom oziroma potrdilom ali kako dru-
gače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno
natečajno komisijo.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kan-
didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta iz-
kušenj na vodstvenih delovnih mestih v jav-
nem ali zasebnem sektorju enake ali podo-
bne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izku-
šenj na drugih delovnih mestih, kar kandi-
dati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
več kot 5 letnimi izkušnjami vodenja.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Pri znanju drugega uradnega jezika EU
se kot tuji jezik upoštevajo francoščina,
nemščina ali izjemoma drugi uradni jezik
EU.

Kandidat, ki nima opravljenega državne-
ga izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene spo-

sobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog ministra za okolje, prostor in
energijo bo izbranega kandidata za gene-
ralnega direktorja Agencije Republike Slo-
venije za okolje imenovala Vlada Republike
Slovenije za dobo petih let z možnostjo po-
novnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja na sedežu organa v Ljub-
ljani, Vojkova 1B.

Generalni direktor Agencije Republike
Slovenije za okolje bo najkasneje v petnajst-
ih mesecih od imenovanja na položaj dol-
žan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v
javni upravi in druga specialna znanja v okvi-
ru štirimesečnega razvojnega programa
“Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga or-
ganizira in izvaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Zdravko Melanšek, Poli-
cijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, Ljub-
ljana, tel. 041/646-411. Kandidatom, ki jih
bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot pri-
merne za položaj, bo predsednik posebne
natečajne komisije izdal odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Iz-
brani kandidat in neizbrani kandidati bodo v
roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega
kandidata na položaj pisno obveščeni o iz-
biri.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 020-109/2003 Ob-105928
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za okolje, prostor in energijo na podlagi
sklepa Uradniškega sveta številka
9064-44/2003 z dne 21. 10. 2003 objav-
lja javni natečaj za položaj

generalnega direktorja Geodetske
uprave Republike Slovenije.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem geodetske smeri;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega li-
sta ali maloobmejne prepustnice;

– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava
o opravljenem državnem izpitu iz javne upra-
ve;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev, ki ga izda Mini-
strstvo za pravosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kan-
didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta iz-
kušenj na vodstvenih delovnih mestih v jav-
nem ali zasebnem sektorju enake ali podo-
bne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izku-
šenj na drugih delovnih mestih, kar kandi-
dati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
več kot 8-letnimi izkušnjami vodenja.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upošte-
vajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah sve-
ta.

Kandidat, ki nima opravljenega državne-
ga izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene spo-
sobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog ministra za okolje, prostor in
energijo bo izbranega kandidata za gene-
ralnega direktorja Geodetske uprave Repu-
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blike Slovenije imenovala Vlada Republike
Slovenije za dobo petih let z možnostjo po-
novnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja na sedežu organa v Ljub-
ljani, Zemljemerska 12.

Generalni direktor Geodetske uprave
Republike Slovenije bo najkasneje v pet-
najstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vode-
nja v javni upravi in druga specialna znanja v
okviru štirimesečnega razvojnega programa
“Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga or-
ganizira in izvaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik pose-
bne natečajne komisije dr. Grega Virant,
Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za or-
ganizacijo in razvoj uprave, Šmartinska
152, Ljubljana, tel. 01/587-45-00. Kandi-
datom, ki jih bo posebna natečajna komi-
sija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne za položaj, bo pred-
sednik posebne natečajne komisije izdal
odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan
poseben sklep. Izbrani kandidat in neiz-
brani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata na polo-
žaj pisno obveščeni o izbiri.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 020-110/2003 Ob-105929
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za okolje, prostor in energijo na podlagi
sklepa Uradniškega sveta številka
9064-42/2003 z dne 21. 10. 2003 objav-
lja javni natečaj za položaj

glavnega inšpektorja Republike Slo-
venije za okolje in prostor.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja;

– imeti morajo opravljen vozniški izpit B
kategorije;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega li-
sta ali maloobmejne prepustnice;

– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava
o opravljenem državnem izpitu iz javne upra-
ve;

– fotokopijo potrdila o opravljenem stro-
kovnem izpitu za inšpektorja oziroma izjava
o opravljenem strokovnem izpitu za inšpek-
torja;

– fotokopijo potrdila o opravljenem voz-
niškem izpitu B kategorije oziroma izjava o
opravljenem vozniškem izpitu B kategorije;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev, ki ga izda Mini-
strstvo za pravosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kan-
didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta iz-
kušenj na vodstvenih delovnih mestih v jav-
nem ali zasebnem sektorju enake ali podo-
bne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izku-
šenj na drugih delovnih mestih, kar kandi-
dati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
več kot 5 letnimi izkušnjami vodenja.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Kandidati morajo izkazati znanje vsaj ene-
ga tujega jezika z ustreznim dokazilom oziro-
ma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s poseb-
no natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo an-
gleščina, francoščina, nemščina ali izjemo-
ma drug tuji jezik, ki se uporablja v državah
EU in drugih razvitejših državah sveta.

Kandidat, ki nima opravljenega državne-
ga izpita iz javne uprave ali/in strokovnega
izpita za inšpektorja, ga mora opraviti najka-
sneje v enem letu od imenovanja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene spo-
sobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog ministra za okolje, prostor in
energijo bo izbranega kandidata za glavne-
ga inšpektorja Republike Slovenije za oko-
lje in prostor imenovala Vlada Republike Slo-
venije za dobo petih let z možnostjo ponov-
nega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu
inšpektorja - višjega svetnika na sedežu or-
gana v Ljubljani, Dunajska 47.

Glavni inšpektor Republike Slovenije za
okolje in prostor bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vo-
denje in upravljanje v upravi”, ki ga organizi-
ra in izvaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik pose-
bne natečajne komisije Jože Romšek, Mi-
nistrstvo za promet, Langusova 4, Ljublja-
na, tel. 01/478-82-76. Kandidatom, ki jih
bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot pri-
merne za položaj, bo predsednik posebne
natečajne komisije izdal odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep.
Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bo-
do v roku 8 dni od dneva imenovanja iz-
branega kandidata na položaj pisno obve-
ščeni o izbiri.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 020-111/2003 Ob-105930
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za okolje, prostor in energijo na podlagi
sklepa Uradniškega sveta številka
9064-41/2003 z dne 21. 10. 2003 objav-
lja javni natečaj za položaj

direktorja Uprave Republike Sloveni-
je za jedrsko varnost.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem tehnične ali naravo-
slovne smeri;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje angleškega je-

zika in znanje drugega uradnega jezika EU;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
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K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega li-
sta ali maloobmejne prepustnice;

– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava
opravljenem državnem izpitu iz javne upra-
ve;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev, ki ga izda Mini-
strstvo za pravosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee;

– znanje angleškega jezika in znanje dru-
gega jezika EU se dokazuje z ustreznim
dokazilom oziroma potrdilom ali kako dru-
gače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno
natečajno komisijo.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kan-
didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta iz-
kušenj na vodstvenih delovnih mestih v jav-
nem ali zasebnem sektorju enake ali podo-
bne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izku-
šenj na drugih delovnih mestih, kar kandi-
dati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
več kot 5 letnimi izkušnjami vodenja.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Pri znanju drugega uradnega jezika EU
se kot tuji jezik upoštevajo francoščina,
nemščina ali izjemoma drugi uradni jezik
EU.

Kandidat, ki nima opravljenega državne-
ga izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene spo-
sobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog ministra za okolje, prostor in
energijo bo izbranega kandidata za direk-
torja Uprave Republike Slovenije za jedrsko
varnost imenovala Vlada Republike Sloveni-
je za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu se-

kretarja na sedežu organa v Ljubljani, Voj-
kova 59.

Direktor Uprave Republike Slovenije za
jedrsko varnost bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vo-
denje in upravljanje v upravi”, ki ga organizi-
ra in izvaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Damjan Lah, Urad pred-
sednika Vlade Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljubljana, tel. 01/478-11-14.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne za položaj, bo predse-
dnik posebne natečajne komisije izdal
odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan
poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbra-
ni kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata na položaj
pisno obveščeni o izbiri.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 181-603/2003-17 Ob-105943
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) ministri-
ca za gospodarstvo na podlagi sklepa Ura-
dniškega sveta številka 9064-22/2003 z
dne 6. 10. 2003 objavlja javni natečaj za
položaj

direktorja Agencije Republike Slove-
nije za gospodarsko promocijo Sloveni-
je in tuje investicije.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem družboslovne, nara-
voslovne ali tehnične smeri;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– aktivno morajo obvladati angleški je-

zik;
– znati morajo uporabljati osebni raču-

nalnik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega li-
sta ali maloobmejne prepustnice;

– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava
o opravljenem državnem izpitu iz javne upra-
ve;

– certifikat o aktivnem znanju angleške-
ga jezika;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev, ki ga izda Mini-
strstvo za pravosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee;

– fotokopijo dokazila o opravljenem se-
minarju oziroma izobraževanju s področja
uporabe osebnega računalnika oziroma iz-
java prijavljenega kandidata o izpolnjevanju
pogoja z opisom znanj o uporabi osebnega
računalnika.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kan-
didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta iz-
kušenj na vodstvenih delovnih mestih v jav-
nem ali zasebnem sektorju enake ali podo-
bne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izku-
šenj na drugih delovnih mestih, kar kandi-
dati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Kandidat, ki nima opravljenega državne-
ga izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene spo-
sobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog ministrice za gospodarstvo
bo izbranega kandidata za direktorja Agen-
cije Republike Slovenije za gospodarsko
promocijo Slovenije in tuje investicije ime-
novala Vlada Republike Slovenije za dobo
petih let z možnostjo ponovnega imenova-
nja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja na
sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova ulica
28.

Direktor Agencije Republike Slovenije za
gospodarsko promocijo Slovenije in tuje in-
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vesticije bo najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in
druga specialna znanja v okviru štirimeseč-
nega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izva-
ja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije in dnevnem
časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica pose-
bne natečajne komisije Nevenka Čre-
šnar-Pergar, Aktiva invest, d.d., Dunajska
156, tel. 01/560-46-71. Kandidatom, ki jih
bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot pri-
merne za položaj, bo predsednica posebne
natečajne komisije izdala odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Iz-
brani kandidat in neizbrani kandidati bodo v
roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega
kandidata na položaj pisno obveščeni o iz-
biri.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 181-603/2003-20 Ob-105944
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) ministri-
ca za gospodarstvo na podlagi sklepa Ura-
dniškega sveta številka 9064-32/2003 z
dne 6. 10. 2003 objavlja javni natečaj za
položaj

glavnega tržnega inšpektorja Repu-
blike Slovenije.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za tržnega inšpektorja;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tuje-

ga jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega li-
sta ali maloobmejne prepustnice;

– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava
o opravljenem državnem izpitu iz javne upra-
ve;

– fotokopijo potrdila o opravljenem stro-
kovnem izpitu za tržnega inšpektorja oziro-
ma izjava o opravljenem strokovnem izpitu
za tržnega inšpektorja;

– znanje vsaj enega tujega jezika se do-
kazuje z ustreznim dokazilom oziroma potr-
dilom ali kako drugače, kar pojasnijo v raz-
govoru s posebno natečajno komisijo;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev, ki ga izda Mini-
strstvo za pravosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kan-
didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta iz-
kušenj na vodstvenih delovnih mestih v jav-
nem ali zasebnem sektorju enake ali podo-
bne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izku-
šenj na drugih delovnih mestih, kar kandi-
dati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Pri znanju vsaj enega tujega jezika se
kot tuji jezik upoštevajo angleščina, franco-
ščina, nemščina ali izjemoma drug tuji je-
zik, ki se uporablja v državah EU in drugih
razvitejših državah sveta.

Kandidat, ki nima opravljenega državne-
ga izpita iz javne uprave ali/in strokovnega
izpita za inšpektorja, ga mora opraviti najka-
sneje v enem letu od imenovanja.

Posebna natečajna komisija bo z razgovo-
rom ugotovila komunikacijske veščine kandi-
data, upravljavske in vodstvene sposobnosti
pa bo presojala bodisi na podlagi razgovora,
bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi
na podlagi ocene strokovne institucije.

Na predlog ministrice za gospodarstvo
bo izbranega kandidata za glavnega tržne-
ga inšpektorja Republike Slovenije imeno-
vala Vlada Republike Slovenije za dobo pet-
ih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Delo bo opravljal v nazivu inšpektorja – vi-
šjega svetnika na sedežu organa v Ljublja-
ni, Parmova 33.

Glavni tržni inšpektor Republike Sloveni-
je bo najkasneje v petnajstih mesecih od
imenovanja na položaj dolžan pridobiti fun-
kcionalna znanja vodenja v javni upravi in
druga specialna znanja v okviru štirimeseč-
nega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izva-
ja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije in dnevnem
časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Jože Romšek, Ministrs-
tvo za promet, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 01/478-82-76. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na stro-
kovno usposobljenost ocenila kot primerne
za položaj, bo predsednik posebne nate-
čajne komisije izdal odločbo, ostalim kandi-
datom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani
kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku
8 dni od dneva imenovanja izbranega kan-
didata na položaj pisno obveščeni o izbiri.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 181/603/2003-21 Ob-105945
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) ministri-
ca za gospodarstvo na podlagi sklepa Ura-
dniškega sveta številka 9064-33/2003 z
dne 6. 10. 2003 objavlja javni natečaj za
položaj

direktorja Urada Republike Slovenije
za intelektualno lastnino.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem naravoslovne, tehnič-
ne ali družboslovne smeri;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tuje-

ga jezika;
– znati morajo uporabljati osebni raču-

nalnik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega li-
sta ali maloobmejne prepustnice;

– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem držav-

nem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;

– znanje vsaj enega tujega jezika se do-
kazuje z ustreznim dokazilom oziroma potr-
dilom ali kako drugače, kar pojasnijo v raz-
govoru s posebno natečajno komisijo;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
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obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev, ki ga izda Mini-
strstvo za pravosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

– fotokopijo dokazila o opravljenem se-
minarju oziroma izobraževanju s področja
uporabe osebnega računalnika oziroma iz-
java prijavljenega kandidata o izpolnjevanju
pogoja z opisom znanj o uporabi osebnega
računalnika.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kan-
didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta iz-
kušenj na vodstvenih delovnih mestih v jav-
nem ali zasebnem sektorju enake ali podo-
bne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izku-
šenj na drugih delovnih mestih, kar kandi-
dati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Pri znanju vsaj enega tujega jezika se
kot tuji jezik upoštevajo angleščina, franco-
ščina, nemščina ali izjemoma drug tuji je-
zik, ki se uporablja v državah EU in drugih
razvitejših državah sveta.

Kandidat, ki nima opravljenega državne-
ga izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene spo-
sobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog ministrice za gospodarstvo
bo izbranega kandidata za direktorja Urada
Republike Slovenije za intelektualno lastnino
imenovala Vlada Republike Slovenije za do-
bo petih let z možnostjo ponovnega imeno-
vanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja
na sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 6.

Direktor Urada Republika Slovenija za
intelektualno lastnino bo najkasneje v pet-
najstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vode-
nja v javni upravi in druga specialna znanja v
okviru štirimesečnega razvojnega programa
“Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga or-
ganizira in izvaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije in dnevnem
časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije dr. Grega Virant, Mini-
strstvo za notranje zadeve, Urad za organiza-
cijo in razvoj uprave, Šmartinska 152, Ljub-
ljana, tel. 01/587-45-00. Kandidatom, ki jih
bo posebna natečajna komisija glede na stro-
kovno usposobljenost ocenila kot primerne
za položaj, bo predsednik posebne natečaj-
ne komisije izdal odločbo, ostalim kandida-
tom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kan-
didat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 181-603/2003-19 Ob-105946
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) ministri-
ca za gospodarstvo na podlagi sklepa Ura-
dniškega sveta številka 9064-34/2003 z
dne 6. 10. 2003 objavlja javni natečaj za
položaj

direktorja Urada Republike Slovenije
za varstvo potrošnikov.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem družboslovne, nara-
voslovne ali tehnične smeri;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– aktivno morajo obvladati angleški je-

zik;
– znati morajo uporabljati osebni raču-

nalnik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega li-
sta ali maloobmejne prepustnice;

– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem držav-

nem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;

– certifikat o aktivnem znanju angleške-
ga jezika;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev, ki ga izda Mini-
strstvo za pravosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee;

– fotokopijo dokazila o opravljenem se-
minarju oziroma izobraževanju s področja
uporabe osebnega računalnika oziroma iz-
java prijavljenega kandidata o izpolnjevanju
pogoja z opisom znanj o uporabi osebnega
računalnika.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kan-
didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta iz-
kušenj na vodstvenih delovnih mestih v jav-
nem ali zasebnem sektorju enake ali podo-
bne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izku-
šenj na drugih delovnih mestih, kar kandi-
dati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Kandidat, ki nima opravljenega državne-
ga izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene spo-
sobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog ministrice za gospodarstvo
bo izbranega kandidata za direktorja Ura-
da Republike Slovenije za varstvo potro-
šnikov imenovala Vlada Republike Sloveni-
je za dobo petih let z možnostjo ponovne-
ga imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu
sekretarja na sedežu organa v Ljubljani,
Kotnikova 28.

Direktor Urada Republike Slovenije za
varstvo potrošnikov bo najkasneje v pet-
najstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vode-
nja v javni upravi in druga specialna znanja v
okviru štirimesečnega razvojnega programa
“Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga or-
ganizira in izvaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije in dnevnem
časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Dušan Pečnik, Sindikat
carinikov Slovenija, Šmartinska 152a,
tel. 051/440-170. Kandidatom, ki jih bo po-
sebna natečajna komisija glede na strokov-
no usposobljenost ocenila kot primerne za
položaj, bo predsednik posebne natečajne
komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandi-
dat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
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od dneva imenovanja izbranega kandida-
ta na položaj pisno obveščeni o izbiri.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 181-603/2003-18 Ob-105947
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minis-
trica za gospodarstvo na podlagi sklepa
Uradniškega sveta številka 9064-35/2003
z dne 6. 10. 2003 objavlja javni natečaj za
položaj

direktorja Urada Republike Slove-
nije za varstvo konkurence.

Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slo-
venije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
ali visoko strokovno izobrazbo s speciali-
zacijo oziroma magisterijem pravne, dru-
žboslovne, naravoslovne ali tehnične sme-
ri;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit
iz javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni je-
zik;

– aktivno znanje enega tujega jezika;
– znati morajo uporabljati osebni raču-

nalnik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne sme-
jo biti obsojeni na nepogojno kazen zapo-
ra v trajanju več kot šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje ali-
nee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali maloobmejne prepustnice;

– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave oziroma iz-
java o opravljenem državnem izpitu iz jav-
ne uprave;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja 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 pravosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee;

– fotokopijo dokazila o opravljenem se-
minarju oziroma izobraževanju s področja
uporabe osebnega računalnika oziroma
izjava prijavljenega kandidata o izpolnje-
vanju pogoja z opisom znanj o uporabi
osebnega računalnika;

– certifikat o aktivnem znanju enega
tujega jezika.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta
delovnih izkušenj na področju, za katero
kandidirajo ali na sorodnem področju v

javnem ali zasebnem sektorju in najmanj
3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih me-
stih v javnem ali zasebnem sektorju ena-
ke ali podobne stopnje zahtevnosti oziro-
ma 5 let izkušenj na drugih delovnih me-
stih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v raz-
govoru presojala znanja kandidatov, in si-
cer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve podro-

čja,
– poznavanje načel in razvojnih usme-

ritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe pro-

računskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Pri aktivnem znanju enega tujega jezi-
ka se kot tuji jezik upoštevajo angleščina,
francoščina, nemščina ali izjemoma drug
tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.

Kandidat, ki nima opravljenega držav-
nega izpita iz javne uprave, ga mora opra-
viti najkasneje v enem letu od imenova-
nja.

Posebna natečajna komisija bo z raz-
govorom ugotovila komunikacijske vešči-
ne kandidata, upravljavske in vodstvene
sposobnosti pa bo presojala bodisi na
podlagi razgovora, bodisi na podlagi pri-
loženih referenc, bodisi na podlagi ocene
strokovne institucije.

Na predlog ministrice za gospodarstvo
bo izbranega kandidata za direktorja Ura-
da Republike Slovenije za varstvo konku-
rence imenovala Vlada Republike Slove-
nije za dobo petih let z možnostjo ponov-
nega imenovanja. Delo bo opravljal v na-
zivu sekretarja na sedežu organa v
Ljubljani, Kotnikova 28.

Direktor Urada Republike Slovenije za
varstvo konkurence bo najkasneje v pet-
najstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vo-
denja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojne-
ga programa “Vodenje in upravljanje v
upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z do-
kazili na naslov: Kadrovska služba Vlade
Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljub-
ljana, in sicer v roku 30 dni od dne objave
v Uradnem listu Republike Slovenije in
dnevnem časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik pose-
bne natečajne komisije Damjan Lah, Urad
predsednika Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana,
tel. 01/478-11-14. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na stro-
kovno usposobljenost ocenila kot primer-
ne za položaj, bo predsednik posebne na-
tečajne komisije izdala odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep.

Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bo-
do v roku 8 dni od dneva imenovanja iz-
branega kandidata na položaj pisno obve-
ščeni o izbiri.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št.  111-80/03-0515 Ob-105966
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f

člena Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 35/97, 87/97, 31/00, 33/00 in
24/01):

a) 1 prosto mesto sodnika za prekr-
ške pri Sodniku za prekrške Maribor.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje sploš-

ne pogoje za izvolitev za sodnika za pre-
krške iz 258.d člena Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o prekrških in
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške
določene v drugem odstavku 258.e čle-
na Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prekrških.

Pisne prijave z življenjepisom in doka-
zili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljub-
ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-78/03-0515 Ob-105967
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o so-

dniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98, 48/01 in 67/02):

a) 2 prosti mesti okrožnih sodnikov
na socialnem oddelku Delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje sploš-

ne pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona
o sodniški službi in posebne pogoje za
izvolitev na mesto okrožnega sodnika, do-
ločene v 2. členu Zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in doka-
zili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljub-
ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-77/03-0515 Ob-105968
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o so-

dniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98, 48/01 in 67/02):

a) 1 prosto mesto okrajnega sodni-
ka na Okrajnem sodišču v Mariboru.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje sploš-

ne pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona
o sodniški službi in posebne pogoje za
izvolitev na mesto okrajnega sodnika, do-
ločene v 1. členu Zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in doka-
zili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljub-
ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave

Št. 2100/03 Ob-105874
Komisija za izbor upravljavca zaprtega

vzajemnega pokojninskega sklada za javne
uslužbence v Republiki Sloveniji objavlja

povabilo
k izdelavi ponudbe in predstavitvi

sistema upravljanja zaprtega
vzajemnega pokojninskega sklada za
javne uslužbence v Republiki Sloveniji

in

navodilo
za izdelavo ponudbe za izbor

upravljavca zaprtega vzajemnega
pokojninskega sklada za javne

uslužbence v Republiki Sloveniji
Komisija za izbor upravljavca zaprtega

vzajemnega pokojninskega sklada za javne
uslužbence v Republiki Sloveniji na podlagi
prvega odstavka 302. člena v zvezi s četrtim
in petim odstavkom 310. člena ter 244. in
315. členom Zakona o pokojninskem in in-
validskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 26/03 – uradno prečiščeno besedilo,
40/03 – odl. US, 63/03 – ZIPRS-0304-A –
v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) in na podlagi
9. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za ne-
gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 73/03) ter sklepov Vlade
Republike Slovenije, št. 191-11/2003-2 z
dne 2. 10. 2003 in št. 191-11/2003-3 z dne
9. 10. 2003 objavlja

javno zbiranje ponudb
za izbor upravljavca zaprtega vzajemne-

ga pokojninskega sklada za javne uslužben-
ce in javne uslužbenke, zaposlene v ose-
bah javnega prava, za katere velja Kolektiv-
na pogodba za negospodarske dejavnosti v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 18/91, 34/93, 3/98, 39/99, 99/01 in
73/03, v nadaljevanju: zaprt vzajemni po-
kojninski sklad za javne uslužbence), in
predstavitvi sistema vključitve javnih uslu-
žbencev v kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje pri zaprtem vzajemnem pokoj-
ninskem skladu ter vabi

1. zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za
opravljanje poslov upravljanja pokojninskih
skladov po zakonu, ki ureja zavarovalništvo,

2. banke, ki imajo dovoljenje za oprav-
ljanje poslov upravljanja pokojninskih skla-
dov po zakonu, ki ureja bančništvo,

3. pokojninske družbe, ki imajo dovolje-
nje za opravljanje poslov upravljanja pokoj-
ninskih skladov po zakonu, ki ureja zavaro-
valništvo, in

4. Kapitalsko družbo pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,

ki na podlagi prvega odstavka 315. čle-
na ter 244. člena ZPIZ-1 lahko upravljajo
zaprte vzajemne pokojninske sklade, k iz-
delavi in posredovanju

ponudbe za upravljanje
zaprtega vzajemnega pokojninskega

sklada za javne uslužbence v Republiki
Sloveniji

Ponudniki so vabljeni k predložitvi po-
nudbe za upravljanje zaprtega vzajemnega

pokojninskega sklada za javne uslužbence,
ki mora biti podana v pisni obliki z vsemi
prilogami, kot jih določa Navodilo za izdela-
vo ponudbe, ki je sestavni del te objave.

V primeru, da bo Komisija Vlade RS za
izbor upravljavca zaprtega vzajemnega skla-
da za javne uslužbence v Republiki Sloveni-
ji (v nadaljnjem besedilu: Komisija) ponu-
dnike uvrstila v ožji izbor, bodo le-ti lahko
povabljeni tudi k dodatni predstavitvi uprav-
ljanja zaprtega vzajemnega pokojninskega
sklada za javne uslužbence in predstavitvi
sistema vključitve javnih uslužbencev v ko-
lektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v
zaprtem vzajemnem pokojninskem skladu,
ki ga bo oblikovala Republika Slovenija kot
delodajalec.

Na podlagi pregleda ponudb ter more-
bitnih dodatnih predstavitev ponudb, bo Ko-
misija izbrala najboljšega ponudnika ter pre-
dlagala Vladi RS, naj z njim sklene pogod-
bo o upravljanju zaprtega vzajemnega po-
kojninskega sklada za javne uslužbence.

Komisija lahko v katerikoli fazi postopka
pozove vse ponudnike ali pa samo tiste,
katerih ponudbe oceni kot najbolj ustrezne,
da ponudbo dopolnijo v posameznih ele-
mentih, prav tako pa lahko komisija v kateri-
koli fazi postopka izbora odloči, da z vsemi
ponudniki ali le s posameznimi od njih opravi
dodatna pogajanja z namenom doseganja
čim boljših pogojev poslovanja zaprtega vza-
jemnega sklada za javne uslužbence.

Komisija lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti kadarkoli prekine po-
stopek pogajanja, ne da bi za to navedla
razlog.

Obveznost izbora ponudnika s strani Ko-
misije in sklenitev pogodbe Vlade Republi-
ke Slovenije z izbranim ponudnikom je v
celoti izključena.

Navodilo za izdelavo ponudbe
1. Ponudba
1.1. Predložitev ponudbe
1.1.1. Način in rok za oddajo ponudbe
Ponudba se lahko odda osebno ali pri-

poročeno po pošti na naslov: Ministrstvo za
notranje zadeve, Urad za sistem plač v jav-
nem sektorju, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

V primeru, da je ponudba oddana oseb-
no, se šteje za pravočasno oddano, če je
oddana najkasneje do petka, 5. decembra
2003 do 15. ure na Ministrstvo za notranje
zadeve, Urad za sistem plač v javnem sek-
torju, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

V primeru, da je ponudba oddana pripo-
ročeno po pošti, se šteje za pravočasno
oddano, če je na pošti oddana najkasneje
dne 5. decembra 2003.

1.1.2. Označevanje ponudbe
Ponudbo posreduje ponudnik v pisni obli-

ki v ovojnici, na kateri mora biti navedeno:
»Ponudba za upravljanje zaprtega vzajemne-
ga pokojninskega sklada za javne uslužben-
ce v Republiki Sloveniji – ne odpiraj«.

1.1.3. Število ponudb in oblikovanje po-
nudbe

Vsak ponudnik lahko posreduje samo
eno ponudbo.

Posamezni deli ponudbe, kot to izhaja iz
tega navodila, morajo biti vloženi v ločene
mape po posameznih poglavjih navodila (1.,
2., 3., 4., 5., 6.) ter znotraj map označeni z
zaporednimi številkami, kot so navedene v
posameznem poglavju tega navodila.

1.1.4. Nepravočasno, nepravilno ozna-
čene in nepravilno oblikovane ponudbe

Ponudbe, ki ne bodo oddane v roku iz
1.1.1. točke tega navodila, se bodo štele
kot nepravočasno oddane.

Nepravočasno oddanih ponudb Komisi-
ja ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrni-
la ponudnikom.

Ponudbe, ki ne bodo označene v skladu
s točko 1.1.2. tega navodila, se bodo štele
kot nepravilno označene.

Nepravilno označenih ponudb Komisija
ne bo obravnavala in jih bo vrnila ponudni-
kom.

Ponudbe, ki ne bodo posredovane Ko-
misiji v skladu s točko 1.1.3. tega navodila,
se bodo štele za nepravilno oblikovane in
jih Komisija ne bo obravnavala v postopku
izbora.

1.2. Dodatna pojasnila k dokumentaciji
Potencialni ponudniki lahko zahtevajo

dodatne razlage in pojasnila glede navodila
in zahtevane dokumentacije na elektron-
skem naslovu: vabilo.zvps@gov.si, vendar
najkasneje do 24. novembra 2003.

Pisni odgovori bodo objavljeni na spletni
strani http://www.mnz.si najkasneje v štirih
dneh od prejema elektronske pošte.

1.3. Vsebina ponudbe
Pri oblikovanju ponudbe mora ponudnik

upoštevati ZPIZ-1, Predlog Zakona o kolek-
tivnem dodatnem pokojninskem zavarova-
nju za javne uslužbence (Poročevalec DZ,
št. 82, Ljubljana, 8. oktober 2003) in dru-
ge predpise, ki na neposreden ali posre-
den način urejajo obravnavano materijo.

Ponudnik naj v uvodni predstavitvi k po-
nudbi na kratko predstavi svojo dejavnost in
svoje ključne prednosti in uspešnost v do-
sedanjem poslovanju, kot so npr. sredstva v
upravljanju, število zavarovancev oziroma
članov, število skladov…

Ponudbi mora biti priloženo:
– kratek povzetek ponudbe,
– seznam vseh dokumentov, ki jih je

skladno s tem navodilom oblikoval in priložil
ponudnik, podpisan s strani predsednika in
članov uprave ter opremljen z žigom,

– izjava, da je in do kdaj je ponudnik
sposoben izvesti celotno tehnično izvedbo
vključitve okrog 140.000 javnih uslužben-
cev v kolektivno dodatno pokojninsko zava-
rovanje v zaprtem vzajemnem pokojninskem
skladu, pri čemer je skrajni rok izvedbe
30. 4. 2004. Izjava mora biti podpisana s
strani predsednika in članov uprave ter
opremljena z žigom,

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 50 mio SIT. Bančna garancija mora
biti brezpogojna in izplačljiva na prvi poziv v
15 dneh od prejema pismene zahteve ozi-
roma poziva Komisije, v katerem bo nave-
den račun, na katerega se izplača garanti-
rana vsota.

Bančna garancija mora biti veljavna se-
dem dni po poteku veljavnosti ponudbe iz
točke 1.5. tega navodila.

V primeru, da ponudnik ne bo izbran in
Komisija ne bo zahtevala vnovčitve bančne
garancije do izteka njene veljavnosti, bo ta
vrnjena ponudniku ali banki, ki je garancijo
izdala.

V primeru, da je ponudnik banka, mora
ta predložiti bančno garancijo druge prvo-
vrstne banke.
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1.4. Nepopolna ponudba
Če Komisija pri pregledu ponudbe ugo-

tovi, da ponudba ni popolna, lahko pozove
ponudnika k dopolnitvi ponudbe. Ponudnik
mora dopolniti ponudbo v skladu s pozivom
v roku 7 dni od vročitve poziva k dopolnitvi.

Če ponudnik v roku iz prejšnjega od-
stavka ponudbe ne dopolni, se šteje, da je
ponudba nepopolna.

Nepopolne ponudbe Komisija ne bo
obravnavala v nadaljnjem postopku izbire.

1.5. Rok veljavnosti ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj 6 mese-

cev od roka za predložitev ponudb, to je do
5. junija 2004.

2. Elementi ponudbe
2.1. Kapitalska ustreznost ponudnika in

sposobnost za njeno zagotavljanje
Za prikaz kapitalske ustreznosti in spo-

sobnosti za njeno zagotavljanje, mora po-
nudnik poleg nekaterih dokumentov, zahte-
vanih pod drugimi točkami tega navodila,
predložiti naslednje dokumente in podatke:

2.1.1. Dokazila o osnovnem kapitalu in
izpolnjevanju kapitalskih zahtev po zakonu,
s predloženimi ustreznimi izračuni in poja-
snili po stanju na dan 31. 12. 2002 in po
stanju na dan 30. 9. 2003. Ponudniki, ki so
po zakonu dolžni pristojnim nadzornim or-
ganom poročati o kapitalski ustreznosti na
predpisanih obrazcih, naj predložijo izpol-
njene predpisane obrazce.

2.1.2. Poslovni načrt zaprtega vzajemne-
ga pokojninskega sklada za javne uslužben-
ce v RS (v nadaljevanju: poslovni načrt) za
celotno obdobje prvih deset let poslovanja
po začetku opravljanja dejavnosti, ki je pred-
met te objave, upoštevaje osnutek pokojnin-
skega načrta iz točke 5.2. tega navodila,
podpisan s strani uprave oziroma v primeru
pokojninske družbe in zavarovalnice podpi-
san tudi s strani pooblaščenega aktuarja.1

2.1.2.1. Poslovnemu načrtu naj bodo
predložene predvidene bilance stanja, iz-
kaz poslovnega izida, izkaz finančnega izi-
da, ustrezni dodatki k izkazom poslovanja
vzajemnega pokojninskega sklada za vsako
poslovno leto, ki naj bo enako koledarske-
mu letu, oziroma po stanju na dan 31. 12.
vsakega poslovnega leta na obrazcih in v
vsebini, kot jih določa Sklep o računovod-
skih izkazih vzajemnih pokojninskih skladov
(Uradni list RS, št. 109/01).

1 Poslovni načrt naj upošteva osnutek pra-
vil zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada
za javne uslužbence v RS oziroma osnutek
pokojninskega načrta.

Poslovni načrt in pokojninski načrt naj te-
meljita na podatkih iz Tabele pokojninskih pre-
mij iz 7. poglavja tega navodila. Ponudniki naj
nadalje upoštevajo, da je v javnem sektorju
okoli 2.500 izplačevalcev plač.

Pri pripravi pokojninskega načrta, pravil in
poslovnega načrta naj ponudnik upošteva do-
ločbe ZPIZ-1, predlog Zakona o kolektivnem
dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne
uslužbence (Poročevalec DZ, št. 82, Ljublja-
na, 8. oktober 2003) in druge zakone ter
predpise, ki urejajo upravljanje zaprtega vza-
jemnega pokojninskega sklada.

Načrtovani stroški naj vključujejo uvedbo
in vzdrževanje 140.000 osebnih računov.

Zneski naj bodo v SIT in v stalnih cenah.
Vse ostale predpostavke izračunov naj ponu-
dnik posebej navede in opiše njihovo uporabo
v izračunu.

2.1.2.2. Poslovnemu načrtu naj bodo
predložena poročila upravljavca vzajemne-
ga pokojninskega sklada o poslovnem izidu
sklada za vsako poslovno leto, ki naj bo
enako koledarskemu letu, poročilo o vred-
nosti enote premoženja sklada po stanju na
dan konverzije v decembru vsakega poslov-
nega leta, vrednosti in o sestavi sredstev
sklada po stanjih na zadnji dan vsakega po-
slovnega leta na obrazcih in v vsebini, kot
jih določa Sklep o poročanju upravljavca
vzajemnega pokojninskega sklada (Uradni
list RS, št. 27/02).

2.1.2.3. Poslovni načrt naj vsebuje po-
datke o predvidenem osnovnem kapitalu
ponudnika ob koncu vsakega poslovnega
leta, izračune kapitalske ustreznosti na zad-
nji dan vsakega poslovnega leta ter opis, na
kakšen način bo ponudnik glede na predvi-
deni obseg posla v poslovnem načrtu zago-
tavljal vsakokratno kapitalsko ustreznost, kot
jo predvideva zakon.

2.1.3. Seznam delničarjev oziroma usta-
noviteljev ponudnika.

2.1.4. Deleže osnovnega kapitala delni-
čarjev oziroma ustanoviteljev ponudnika.

2.1.5. Predstavitev delničarjev oziroma
ustanoviteljev ponudnika z vidika sposobno-
sti za morebitne dokapitalizacije ponudnika
zaradi zagotavljanja njegove kapitalske us-
treznosti.

2.1.6. V primeru, da sta ponudnika zava-
rovalnica ali pokojninska družba, naj skla-
dno z drugim odstavkom 66. člena Zakona
o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00
in 21/02) predložita potrdilo imenovanega
pooblaščenega aktuarja, da bo zavarovalni-
ca oziroma pokojninska družba glede na
predvideni obseg poslov (v skladu s točko
2.1.2.), ki jih bo opravljala, sposobna zago-
tavljati kapitalsko ustreznost.

2.1.7. V primeru, da je ponudnik Kapital-
ska družba pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Ljubljana, predloži potr-
dilo imenovanega pooblaščenega aktuarja,
da bo glede na predvideni obseg poslov (v
skladu s točko 2.1.2.), ki jih bo opravljala,
sposobna zagotavljati kapitalsko ustreznost.

2.1.8. V primeru, da je ponudnik banka,
mora predložiti oceno o sposobnosti zago-
tavljanja kapitalske ustreznosti, ki jo potrdi
pooblaščeni revizor, da bo glede na predvi-
deni obseg poslov (v skladu s točko 2.1.2.),
ki jih bo opravljala, sposobna zagotavljati
kapitalsko ustreznost.

2.2. Tehnična usposobljenost ponudnika
Za prikaz tehnične usposobljenosti po-

nudnika za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met te objave, mora ponudnik poleg doku-
mentov, zahtevanih pod nekaterimi drugimi
točkami tega navodila, predložiti naslednje
dokumente in podatke:

2.2.1. Opis informacijskega sistema, ki
zajema programsko in strojno opremo; po-
nudnik naj opiše tudi, kako zagotavlja te-
hnično in fizično varovanje prostorov, opre-
me in podatkov.

2.2.2. Poročilo pooblaščenega revizor-
ja o stanju informacijskega sistema iz prej-
šnje točke in mnenje o prilagojenosti infor-
macijskega sistema za podporo poslovnim
procesom, potrebnim za opravljanje poslov
iz 316. člena ZPIZ-1.

2.2.3. Opis načinov in možnosti upora-
be elektronskih medijev pri:

– spremljanju stanja sredstev na ose-
bnem računu člana sklada (obveščanje, ne-
posredni dostop člana do podatkov na nje-
govem osebnem pokojninskem računu ozi-
roma druge možnosti);

– poslovanju s plačniki premij (delodaja-
lec, člani sklada).

2.2.4. Opis načrtovanih sprememb te-
hničnih pogojev dela ponudnika v primeru
izbire za upravljavca zaprtega vzajemnega
pokojninskega sklada za javne uslužbence,
zlasti sprememb strojne in programske
opreme, tehničnega in fizičnega varovanja
prostorov, opreme in podatkov, potrebnih
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet te
objave, z opisom možnosti, ki jo bodo nudili
spremenjeni tehnični pogoji dela ponudni-
ka, ter z navedbo časovnih rokov in potre-
bnih denarnih sredstev za izvedbo in uvelja-
vitev sprememb.

2.3. Kadrovska in organizacijska uspo-
sobljenost ponudnika

Za prikaz kadrovske in organizacijske
usposobljenosti za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet te objave, mora ponudnik po-
leg dokumentov, zahtevanih pod nekaterimi
drugimi točkami tega navodila, predložiti na-
slednje dokumente in podatke:

2.3.1. Podatke o številu zaposlenih po
pogodbi o zaposlitvi, sklenjenih z najmanj
polovičnim delovnim časom.

2.3.2. Navedbo stopnje in smeri izobraz-
be ter delovne izkušnje zaposlenih, odgo-
vornih za izvajanje pogodb o upravljanju
(vodstveni kader na vseh ravneh, izvajalci,
itd.).

2.3.3. Opis notranje organizacije in na-
vedbo strokovnih služb, ki bodo vključene v
izvajanje dejavnosti, ki je predmet te objave,
zlasti pa tistih oseb in služb, ki so odgovorne
za nadzor kakovosti in interno revizijo.

2.3.4. Opis organizacijske in prostorske
ločenosti med organizacijskimi enotami za-
radi preprečevanja pretoka občutljivih infor-
macij, ločenosti med skladi ter ločenosti
med drugimi upravljavci in borznimi posred-
niki.

2.3.5. Opis načrtovanih organizacijskih
in kadrovskih sprememb, potrebnih v prime-
ru izbire ponudnika, z navedbo predvidene-
ga števila zaposlenih s pogodbo o zaposlitvi,
sklenjeno s ponudnikom z najmanj polovič-
nim delovnim časom, navedbo zahtevane
stopnje izobrazbe in usmeritve ter delovnimi
izkušnjami na podobnih delovnih mestih in z
navedbo predvidenih časovnih rokov ter po-
trebnih finančnih sredstev za izvedbo in uve-
ljavitev posamezne spremembe.

2.4. Ekonomičnost ponudnikovega
upravljanja s sredstvi

Za prikaz ekonomičnosti opravljanja de-
javnosti, ki je predmet te objave, mora po-
nudnik, poleg dokumentov, zahtevanih pod
nekaterimi drugimi točkami tega navodila,
predložiti naslednje dokumente in podatke:

2.4.1. Osnutek pravil zaprtega vzajem-
nega pokojninskega sklada za javne uslu-
žbence iz točke 5.1. tega navodila, obliko-
van v skladu s 314. členom ZPIZ-1.

2.4.2. Osnutek pokojninskega načrta za-
prtega vzajemnega pokojninskega sklada za
javne uslužbence iz točke 5.2. tega navodi-
la (v nadaljevanju: osnutek pokojninskega
načrta), oblikovan v skladu z 296. členom
ZPIZ-1.
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2.4.3. Višino vstopnih stroškov za posa-
meznega člana zaprtega vzajemnega po-
kojninskega sklada.

2.4.4. Višino provizije za upravljanje za-
prtega vzajemnega pokojninskega sklada.

2.4.5. Višino izstopnih stroškov za po-
sameznega člana zaprtega vzajemnega po-
kojninskega sklada.

2.4.6. Metodologijo obračunavanja vsto-
pnih in izstopnih stroškov in provizije za
upravljanje, navedenih v točkah 2.4.3.,
2.4.4. in 2.4.5. tega navodila (opredelitev
osnov za obračun stanja na računu zavaro-
vanca konec meseca, povprečnega stanja
na računu zavarovanca, predvidenega nači-
na obračunavanja, kakšna so obračunska
obdobja za obračun stroškov oziroma pro-
vizije).

2.4.7. Navedbo:
– vseh drugih stroškov, ki jih bo ponu-

dnik zaračunaval v breme člana zaprtega
vzajemnega pokojninskega sklada, njihovo
vrsto, višino ter osnove za obračun (npr.
stroški posredovanja, stroški knjiženja, stro-
ški plačilnega prometa in morebitni drugi
stroški), oziroma

– izjavo ponudnika, da v breme člana
zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada
ne bo zaračunaval nobenih drugih stroškov,
razen stroškov, navedenih v točkah 2.4.3.,
2.4.4. in 2.4.5. tega navodila.

2.5. Donosnost ponudnikovega uprav-
ljanja s sredstvi

Za prikaz donosnosti opravljanja dejav-
nosti, ki je predmet te objave, mora ponu-
dnik, poleg dokumentov, zahtevanih pod ne-
katerimi drugimi točkami tega navodila, pre-
dložiti naslednje dokumente in podatke:

2.5.1. Zajamčen letni donos na vplača-
na sredstva, izražen v odstotkih od povpreč-
ne letne obrestne mere na državne vredno-
stne papirje z dospelostjo nad enim letom.

2.5.2. Vrste in oblike garancij za dose-
ganje zajamčenega letnega donosa.

2.5.3. Opis načina obračunavanja do-
nosa ter opredelitev osnov za njegov obra-
čun po osnutku pokojninskega načrta iz toč-
ke 5.2. tega navodila, pri čemer prikaže:

– stanje na računu člana konec meseca,
– povprečno stanje na računu člana,
– predviden način za obračunavanje do-

nosa,
– obračunska obdobja vplačanih premij

in pripisov donosov.
2.6. Naložbena politika ponudnika
Za prikaz naložbene politike pri opravlja-

nju dejavnosti, ki je predmet te objave, mo-
ra ponudnik poleg dokumentov, zahtevanih
pod nekaterimi drugimi točkami te objave,
predložiti tudi v nadaljevanju zahtevane do-
kumente in podatke:

2.6.1. Opis predvidene naložbene politi-
ke z navedbo tržnih finančnih okolij in vrst
naložb z navedbo deležev in upoštevanjem
potrebe po likvidnih sredstvih.

2.6.2. Način oziroma prikaz predvide-
nega obvladovanja tveganj po vrstah: tržna
(naložbena, obrestna, valutna), kreditna in
operativna.

2.6.3. Izkušnje, usposobljenost in us-
trezna dovoljenja za kadre, ki bodo izvajali
naložbeno politiko.

2.6.4. Dokazila dosedanji kakovosti
upravljanja s premoženjem – npr. kakšno
donosnost na vplačano čisto premijo je po-

nudnik dosegel v letih 2001 in 2002, izra-
ženo v odstotku od povprečne letne obre-
stne mere na državne vrednostne papirje z
dospelostjo nad enim letom.

2.6.5. Izjavo, ali bo ponudnik posle
upravljanja s premoženjem zaprtega vzajem-
nega pokojninskega sklada opravljal sam,
ali pa jih namerava v skladu z ZPIZ-1 in
predlogom Zakona o kolektivnem dodatnem
pokojninskem zavarovanju za javne uslu-
žbence v celoti ali deloma kot izločene po-
sle prepustiti v upravljanje bankam, zavaro-
valnicam, pokojninskim družbam, družbam
za upravljanje in Kapitalski družbi pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana.

2.6.6. Seznam predvidenih drugih izlo-
čenih poslov z navedbo izvajalcev izločenih
poslov pri upravljanju zaprtega vzajemnega
pokojninskega sklada.

2.6.7. Kolikor namerava ponudnik posle
upravljanja s premoženjem prepustiti v
upravljanje subjektom, navedenim pod toč-
ko 2.6.5. tega navodila, mora izdelati:

– shemo oziroma listo upravljavcev s
premoženjem zaprtega vzajemnega pokoj-
ninskega sklada, in

– desetletno projekcijo o tem, kakšen
obseg premoženja bo prepustil v upravlja-
nje drugim upravljavcem oziroma s kakšnim
obsegom premoženja bo upravljal sam.

3. Posebne zahteve za oblikovanje po-
nudbe

V okviru posebnih zahtev mora ponu-
dnik v ponudbi za upravljanje zaprtega vza-
jemnega pokojninskega sklada zagotoviti
predvsem:

3.1. Opis, kako bo ponudnik zagotovil
sodelovanje oziroma nadzor delodajalca in
članov zaprtega vzajemnega pokojninske-
ga sklada na upravljanje in poslovanje za-
prtega vzajemnega pokojninskega sklada
za javne uslužbence: odbori članov, drugi
odbori, njihove pristojnosti pri sprejemanju
določenih dokumentov, letnih poročil, po-
slovnih odločitev, predlogov v zvezi s spre-
membami pravil, spremembami naložbene
politike, idr.

3.2. Kratek opis in opredelitev svoje pri-
merjalne prednosti v primerjavi z ostalimi
potencialnimi ponudniki z navedbo svojih
mednarodnih referenc.

3.3. Grobi prikaz celotnih stroškov uved-
be in vzdrževanja 140.000 osebnih raču-
nov za obdobje naslednjih deset let, razčle-
njeno po posameznih letih (v SIT in v stalnih
cenah).

4. Splošni podatki o ponudniku in nje-
govih referencah glede na preteklo poslo-
vanje

Ponudnik mora v ponudbi priložiti tudi
naslednje dokumente in podatke:

4.1. Izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 15 dni.

4.2. Veljavni statut ponudnika.
4.3. Dovoljenje pristojnega organa, s ka-

terimi ponudnik izkazuje, da lahko opravlja
posle upravljanja pokojninskih skladov v
skladu s prvim odstavkom 315. člena
ZPIZ-1.

4.4. Računovodske izkaze ponudnika za
leti 2001, 2002 in za prvo polletje leta
2003, ki morajo biti predloženi na obraz-
cih, predpisanih s strani nadzornega orga-
na ponudnika.

4.5. Revizijsko poročilo o poslovanju za
leto 2002, podpisano s strani pooblašče-
nega revizorja ponudnika.

4.6. Seznam upravljavcev premoženja,
na katere je ponudnik s pogodbo o izloče-
nih poslih prenesel posle upravljanja s pre-
moženjem in dovoljenja pristojnih organov
za prenos poslov.

4.7. Seznam članov uprave in dovoljenje
pristojnega organa članom uprave za oprav-
ljanje nalog člana uprave.

4.8. Seznam članov nadzornega sveta.
4.9. Seznam lastnikov kvalificiranih de-

ležev z navedbo deleža kapitala.
4.10. Seznam povezanih oseb z opisom

načina povezanosti.
4.11. Seznam izločenih poslov po izva-

jalcih, s katerimi ima ponudnik sklenjene
pogodbe o prenosu izločenih poslov, ter
dovoljenja pristojnih organov za prenos iz-
ločenih poslov.

4.12. Druga dovoljenja pristojnih orga-
nov, certifikate ipd. za katere ponudnik me-
ni, da so pomembni pri izboru upravljavca
in s katerimi ponudnik lahko izkaže zaupa-
nje v pravilnost izkazov in v varnost svojega
poslovanja.

4.13. Seznam odobrenih pokojninskih
načrtov, namenjenih kolektivnemu zavaro-
vanju, z odločbami o odobritvi po 297. čle-
nu ZPIZ in z odločbami o vpisu v poseben
register po 370. členu ZPIZ-1. Ponudnik
mora za vsak pokojninski načrt posebej pre-
dložiti:

– podatke o številu članov oziroma zava-
rovancev ter podatke o številu delodajalcev,
ki vplačujejo premijo, in sicer po stanju na
dan 31. 12. 2001, 31. 12. 2002 in na dan
30. 9. 2003;

– podatke o skupnem znesku vplačane
čiste premije v letih 2001 in 2002;

– podatke o zajamčenem donosu na vpla-
čano čisto premijo in o realiziranem donosu
na vplačano čisto premijo v letu 2002, izra-
ženo v odstotku od povprečne letne obre-
stne mere na državne vrednostne papirje z
dospelostjo nad enim letom, ter o višini po-
sameznih stroškov, ki jih je v letu 2002 obra-
čunal izvajalec pokojninskega načrta.

4.14. Seznam odobrenih pokojninskih
načrtov, namenjenih individualnemu zava-
rovanju, z odločbami o odobritvi po 297.
členu ZPIZ in odločbami o vpisu v poseben
register po 370. členu ZPIZ-1. Ponudnik
mora za vsak pokojninski načrt posebej pre-
dložiti:

– podatke o številu članov oziroma zava-
rovancev, in sicer po stanju na dan 31. 12.
2001, 31. 12. 2002 in na dan 30. 9. 2003;

– podatke o skupnem znesku vplačane
čiste premije v letih 2001 in 2002;

– podatke o zajamčenem donosu na vpla-
čano čisto premijo in o realiziranem donosu
na vplačano čisto premijo v letu 2002, izra-
ženo v odstotku od povprečne letne obre-
stne mere na državne vrednostne papirje z
dospelostjo nad enim letom, ter o višini po-
sameznih stroškov, ki jih je v letu 2002 obra-
čunal izvajalec pokojninskega načrta.

5. Osnutki pogodb in ostalih potrebnih
dokumentov

Ponudnik mora ponudbi priložiti nasled-
nje osnutke dokumentov, upoštevaje pri tem
posebnosti dodatnega pokojninskega zava-
rovanja za javne uslužbence:
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5.1. Osnutek pravil zaprtega vzajemne-
ga pokojninskega sklada za javne uslužben-
ce, oblikovan v skladu s 314. členom
ZPIZ-1.

5.2. Osnutek pokojninskega načrta za-
prtega vzajemnega pokojninskega sklada za
javne uslužbence, oblikovan v skladu z 296.
členom ZPIZ-1.

5.3. Osnutek pogodbe o upravljanju za-
prtega vzajemnega pokojninskega sklada za
javne uslužbence v skladu s 311. členom
ZPIZ-1.

5.4. Osnutek pogodbe o prenosu pre-
moženja v upravljanje drugim upravljavcem,
če ponudnik načrtuje prenos premoženja
zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada
za javne uslužbence v upravljanje v skladu s
328. členom ZPIZ-1, sicer pa izjavo, da bo

ponudnik posle upravljanja tega vzajemne-
ga pokojninskega sklada opravljal sam.

5.5. Osnutek pogodbe s Klirinško depot-
no družbo v skladu s 325. členom ZPIZ-1.

5.6. Osnutek pogodbe z banko v skladu
s 326. in s 327. členom ZPIZ-1.

5.7. Osnutek navodil z ustreznimi obraz-
ci za komuniciranje z izplačevalci plač v jav-
nem sektorju (okoli 2.500 izplačevalcev
plač v javnem sektorju).

5.8. Osnutek pokojninskega načrta iz
točke 5.2. tega navodila mora vsebovati tu-
di navodila, opis postopkov in osnutke vseh
listin, obrazcev, pogodb in drugih dokumen-
tov, ki jih bo upravljavec vzajemnega sklada
uporabljal pri poslovanju in pri komunicira-
nju s člani sklada, plačniki premije in z upra-
vičenci na izplačila.

6. Izračuni odkupne vrednosti po osnut-
ku pokojninskega načrta

Ponudnik naj ponudbi priloži izračune
odkupnih vrednosti sredstev na osebnem
računu člana sklada ob upoštevanju osnut-
ka pokojninskega načrta iz točke 5.2 tega
navodila, in sicer:

6.1. Osnutku pokojninskega načrta naj
bodo v obliki Tabel 1, 2 in 3 predloženi
prikazi stanj na osebnem računu člana
sklada, upoštevaje zajamčeni donos, kot
ga je ponudnik predvidel v osnutku pokoj-
ninskega načrta, in sicer za leta vplačeva-
nja premij do trenutka izplačila odkupne
vrednosti. Predpostavke v izračunih gle-
de plačanih drugih stroškov naj ponudnik
posebej obrazloži.

Tabela 1
Mesečna Leta Vplačana Plačani Plačana Plačani Plačani Stanje na
premija vplačevanja premija vstopni provizija za drugi izstopni osebnem

v SIT stroški v SIT upravljanje v SIT stroški v SIT stroški v SIT računu v SIT
(zajamčeni
donos, za
katerega

jamči
upravljavec)

4.040 10
4.040 20
4.040 30
4.040 40

Tabela 2
Mesečna Leta Vplačana Plačani Plačana Plačani Plačani Stanje na
premija vplačevanja premija vstopni provizija za drugi izstopni osebnem

v SIT stroški v SIT upravljanje v SIT stroški v SIT stroški v SIT računu v SIT
(zajamčeni
donos, za
katerega

jamči
upravljavec)

4.750 35
5.460 30
6.170 25
6.898 20
7.758 15
8.818 10
10.118 5

Tabela 3
Mesečna Leta Vplačana Plačani Plačana Plačani Plačani Stanje na
premija vplačevanja premija vstopni provizija za drugi izstopni osebnem

v SIT stroški v SIT upravljanje v SIT stroški v SIT stroški v SIT računu v SIT
(zajamčeni
donos, za
katerega

jamči
upravljavec)

11.000 10
11.000 20
11.000 30
11.000 40

6.2. Ponudnik naj prikaže hipotetični izračun odkupne vrednosti ob upoštevanju osnutka pokojninskega načrta in naslednjih predpo-
stavk, pri čemer uporabi Tabelo 1 iz prejšnje točke:

– vstopni stroški: 0.5%,
– izstopni stroški: 0.5%,
– provizija za upravljanje: 0.2% na leto,
– minimalna zajamčena donosnost je 0.30% mesečno za celotno obdobje varčevanja,
– zajamčeni donos, za katerega jamči upravljavec po osnutku pokojninskega načrta, upoštevaje minimalni donos iz prejšnje alinee:
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zajamčeni donos 40% 50% 60% 70%
mesečna vrednost v % 0.30 0.33 0.35 0.36

– začetek varčevanja: avgust 2003.
Ponudnik naj, ob upoštevanju zgoraj navedenih predpostavk, prikaže metodologijo obrestovanja in pripisa donosov, ki jo uporablja.
6.3. Osnutek pokojninskega načrta mora vsebovati določbo, da ima član sklada pravico, da sam glede na ponudbo na trgu izbere

izplačevalca rente, pri kateri mora upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada skleniti življenjsko zavarovanje zanj. Upravljavec
vzajemnega pokojninskega sklada mora imeti po pokojninskem načrtu obveznost, da članu sklada predstavi najmanj tri najugodnejše
ponudbe življenjskih zavarovanj na trgu.

7. Tabela pokojninskih premij
Pri pripravi poslovnega načrta iz točke 2.1.2. tega navodila in osnutka pokojninskega načrta iz točke 5.2. tega navodila mora

ponudnik upoštevati naslednjo tabelo pokojninskih premij javnih uslužbencev.

Vplačila v SIT

Delovna Število Mesečna
doba (v letih) zavarovancev premija na Mesečno skupaj Letno skupaj

zavarovanca
1 2 3 4 = 2*3 5 = 4* 12 mesecev

0 5.352 4.040 21,620.702 259,448.427
1 4.027 4.182 16,839.364 202,072.372
2 3.692 4.324 15,962.538 191,550.461
3 3.554 4.466 15,872.930 190,475.164
4 3.707 4.608 17,080.228 204,962.732
5 3.447 4.750 16,372.275 196,467.304
6 3.674 4.892 17,975.329 215,703.949
7 3.954 5.034 19,902.489 238,829.868
8 4.278 5.176 22,142.364 265,708.373
9 4.235 5.318 22,521.413 270,256.957

10 4.164 5.460 22,735.832 272,829.980
11 4.579 5.602 25,649.015 307,788.184
12 5.032 5.744 28,901.948 346,823.374
13 4.536 5.886 26,696.515 320,358.175
14 4.493 6.028 27,081.662 324,979.946
15 4.589 6.170 28,315.881 339,790.572
16 4.832 6.312 30,499.302 365,991.625
17 4.765 6.454 30,755.774 369,069.284
18 4.798 6.596 31,644.935 379,739.220
19 4.761 6.738 32,080.202 384,962.422
20 4.604 6.898 31,760.576 381,126.906
21 4.632 7.058 32,694.311 392,331.734
22 4.228 7.218 30,521.297 366,255.565
23 4.306 7.398 31,854.376 382,252.507
24 3.992 7.578 30,253.414 363,040.962
25 4.104 7.758 31,838.372 382,060.466
26 3.387 7.958 26,951.071 323,412.847
27 3.657 8.158 29,835.872 358,030.469
28 3.382 8.358 28,269.838 339,238.054
29 3.307 8.588 28,402.276 340,827.317
30 2.790 8.818 24,599.124 295,189.486
31 2.581 9.048 23,355.945 280,271.345
32 2.517 9.308 23,427.415 281,128.985
33 1.828 9.568 17,486.026 209,832.312
34 1.394 9.828 13,697.782 164,373.379
35 992 10.118 10,038.690 120,464.280
36 634 10.118 6,409.986 76,919.832
37 475 10.118 4,802.057 57,624.688
38 350 10.118 3,541.789 42,501.467
39 170 10.118 1,716.573 20,598.870

40 in več 204 10.118 2,064.233 24,770.794
140.000 904,171.721 10.850,060.655

Opomba k preglednici: Izračuni naj temeljijo na 40 oziroma 38 letih pokojninske dobe (moški, ženske) kot pogoja za pridobitev
pravice do starostne pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri čemer naj se pri izračunih upošteva enak
delež žensk in moških.

Vlada Republike Slovenije
Komisija za izbor upravljavca zaprtega

vzajemnega pokojninskega sklada
za javne uslužbence
v Republiki Sloveniji
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Št. 404-00-11/2002-44 Ob-105648
Republika Slovenija, Ministrstvo za

obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25
(v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem dr-
žave in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter na
podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije o
Programu odprodaje in zamenjave državne-
ga stvarnega premoženja za leti 2002 in
2003, št. 460-00/2002-1 z dne 20. 6.
2002 objavlja

javno vabilo
k nakupu premičnin (vozila,

elektroenergetska sredstva, orodje,
naprave in stroji) v lasti Ministrstva za
obrambo, po metodi javne ponudbe
1. Predmet prodaje: premičnine, in si-

cer vozila, elektroenergetska sredstva, oro-
dje, naprave in stroji, skupno število enot:
29. Seznam premičnin, ki so predmet pro-
daje, je razviden iz dokumentacije javne po-
nudbe.

Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo.

Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje, v celoti. Po-
nudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh
enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave.

2. Izklicna cena: izklicna cena za vse na-
vedene premičnine, ki so predmet javne
prodaje, znaša skupaj 1,950.000 SIT. To je
poštena tržna vrednost vseh sredstev pri
prodaji v paketu, v stanju kakršnem so, ugo-
tovljena po uradni cenitvi.

3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega
računa prodajalca, in sicer najkasneje v ro-
ku 8 dni od izstavitve računa.

4. Prehod lastništva: plačilo celotne ku-
pnine je pogoj za pridobitev lastninske pra-
vice na premičninah.

5. Kavcija: ponudniki morajo pred odda-
jo ponudb vplačati kavcijo v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer: način pla-
čila: virmansko, številka transakcijskega ra-
čuna: 01100-6370191114 (Ministrstvo za
obrambo), veza: odkup premičnin
01/2003.

Ponudniki morajo v ponudbi priložiti po-
trdilo o vplačani kavciji.

Kavcija bo uspelemu ponudniku vraču-
nana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.

6. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »vi-

deno-kupljeno«,
– možen je samo odkup vseh enot sku-

paj,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo

izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izklicne prodajne cene,

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajne pogodbe,

– če izbrani ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajnih pogodb v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,

– kupec mora premičnine prevzeti in od-
straniti iz skladišča prodajalca v roku 15 dni
od sklenitve kupoprodajnih pogodb, vendar
ne pred plačilom celotne kupnine,

– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka
javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponud-
niki pa bodo o izidu pisno obveščeni v roku
10 dni od roka za predložitev ponudb,

– davek na promet rabljenih motornih vo-
zil, stroške v zvezi s prenosom lastništva in
notarsko overitvijo ter morebitne druge da-
jatve pogodbe plača kupec,

– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vre-
dnost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01
in 67/02) ni zavezanec za plačilo DDV,

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.

7. Dokumentacija: ponudniki bodo s po-
drobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumen-
tacije predmetne javne ponudbe, ki jo lah-
ko dvignejo od dneva objave javne ponud-
be v Uradnem listu RS do roka za oddajo
ponudb, med 11. in 12. uro, razen dni, ko
državni organi ne delajo, in sicer na nasled-
njem naslovu: Ministrstvo za obrambo, Urad
za logistiko, Oddelek za nabavo, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana: Boštjan Pur-
kat, tel. 01/471-24-86 in Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, soba št. 550.

Dodatne informacije: Brane Gorc,
tel. 471-23-42.

Ponudniki morajo za dvig dokumentaci-
je predložiti pisno zahtevo za dvig doku-
mentacije z navedbo osnovnih podatkov po-
nudnika (naziv, navedba polnega naslova
ponudnika, davčna številka, številka telefo-
na in faksa) ter dokazilo o vplačilu 1.000
SIT.

Znesek in način plačila za dokumentaci-
jo: znesek: 1.000 SIT, način plačila: vir-
mansko, številka transakcijskega računa:
01100-6370191114 (Ministrstvo za obram-
bo), veza: odkup premičnin 01/2003.

8. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javne ponudbe do roka za oddajo
pisnih ponudb, od 9. do 13. ure, razen dni,
ko državni organi ne delajo, in sicer na lo-
kaciji: Ministrstvo za obrambo, Tehnični za-
vod, Enota Slovenska vas, Jesenice na Do-
lenjskem, po predhodnem dogovoru s kon-
taktno osebo: Slavko Štampek,
tel. 07/495-73-69.

9. Predložitev ponudb: rok za predloži-
tev ponudb: ponudbe je potrebno predložiti
do 15 dni po tej objavi, najkasneje do
10. ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obli-
ki in zapečatene osebno na naslov naročni-
ka: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, vložišče – sprejemna pisarna,
1000 Ljubljana.

10. Rok vezanosti na ponudbo: ponud-
niki so vezani na ponudbo najmanj 45 dni.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 12.
2003, ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb morajo pred pričetkom odpiranja po-
nudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo

pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.

Ministrstvo za obrambo

Št. 3611-27/2003 Ob-105847
Na podlagi 27., 42. in 127. člena Statuta

Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 40/00, 30/01 in 29/03), Uredbe o prido-
bivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03), Pravilnika o načinu, pogojih in po-
stopkih prodaje poslovnih prostorov, stavb in
drugih delov stavb (Uradne objave, št. 6/02),
ter na podlagi sklepa Občinskega sveta me-
stne občine Koper z dne 10. julija 2003, žu-
pan Mestne občine Koper objavlja

poziv k javnemu zbiranju ponudb
za prodajo poslovnih prostorov, ki so v
lasti Mestne občine Koper – II. sklop

1. Koper, Bazoviška ulica št. 21, v izmeri
94,65 m2, ki leži na parceli št. 222 in delno
223, vložek št. 17, k.o. Koper, za katerega
se ureja lastništvo, za izklicno ceno
17,449.076,62 SIT, obstoječa namem-
bnost gostinska dejavnost točenja pijač in
napitkov s pomožnima skladiščnima prosto-
roma v:

1.1 Kopru, Bazoviška ulica št. 15, v izme-
ri 24,25 m2, ki leži na parceli št. 216, vlo-
žek 24, k.o. Koper, za izklicno ceno
3,431.692,18 SIT, in

1.2 Kopru, Bazoviška ulica št. 17, v izmeri
35,60 m2, ki leži na parceli št. 217, vložek
15, k.o. Koper, za izklicno ceno
4,742.603,52 SIT, brez dvorišča v izmeri
82 m2;

2. Koper, Čevljarska ulica št. 24 – brez
samostojnega dostopa, v izmeri 20,55 m2,
ki leži na parceli št. 708, vložek 121, k.o.
Koper, za izklicno ceno 3,613.202,29 SIT,
obstoječa namembnost skladišče;

3. Koper, Gallusova ulica 5, v izmeri
34,70 m2, ki leži na parceli št. 634, vložek
št. 689, k.o. Koper, za izklicno ceno
5,444.050,62 SIT, obstoječa namembnost
storitvena dejavnost steklarstvo;

4. Koper, Galusova ulica št. 6, v izmeri
28,69 m2, ki leži na parceli št. 662, vložek
št. 630, k.o. Koper, za izklicno ceno
6,198.323,16 SIT, obstoječa namembnost
fotografski atelje;

5. Koper, Garibaldijeva ulica št. 20, v
izmeri 20,08 m2, ki leži na parceli št. 743,
podvložek št. 174/2, k.o. Koper, za izklic-
no ceno 2,714.273,71 SIT, obstoječa na-
membnost skladišče;

6. Koper, Glagoljaška ulica št. 2, v izmeri
16,58 m2, ki leži na parceli št. 74/2, pod-
vložek št. 199/1, k.o. Koper, za izklicno ce-
no 2,426.555,46 SIT, obstoječa namem-
bnost storitvena dejavnost frizerskih salo-
nov;

7. Hrvatini št. 64, v izmeri 97,86 m2, ki
leži na parceli št. 185, vložek 628, k.o. Hri-
bi, za izklicno ceno 9,715.680,46 SIT, ob-
stoječa namembnost skladišče;

8. Koper, Jurčičeva ulica št. 2, v izmeri
13,77 m2, ki leži na parceli št. 430/1, vlo-
žek št. 3059, k.o. Semedela, ki ni vrisana v
katastru, za izklicno ceno 1,619.732,75
SIT, obstoječa namembnost garaža;

9. Koper, Repičeva ulica št. 1 in 3/I. in
II. nad., neusposobljen poslovni prostor v
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izmeri 147,96 m2, ki leži na parceli št. 1111
in 1112, podvložek št. E-37, k.o. Koper, za
izklicno ceno 18,789.567,26 SIT, obstoje-
ča namembnost pisarniška dejavnost;

10. Koper, Rozmanova ulica št. 21, v
izmeri 13,55 m2, ki leži na parceli št. 430/1,
vložek št. 3059, k.o. Semedela, ki ni vrisana
v katastru, za izklicno ceno 1,468.534,67
SIT, obstoječa namembnost garaža;

11. Koper, Soška ulica št. 5, v izmeri
29,42 m2, ki leži na parceli št. 1221/1, pod-
vložek št. 1176/6, k.o. Koper, za izklicno
ceno 4,136.107,03 SIT, obstoječa namem-
bnost pisarniška dejavnost;

12. Koper, Soška ulica št. 7, v izmeri
37,62 m2, ki leži na parceli št. 1222, vložek
št. 575/1 z oznako 2E, k.o. Koper, za iz-
klicno ceno 5,961.712,42 SIT, obstoječa
namembnost trgovina z neživili;

13. Koper, Staničev trg št. 17a, v izmeri
11,17 m2, na parceli št. 953/1, vložek
št. 718, k.o. Koper, za izklicno ceno
2,147.731,45 SIT, obstoječa namembnost
skladišče;

14. Koper, Staničev trg št. 19, v izmeri
45,19 m2, na parceli št. 956, vložek
št. 722, k.o. Koper, za izklicno ceno
8,467.274,88 SIT, obstoječa namembnost
storitvena dejavnost – zlatarna;

15. Spodnje Škofije št. 53, v izmeri
19,49 m2, ki leži na parceli št. 498/28, vlo-
žek št. 1555/1, označen v načrtu etažne
delitve z E-5, k.o. Škofije, za izklicno ceno
1,934.355,93 SIT, obstoječa namembnost
skladiščni prostor;

16. Spodnje Škofije 69, v izmeri
10,89 m2, ki leži na parceli št. 222, vložek
št. 59, k.o. Škofije, za izklicno ceno
1,364.081,47 SIT, obstoječa namembnost
skladišče;

17. Spodnje Škofije št. 182, v izmeri
58,95 m2, ki leži na parceli št. 198/1, vlo-
žek št. 379, k.o. Škofije, za izklicno ceno
12,591.250,29 SIT, obstoječa namem-
bnost specializirana trgovina z neživili;

18. Spodnje Škofije št. 182, v izmeri
41,14 m2, ki leži na parceli št. 198/1, št.
vložka 379, k.o. Škofije, z izklicno ceno
9,776.562,62 SIT, obstoječa namembnost
menjalnic;

19. Spodnje Škofije št. 182, v izmeri
55,94 m2, ki leži na parceli št. 198/1, vlo-
žek št. 379, k.o. Škofije, za izklicno ceno
16,702.433,35 SIT, obstoječa namem-
bnost trgovina z živili – ribarnica;

20. Koper, Srebrničeva ulica št. 1, v
izmeri 29,98 m2, ki leži na parceli
št. 387/19, vložek št. 3749/1 in v načrtu
etažne delitve označen z E-8, k.o. Seme-
dela, za izklicno ceno 5,900.796,87 SIT,
obstoječa namembnost storitvena dejavnost
– čevljarstvo;

21. Koper, Srebrničeva 10, v izmeri
12,58 m2, ki leži na parceli št. 410/1, vlo-
žek št. 3635/2 in v načrtu etažne delitve
označen z E-2, k.o. Semedela, za izklicno
ceno 2,287.062,92 SIT, obstoječa namem-
bnost skladišče;

22. Koper, Stritarjeva ulica št. 3, v izme-
ri 54,79 m2, ki leži na parceli št. 380/9,
vložek št. 1326, k.o. Semedela, za izklicno
ceno 4,443.908,12 SIT, obstoječa namem-
bnost storitvena dejavnost;

23. Koper, Tomažičev trg št. 1, v izmeri
53,72 m2, ki leži na parceli št. 851, vložek

št. 24, k.o. Koper, za izklicno ceno
10,503.444,28 SIT, obstoječa namem-
bnost gostinska dejavnost;

24. Koper, Ulica Agrarne reforme št. 6,
del poslovnega prostora v izmeri 86,25 m2,
ki leži na parceli št. 1123/2, vložek
št. 1286/1, k.o. Koper, za izklicno ceno
17,647.019,81 SIT, obstoječa namembnost
storitvena dejavnost – knjigoveznica;

25. Koper, Ulica Agrarne reforme št. 30,
v izmeri 39,16 m2, ki leži na parceli št. 1166,
vložek št. 635, k.o. Koper, za izklicno ceno
5,942.081,39 SIT, obstoječa namembnost
slaščičarska delavnica;

26. Koper, Ulica Osvobodilne fronte
št. 2, v izmeri 46,20 m2, ki leži na parceli
št. 688, vložek št. E-10, označen v načrtu
etažne delitve z B-III, k.o. Koper, za izklicno
ceno 8,302.065,72 SIT, obstoječo namem-
bnost storitvena dejavnost frizerskih salo-
nov;

27. Koper, Ulica pri Velikih vratih 12, v
izmeri 27 m2, ki leži na parceli št. 1071,
vložek št. E-53, k.o. Koper, za izklicno ce-
no 3,446.244,16 SIT, obstoječa namem-
bnost skladišče;

28. Koper, Veluščkova ul. št. 2, v izmeri
15,54 m2, ki leži na parceli št. 430/4, pod-
vložek št. 3456/1, k.o. Semedela, za iz-
klicno ceno 2,428.642,45 SIT, obstoječa
namembnost pisarniške dejavnosti;

29. Koper, Vojkovo nabrežje št. 33, v
izmeri 27,91 m2, ki leži na parceli št. 436,
vložek št. 745, k.o. Koper, za izklicno ceno
6,375.703,48 SIT, obstoječa namembnost
storitvena dejavnost steklarstva s pomož-
nim prostorom oziroma skladiščem;

29.1. Koper, Gramscijev trg št. 3, v izme-
ri 38,54 m2, ki leži na parceli št. 411 in 412,
k.o. Koper, za izklicno ceno 7,222.502,56
SIT, namembnost skladišče;

30. Koper, Vojkovo nabr. št. 35, neuspo-
sobljen poslovni prostor v izmeri PK 125 m2,
ki leži na parceli št. 432/2, vložek št. 997,
k.o. Koper, za izklicno ceno
16,285.864,32 SIT;

31. Koper, Vojkovo nabr. št. 37, v izmeri
35,82 m2, ki leži na parceli št. 425/2, vlo-
žek št. 1182/1, k.o. Koper, za izklicno ce-
no 8,519.923,21 SIT, obstoječa namem-
bnost storitvena dejavnost frizerskih salo-
nov;

32. Koper, Župančičeva ulica št. 14, v
izmeri 12,25 m2, ki leži na parceli št. 873,
vložek št. 1248/1, k.o. Koper, za izklicno
ceno 1,852.524,92 SIT, obstoječa namem-
bnost pisarniška dejavnost;

33. Koper, Župančičeva ulica št. 20, v
izmeri 24,59 m2, ki leži na parceli št. 970/1,
k.o. Koper, za izklicno ceno 4,428.809,18
SIT. obstoječa namembnost pisarniška de-
javnost;

34. Koper, Župančičeva ulica št. 33, v
izmeri 17,40 m2, ki leži na parceli št. 977,
vložek št. 802, k.o. Koper, za izklicno ceno
2,767.705,40 SIT, obstoječa namembnost
obrtno storitvena dejavnost – čevljarstvo;

35. Koper, Župančičeva ulica št. 35, v
izmeri 18,93 m2, ki leži na parceli št. 982,
podvložek št. 804/1, k.o. Koper, označeno
z E1, za izklicno ceno 3,159.438,91 SIT,
obstoječa namembnost storitvena dejavnost
frizerskih salonov.

Izvedbo in nadzor postopka razpolaga-
nja s stvarnim premoženjem koordinira in

vodi Komisija za izvedbo in nadzor postop-
ka prodaje nepremičnega premoženja (v na-
daljevanju komisija).

Vsi poslovni prostori, razen poslovni pro-
stori pod zaporednimi številkami 1.2, 9, 28,
30 in 32, so zasedeni. Najemna razmerja
so sklenjena za nedoločen čas.

Vrednosti nepremičnin so izračunane na
dan 30. septembra 2003 in se ob plačilu
revalorizirajo skladno s poprečnim indek-
som podražitev za stanovanjsko izgradnjo,
ki ga mesečno objavlja GSZ – Združenje za
gradbeništvo in IGM. Poslovni prostori se
prodajo skladno z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim pre-
moženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03) in Pravilnikom o načinu, pogojih
in postopkih prodaje poslovnih prostorov,
stavb in drugih delov stavb (Uradne objave,
št. 6/02).

V primeru, če etažni lastnik po 124. člena
Stvarnopravnega zakonika, ne uveljavlja pred-
kupne pravice, lahko predkupno pravico uve-
ljavlja najemnik v zasedenem poslovnem pro-
storu, za katerega je sklenjeno najemno raz-
merje za nedoločen čas, vendar morajo v ro-
ku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika
pisno izjaviti, da sprejemajo ponudbeno ceno
najugodnejšega ponudnika.

Najemniki poslovnih prostorov, ki kandi-
dirajo kot ponudniki, morajo imeti poravna-
ne vse obveznosti do lastnika.

Kupec zasedenega poslovnega prosto-
ra vstopi na mesto najemodajalca s skleni-
tvijo pogodbe. Kupec poslovnega prostora,
v katerem se izvaja dejavnost ob sklenitvi
pogodbe, mora zagotoviti neprekinjeno iz-
vajanje dejavnosti, ki se v prostoru že izvaja
ali dejavnost, ki je iz urbanističnega in pro-
storskega vidika primernejša od dosedanje.
V primeru prekinitve dejavnosti je to razlog
za odstop od kupoprodajne pogodbe.

Kupec dotrajanega ali neusposobljene-
ga poslovnega prostora mora takoj po pod-
pisu pogodbe pristopiti k prenovi le-tega in
prostor prilagoditi za dejavnost, ki je iz ur-
banističnega in prostorskega vidika najbolj
primerna; kršitev te določbe je lahko razlog
za odstop od kupoprodajne pogodbe.

V izhodiščni ceni, ugotovljeni z ustrezni-
mi cenilci, niso zajeti stroški davka na pro-
met nepremičnin, notarske overitve in stro-
ški cenitve, kot tudi ne drugi materialni stro-
ški v višini 60.000 SIT, vključno z 20% DDV.
Vse naštete stroške, kot tudi stroške za iz-
vedbo zemljiškoknjižnega vpisa, morebitne-
ga vrisa nepremičnine ali stroške etažne de-
litve plača in izvede kupec.

Merila, ki se upoštevajo pri prodaji po-
slovnega prostora, oziroma pri izbiri naju-
godnejšega ponudnika

Pri prodaji neusposobljenega poslovne-
ga prostora oziroma izbiri najugodnejšega
ponudnika komisija upošteva naslednja me-
rila in naslednje kriterije:

– ponujena višina kupnine: 40% – najvi-
šja ponujena kupnina prejme 8 točk, na-
slednja nižja 6 točk, vsaka naslednja nižja
pa še po 2 točki manj, vendar ne manj kot 0
točk,

– rok prenove poslovnega prostora: 30%
– najkrajši roki prenove prejmejo 6 točk,
naslednji daljši 4 točke, vsak naslednji da-
ljši pa še po 1 točko manj, vendar ne manj
kot 0 točk,
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– rok pričetka obratovanja v prenovlje-
nem poslovnem prostoru: 20% – najkrajši
roki prejmejo 4 točke, naslednji daljši po 2
točki, naslednji daljši 1 točko, ostali 0 točk,

– predlagani program dejavnosti: 10% –
program, ki najbolj ustreza prostorskim in
urbanističnim pogojem in razvojnemu pro-
gramu Mestne občine Koper prejme 2 toč-
ki, ostali 0 točk.

Pri prodaji usposobljenega poslovnega
prostora oziroma izbiri najugodnejšega po-
nudnika komisija upošteva naslednja merila
in naslednje kriterije:

– ponujena višina kupnine: 70% – najvi-
šja ponujena kupnina prejme 14 točk, na-
slednja nižja 10 točk, vsaka naslednja nižja
pa še po 2 točki manj, vendar ne manj kot 0
točk,

– predlagani program dejavnosti: 30% –
program, ki najbolj ustreza prostorskim in
urbanističnim pogojem in razvojnemu pro-
gramu Mestne občine Koper prejme 6 točk,
naslednja manj ustrezna 3 točke, ostali 0
točk.

V primeru več pravilno in pravočasno pri-
spelih enakovrednih ponudb, ki so bolj ugo-
dne od ostalih ponudb, komisija odloči, da
se izvede javna dražba, na katero se povabi
vse ponudnike, ki so predložili enakovre-
dno vlogo za isto nepremičnino.

Javno zbiranje ponudb izvede komisija,
skladno z določbami od 45. do 51. člena
Uredbe o postopkih prodaje in drugih obli-
kah razpolaganja z državnim premoženjem
(Uradni list RS, št. 12/03).

Drugi pogoji prodajalca
Pogoji prodajalca so določeni v razpisni

dokumentaciji, ki je obvezen sestavni del
ponudbe.

Neuspelemu ponudniku se vplačana var-
ščina vrne v roku 8 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.

Z uspelim ponudnikom se sklene kupo-
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
od dneva sprejema sklepa o izbiri, v prime-
ru pritožbe pa v roku 15 dni po obravnavi
pritožbe. V primeru, da se pogodba ne skle-
ne, se varščina ne vrne oziroma se iz nje
plačajo stroški postopka izvedbe javnega
razpisa, katere je zavezan plačati uspeli po-
nudnik, preostali del varščine pa se prene-
se v last Mestne občine Koper.

V primeru umika ponudbe se plačana
varščina ne vrne, temveč zapade v korist
Mestne občine Koper.

Rok plačila kupnine ne sme biti daljši
kot 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma
izstavitve računa.

Mestna občina Koper si pridržuje pravi-
co, da ne sklene pogodbe s ponudnikom,
ki je ponudil najugodnejše pogoje, ali z no-
benim od ponudnikov za posamezno ne-
premičnino.

Komisija lahko postopek do sklenitve
pravnega posla kadarkoli ustavi.

Pisna ponudba s potrebno razpisno do-
kumentacijo na potrjenih originalih, vključ-
no z dokazilom o vplačani varščini in drugi-
mi zahtevanimi dokazili, mora prispeti v za-
prti in označeni ovojnici z oznako “Ne odpi-
raj – Ponudba za nakup poslovnega
prostora – K3611-27/2003, v... (vpisati na-
slov prostora na katerega se nanaša po-
nudba)”, najkasneje do 1. 12. 2003, do 12.
ure, na naslov Mestna občina Koper, Verdi-

jeva ulica 10, po pošti ali osebno v spre-
jemno pisarno Mestne občine Koper (pritli-
čje desno). Kuverta mora biti zapečatena in
na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v sprejemni pisarni Mestne ob-
čine Koper, v času trajanja razpisa, in sicer
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, in ob
sredah tudi od 14. do 17. ure.

Nepravočasne in nepopolne ponudbe
komisija zavrže in izloči iz nadaljnjega po-
stopka. V primeru, da je ponudnik oddal
nepopolno ponudbo in ima pomanjkljivo do-
kumentacijo, ki pa vsebuje vse elemente
ponudbe, komisija ponudnika pozove, da
ponudbo dopolne v roku 5 dni od prejema
poziva za dopolnitev. Ponudniki bodo o iz-
biri najugodnejšega ponudnika obveščeni v
roku 15 dni od zaključka razpisa.

Dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lah-
ko dobijo interesenti v strokovni službi Ura-
da za nepremičnine Mestne občine Koper,
tel. 05/66-46-274 in 05/66-46-275.

Mestna občina Koper

Št. 93/2003 Ob-105599
Na podlagi 105. člena Statuta IZS ob-

javlja Inženirska zbornica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS:
ES PI
A-1084 Darja Mrevlje Pollak, univ. dipl.

inž. arh.
A-1085 Boris Lasić, univ. dipl. inž. arh.
E-1377 Janez Hren, dipl. inž. el.
E-1378 mag. Janez Ekart, univ. dipl. inž.

el.
G-2164 Samo Pikl, univ. dipl. gosp. inž.
G-2165 Igor Gorjup, dipl. inž. grad.
G-2166 Dejan Turk, inž. grad.
G-2167 Branko Sambolić, inž. grad.
G-2168 Miran Štern, univ. dipl. inž. grad.
G-2169 Lojze Rodič, inž. grad.
G-2170 Benjamin Žnidarčič, univ. dipl.

inž. grad.
G-2171 Ivan Lesjak, univ. dipl. inž. grad.
G-2172 Romuald Polanc, dipl. inž. grad.
G-2173 Roman Leiler, dipl. inž. grad.
G-2174 Boris Božičnik, dipl. inž. grad.
G-2177 Marko Umberger, univ. dipl. inž.

grad.
S-1220 Primož Grbić, univ. dipl. inž. str.
S-1221 dr. Janez Kramar, univ. dipl. inž.

str.
S-1222 Aleksander Rupena, univ. dipl.

inž. str.
S-1223 Rajko Županc, univ. dipl. inž. str.
S-1224 Drago Bohorč, univ. dipl. inž. str.
TD0629 Peter Bračun, univ. dipl. inž.

metal.
TD0631 Emil Šehić, univ. dipl. inž. str.
TK0630 Nataša Uranjek Ževart, univ. dipl.

inž. kem. inž.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,

E – številka v matični sekciji elektro in-
ženirjev,

T – številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,

R – številka v matični sekciji rudarske in
geotehnološke stroke,

PI – seznam pooblaščenih inženirjev,
ime in priimek, strokovni naziv.

Inženirska zbornica Slovenije

Št. 93/2003 Ob-105601
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice

Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS z mirovanjem statusa
pooblaščenega inženirja

Njihove zahteve je obravnaval upravni
odbor in sprejel sklep, da se jim odobri
mirovanje statusa pooblaščenega inženirja:

ES PI
A-1043 Irena Karčnik, univ. dipl. inž. arh.
G-0774 Gregor Ficko, univ. dipl. inž.

grad.
S-0747 Ivan Juvan, inž. str.
E-0687 Anton Koselj, univ. dipl. inž. el.
G-9134 Bojan Novak, grad. tehnik

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro in-

ženirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 93/2003 Ob-105603
Na podlagi 99. in 103. člena Statuta IZS

objavlja Inženirska zbornica Slovenije

seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris iz

članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev

Njihove zahteve je obravnaval upravni
odbor na seji in sprejel sklep, da se iz član-
stva zbornice in imenika pooblaščenih inže-
nirjev izbriše na podlagi lastne zahteve na-
slednje inženirje:

ES PI
A-0766 Robert Rožac, univ. dipl. inž.

arh.
A-0822 Nikolaj Reya, univ. dipl. inž. arh.
G-0634 Gabrijela Bombek, inž. grad.
G-0861 Antonija Rijavec-Pečanac, univ.

dipl. inž. grad.
S-1207 Tomaž Koračin, dipl. inž. str.
S-0663 Vladislav Šturm, inž. str.
S-0060 Jurij Poljanšek, univ. dipl. inž. str.
E-0673 Silvo Štruc, univ. dipl. inž. el.
E-0340 Stanislav Skubic, org. dela
E-0149 Aleš Čarman, univ. dipl. inž. el.
E-0257 Henrik Javernik, inž. el.
E-9378 Andrej Schell, el. tehnik
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Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro in-

ženirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 93/2003 Ob-105604
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice

Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

inženirje,
ki so podali zahteve za prekinitev
mirovanje statusa pooblaščenega

inženirja
ES PI
E-0288 Milan Florjančič, inž. el.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
E – številka v matični sekciji elektro in-

ženirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Ob-105573
Produktivnost d.o.o., v stečaju, Dunaj-

ska c. 106, Ljubljana, na podlagi sklepa ste-
čajnega senata Okrožnega sodišča Ljublja-
ni, opr. št. St 85/2003 z dne 16. 10. 2003,
objavlja

prodajo
solastnega deleža do 582/10.000

parc. št. 386/5, vl. št. 1183, k.o. Brinje,
za najnižjo ceno 743.880 SIT neto z zbi-

ranjem ponudb.
Pogoji sodelovanja
Pisne ponudbe je potrebno poslati v za-

prti ovojnici v 15 dneh po objavi na naslov:
Produktivnost d.o.o., v stečaju, Dunajska
c.106, Ljubljana, s pripisom: Ne odpiraj –
ponudba!

Ponudbe morajo vsebovati naziv kupca
in njegov točen naslov, davčno številko, EM-
ŠO oziroma matično številko, ponujeni zne-
sek in podpis odgovorne osebe.

Ponudnik mora pred iztekom roka za od-
dajo ponudbe vplačati varščino v višini 10%
od predlagane cene na transakcijski račun
prodajalca št.: 06000-0935230940. Var-
ščina se izbranemu ponudniku všteje v ku-
pnino, ostalim ponudnikom pa brez obresti
vrne v 8 dneh po zaključku zbiranja po-
nudb.

O izbiri najboljšega ponudnika bo odlo-
čeno v 8 dneh od dneva poteka te objave.
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo
o nakupu v 8 dneh od prejema obvestila o
izbiri, kupnino pa plačati v celoti v 30 dneh
po sklenitvi pogodbe na račun stečajnega
dolžnika. Če ne sklene pogodbe ali ne pla-
ča v celoti kupnine v predvidenem roku ali
kakorkoli drugače odstopi od nakupa, vpla-

čano varščino obdrži prodajalec kot skesni-
no. Vse stroške, davčne in druge dajatve
plača kupec.

Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom. Ostali so-
lastniki lahko po zakonu uveljavljajo predku-
pno pravico v postopku po tej objavi. Infor-
macije o prodaji pri stečajni upraviteljici na
tel. 041/324-664.

Produktivnost d.o.o., v stečaju

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-08-21102-654/2003-8 Ob-105560
Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-

vega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila na-
čelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Trček Miheta,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Tr-
ček Mihetu, roj. 21. 11. 1967, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Pod vrba-
mi 57, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 201-638/2003 1247 Ob-105674
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 pod-
lagi 39. člena Zakona o matičnem registru
(ZMatR, Uradni list RS, št. 37/03) in
51. člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (ZUP, Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02), po uradni dolžnosti v
upravni zadevi spremembe že vpisanega po-
datka v rojstni matični knjigi pri vpisu rojstva
Stanislaje Boič, ki je imela prijavljeno zad-
nje stalno prebivališče na naslovu Drama
št. 23, naslednji sklep:

Stanislaji Boič, roj. 1. 5. 1923 v Mihovi-
ci, ki je imela prijavljeno zadnje stalno pre-
bivališče na naslovu Drama št. 23, in je umr-
la 22. 9. 2003 v Novem mestu, se v po-
stopku spremembe že vpisanega podatka v
rojstni matični knjigi postavi začasna zasto-
pnica Majda Struna, delavka tukajšnjega
upravnega organa, ki jo bo zastopala v tem
postopku.

Št. 2/05-08-21102-624/2003-13 Ob-105738
Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-

vega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila na-

čelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Kačavenda Zo-
rana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ka-
čavenda Zoranu, roj. 3. 8. 1973, s prijav-
ljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Tri-
glavska ulica 7, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št 2/05-08-21102-623/2003-12 Ob-105737
Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-

vega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila na-
čelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Kačavenda Mi-
lana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ka-
čavenda Milanu, roj. 2. 4. 1950, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Tri-
glavska ulica 7, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3072-9/03-02 Ob-105574
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nada-
ljevanju: Urad), je dne 3. 11. 2003 po ura-
dni dolžnosti proti Gospodarski zbornici
Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
(v nadaljevanju: GZS) uvedel postopek
ugotavljanja kršitve 5. člena v zvezi s 3.
členom ZPOmK.

Zveza pomorsko prometnih agencij Slo-
venije (v nadaljevanju: Zveza), ki ni pravna
oseba, ampak je organizirana na podlagi
11. člena Statuta GZS in je del drugih oblik
organiziranja GZS, ki ima pravno subjektivi-
teto na podlagi 2. člena Zakona o gospo-
darski zbornici Slovenije je Uradu posredo-
vala Pravila zveze pomorsko prometnih
agencij Slovenije, Splošne pogoje poslova-
nja prometnih agencij Slovenije, Tarife agen-
cijskih storitev in Dobre poslovne običaje in
pravila obnašanja. Navedeni akti so bili tudi
objavljenih v Uradnem listu RS, št. 77-
3720/2002.

Omenjeni akti predstavljajo sklep podjet-
niškega združenja v smislu 3. člena
ZPOmK. Verjetnost kršitve 5. člena ZPOmK
izhaja iz formulacije nekaterih določb teh
sklepov, s katerimi je Zveza določala cene
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storitvam za vse tuje ladje, ki priplujejo v
slovenska pristanišča ter določala pogoje
poslovanja na trgu za vse pomorske agen-
te, člane Zveze. Zaradi izkazane verjetnosti
kršitve določb ZPOmK je Urad uvedel po-
stopek po uradni dolžnosti.

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

Št. 3072-11/03-2 Ob-105675
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nada-
ljevanju: Urad), je dne 6. 11. 2003 po ura-
dni dolžnosti proti Lekarniški zbornici Slo-
venije, Ulica stare pravde 11, 1000 Ljub-
ljana (v nadaljevanju: LZS) uvedel postopek
ugotavljanja kršitve 5. člena v zvezi s 3. čle-
nom ZPOmK.

Urad je uvedel postopek proti LZS na
podlagi prejetih pravnih aktov LZS, še po-
sebej Statuta lekarniške zbornice Slovenije
in Kodeksa lekarniške deontologije. Prvi
vsebuje določbe o načinu oblikovanja cen
zdravil, ki se ne določajo s pogodbami z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, ter odločitve LZS glede kriterijev za
mrežo javne lekarniške službe, ki vsebujejo
lokacijske in demografske omejitve za usta-
novitev novih lekarn. Drugi pa določa ome-
jitve glede možnosti oglaševanja lekarniških
storitev. Iz navedenih aktov in iz prejetih po-
jasnil s strani LZS izhaja verjetnost kršitve
5. člena ZPOmK, omenjeni akti pa pred-
stavljajo sklep podjetniškega združenja v
smislu 3. člena ZPOmK. Zaradi izkazane
verjetnosti kršitve določb ZPOmK je Urad
uvedel postopek po uradni dolžnosti.

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

Št. 3071-39/2003-9 Ob-105806
Urad RS za varstvo konkurence je 6. 11.

2003 v zadevi priglašene koncentracije po-
djetij Telemach, družba za komunikacij-
ske storitve d.o.o., Cesta Ljubljanske bri-
gade 21, 1000 Ljubljana (v nadaljeva-
nju: Telemach), in Signal kabelski siste-
mi d.o.o., Cezanjevci 50, 9240 Ljutomer
(v nadaljevanju: Signal d.o.o.), sprejel
odločbo kot sledi iz izreka v nadaljevanju:

1. Urad priglašeni koncentraciji podjetja
Telemach v zvezi z nakupom družbe Signal
d.o.o. ne nasprotuje in izjavlja, da je skla-

dna s pravili konkurence, če bodo izpolnje-
ne dodatne obveznosti in pogoji iz 2. točke
izreka.

2. Dodatne obveznosti in pogoji, s kate-
rimi se zagotovi skladnost koncentracije s
pogoji ZPOmK:

Podjetje Telemach mora v roku 90 dni
od dneva vročitve odločbe zagotoviti ustrez-
no organizacijsko in računovodsko ločitev,
ki bo na eni strani omogočila delitev prihod-
kov, odhodkov in stroškov po opravljanju
posameznih storitev, ki jih nudi preko ka-
belsko-komunikacijskega sistema, in deli-
tev prihodkov, odhodkov in stroškov v po-
vezavi z upravljanjem kabelsko-komunika-
cijskega sistema na drugi strani.

Podjetje Telemach mora v 18 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti naj-
manj enemu drugemu ponudniku prenosa
radijskih in televizijskih signalov preko ka-
belsko-komunikacijskega sistema opravlja-
nje teh storitev pod enakimi pogoji, kot
veljajo za podjetje Telemach, na kabelsko-
komunikacijskih sistemih, s katerimi uprav-
lja samo oziroma s katerimi upravlja druž-
ba, nad katero Telemach izvršuje nadzor,
in na katerih je hkratno opravljanje obrav-
navanih storitev s strani dveh ali več ponu-
dnikov tehnično izvedljivo. Podjetje Tele-
mach mora sprejeti pogoje in cene za
opravljanje obravnavanih storitev in jih pred
iztekom navedenega roka objaviti v Urad-
nem listu RS in v dnevniku, ki izhaja na
celotnem območju Republike Slovenije.
Podjetje Telemach mora Uradu hkrati po-
sredovati natančne podatke o tehnični
usposobljenosti omrežja za namen izpolni-
tve obravnavanega pogoja.

Podjetje Telemach mora v 12 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti naj-
manj enemu dodatnemu ponudniku stori-
tev dostopa do interneta preko kabelsko-
komunikacijskega sistema opravljanje teh
storitev pod enakimi pogoji, kot veljajo za
podjetje Telemach oziroma za drugega
ponudnika, če ima ta zagotovljene ugo-
dnejše pogoje, na kabelsko-komunikacij-
skih sistemih, s katerimi upravlja samo
oziroma s katerimi upravlja družba, nad
katero Telemach izvršuje nadzor, in na ka-
terih je hkratno opravljanje obravnavanih
storitev s strani dveh ali več ponudnikov
tehnično izvedljivo. Podjetje Telemach
mora sprejeti pogoje in cene za opravlja-
nje obravnavanih storitev in jih pred izte-
kom navedenega roka objaviti v Uradnem
listu RS in v dnevniku, ki izhaja na celot-
nem območju Republike Slovenije. Podje-
tje Telemach mora Uradu hkrati posredo-
vati natančne podatke o tehnični uspo-
sobljenosti omrežja za namen izpolnitve
obravnavanega pogoja.

Podjetje Telemach mora Uradu nemu-
doma, najkasneje pa v osmih dneh po izte-
ku rokov iz prve, druge in tretje alinee dru-
gega odstavka izreka odločbe, Uradu pre-
dložiti ustrezen dokaz o izpolnitvi postavlje-
nega pogoja.

Podjetje Telemach mora nemudoma,
najkasneje pa v roku osmih dni, Urad obve-
stiti o vsaki prejeti ponudbi s strani drugih
ponudnikov in/ali zavrnitvi možnosti za po-
nujanje storitev iz druge in tretje alinee dru-
gega odstavka izreka odločbe.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-105565
Podatki za Radio Sevnica d.o.o.: Obči-

na Sevnica, Radio Brežice d.o.o., Radio
94 d.o.o.

Direktor: Peter Špiler.

Objave
gospodarskih družb

Obvestilo

Ob-105571
Skladno s 465. členom Zakona o go-

spodarskih družbah NTU d.d.,
Strossmayerjeva 30, 2000 Maribor obve-
šča, da je NFD 2 investicijski sklad d.d.,
Ljubljana, ki ga upravlja Nacionalna finan-
čna družba d.o.o., postal lastnik in imetnik
skupaj 30.496 delnic izdajatelja NTU d.d.,
kar predstavlja 41,23% vseh izdanih delnic
te družbe.

NTU d.d.
Boštjan Drevenšek

direktor

Ob-105690
Na podlagi 516.1 člena Zakona o go-

spodarskih družbah ter v skladu z določili
62. in 66. člena Zakona o trgu vrednostnih
papirjev, uprava družbe Grand hotel Union,
d.d., Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana, vpisa-
ne v sodnem registru Okrožnega sodišča v
Ljubljani pod vložno številko 1/03932/00,
obvešča delničarje, da bo na skupščini dru-
žbe, ki bo dne 17. 12. 2003, predlagala v
obravnavo in sprejem predlog sklepov za
pripojitev družbe Kompas Magistrat, d.o.o.
k družbi Grand hotel Union, d.d.

Uprava družbe Grand hotel Union, d.d.,
je dne 5. 11. 2003 sodnemu registru Okrož-
nega sodišča v Ljubljani predložila pod
opravilno št. srg 1/03932/00 predlog po-
godbe o pripojitvi družbe Kompas Magis-
trat, d.o.o., Mestni trg 3, 1000 Ljubljana,
kot prevzete družbe k prevzemni družbi
Grand hotel Union, d.d., Miklošičeva 1,
1000 Ljubljana. Predlog pogodbe o pripoji-
tvi je pregledal nadzorni svet družbe Grand
hotel Union.

Delničarjem družbe Grand hotel Union,
d.d., Ljubljana, sporočamo, da so jim skla-
dno z določbo 516/2 člena ZGD na sedežu
družbe Grand hotel Union, d.d., na Mikloši-
čevi 1 v Ljubljani, na voljo: pogodba o pri-
pojitvi, revidirana letna poročila obeh družb
za obdobje 2000–2002, poročilo o poslo-
vanju v prvem polletju 2003 za obe družbi,
poročilo uprav o pripojitvi, revizijsko poroči-
lo o pripojitvi ter poročilo nadzornega sveta
Grand hotela Union, d.d. o pregledu pripo-
jitve.

Vsakemu družbeniku, ki bo upravi po-
sredoval zahtevo za dostavo prepisa listin iz
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prejšnjega odstavka, bomo prepis brezplač-
no izročili najkasneje naslednji delovni dan
po prejemu zahteve.

Grand hotel Union, d.d.
direktor: Bogdan Lipovšek

Ob-105691
Na podlagi 516.1 člena Zakona o go-

spodarskih družbah, uprava družbe Kom-
pas Magistrat, d.o.o, Mestni trg 3, 1000
Ljubljana, vpisane v sodnem registru Okrož-
nega sodišča v Ljubljani pod vložno številko
1/04417/00, obvešča družbenike, da bo
na skupščini, ki bo dne 5. 12. 2003, pre-
dlagala v obravnavo in sprejem predlog skle-
pov za pripojitev družbe Kompas Magistrat,
d.o.o. k družbi Grand hotel Union, d.d.

Uprava družbe Kompas Magistrat, d.o.o.,
je dne 5. 11. 2003 sodnemu registru Okrož-
nega sodišča v Ljubljani predložila pod opra-
vilno št. srg 1/04417/00 predlog pogodbe
o pripojitvi družbe Kompas Magistrat, d.o.o.,
Mestni trg 3, 1000 Ljubljana, kot prevzete
družbe k prevzemni družbi Grand hotel Uni-
on, d.d., Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana.

Družbenikom družbe Kompas Magistrat,
d.o.o., Mestni trg 3, d.o.o., Ljubljana, spo-
ročamo, da so jim skladno z določbo 516/2
člena ZGD na sedežu družbe Kompas Ma-
gistrat, d.o.o., na voljo: pogodba o pripojitvi,
revidirana letna poročila obeh družb za ob-
dobje 2000–2002, poročilo o poslovanju v
prvem polletju 2003 za obe družbi, poročilo
uprav o pripojitvi, revizijsko poročilo o pripo-
jitvi ter poročilo nadzornega sveta Grand ho-
tela Union, d.d. o pregledu pripojitve.

Vsakemu družbeniku, ki bo upravi po-
sredoval zahtevo za dostavo prepisa listin iz
prejšnjega odstavka, bomo prepis brezplač-
no izročili najkasneje naslednji delovni dan
po prejemu zahteve.

Kompas Magistrat, d.o.o.
direktor: Bogdan Lipovšek

Javne prodaje delnic

Ob-105683
Kompas hoteli Bled, d.d., Cankarjeva c.

2, 4260 Bled, objavlja na temelju 6. člena
Statuta Kompas hoteli Bled, d.d. in vodenju
evidence delničarjev

ponudbo delničarjev 3/03
za prodajo delnic Kompas hoteli

Bled, d.d.
Delničar OKLI d.o.o., Dalmatinova 2,

1000 Ljubljana, prodaja 5.387 delnic.
1. Nominalna vrednost za vsako delnico

znaša 4.000 SIT.
2. Prodajna cena za vsako delnico zna-

ša 3.740 SIT.
3. Način plačila:
a) Kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na bančni račun pro-
dajalca.

Informacijo o številki računa za nakazilo
bodo kupci delnic dobili v pisarni poslovne
sekretarke v Kompas hotelu na Bledu.

b) Drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec.

4. Rok plačila: 15 dni po sklenitvi po-
godbe.

Prednostno pravico do nakupa ponuje-
nih delnic imajo delničarji družbe Kompas

hoteli Bled, d.d. Ponudba veže ponudnika
30 dni od dneva objave te ponudbe, to je
od 14. 11. 2003 do 14. 12. 2003.

Delničarji najpozneje v 30 dneh od obja-
ve ponudbe, to je do vključno 14. 12. 2003,
pisno pošljejo svoje ponudbe za nakup po-
nujenih delnic po pogojih te ponudbe na na-
slov Kompas hoteli Bled, d.d., Cankarjeva c.
2, 4260 Bled. Na kuverto s ponudbo mora
napisati »Ne odpiraj«. O prenosu delnic v
skladu s to ponudbo je delničar (kupec ali
prodajalec) dolžan obvestiti Družbo Kompas
hoteli Bled, d.d. Ta ponudba je na vpogled v
pisarni poslovne sekretarke v družbi Kom-
pas hoteli Bled, d.d., od dne 14. 11. 2003.

Kompas hoteli Bled, d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-105608
Skupščina Farmin d.o.o., Trg mladosti

6, Velenje, je 29. 8. 2003 sprejela nasled-
nji sklep:

»Zaradi pomembnega zmanjšanja obse-
ga poslovanja v preteklem obdobju ter z na-
menom prilagoditve strukture obveznosti do
virov sredstev v sestavi sredstev družbe se
po umiku lastnega poslovnega deleža dru-
žbe iz 5. točke izvede znižanje osnovnega
kapitala v nominalni višini 59,079.226,96
SIT z zmanjšanjem nominalnega zneska po-
slovnih deležev na način, da se poslovni de-
leži obstoječih družbenikov zmanjšajo v so-
razmerju z dosedanjimi poslovnimi deleži, ta-
ko da razmerja med družbeniki glede udele-
žbe v osnovnem kapitalu družbe po
opravljenem znižanju osnovnega kapitala
ostanejo nespremenjena.

Novi osnovni kapital družbe po opravlje-
nem zmanjšanju osnovnega kapitala s sora-
zmernim zmanjšanjem poslovnih deležev
družbenikov znaša 12,531.957,24 SIT. Dru-
žbeniku P & C Velenje, d.o.o. pripada po
opravljenem zmanjšanju osnovnega kapita-
la poslovni delež v nominalni višini
12,468.957,24 SIT, ki predstavlja 99,50%
osnovnega kapitala družbe, družbeniku
Francu Šilaku pripada poslovni delež v no-
minalni višini 49.000 SIT, ki predstavlja
0,39% osnovnega kapitala družbe in dru-
žbeniku Pavlu Platovšku pripada poslovni
delež v nominalni višini 14.000 SIT, ki pred-
stavlja 0,11% osnovnega kapitala družbe.

Razlika v nominalni višini poslovnega de-
leža posameznega družbenika pred in po
zmanjšanju osnovnega kapitala se družbe-
nikom izplača v roku 30 dni po vpisu zmanj-
šanja osnovnega kapitala v sodni register.

Družba lahko na predlog posameznega
družbenika slednjemu namesto izplačila iz
prejšnjega odstavka zagotovi obveznice dru-
žbe, katerih nominalna vrednost ustreza raz-
liki v višini poslovnega deleža posamezne-
ga družbenika pred in po zmanjšanju osnov-
nega kapitala.«

V skladu s 454. členom ZGD pozivamo
upnike, da se oglasijo pri družbi in izjavijo, ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Farmin, d.o.o.
direktor: Peter Šulek

Sklici skupščin

Ob-105931
Na podlagi 442. člena ZGD in 8. člena

družbene pogodbe Javnega podjetja Ura-
dni list Republike Slovenije d.o.o., Ljublja-
na, Slovenska 9, sklicujem

8. sejo skupščine
Javnega podjetja Uradni list
Republike Slovenije d.o.o.,

ki bo v torek, 16. decembra 2003 ob
12. uri, v sejni sobi podjetja v Ljubljani, Slo-
venska cesta 9/I.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovljena je sklep-

čnost skupščine. Izvoli se predlagani pred-
sednik skupščine, zapisnikar in dva prešte-
valca glasov. Vabljeni notar je prisoten.

a) Za predsednico skupščine se izvoli
Tatjana Jeraj.

b) Za zapisnikarico se izvoli Milena Na-
glič.

c) Izvolita se dve preštevalki glasov: Sta-
ša Kastelic in Mojca Samotorčan.

d) Ugotovi se prisotnost notarke Neven-
ke Tory.

e) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Letni načrt poslovanja in plan razvoja

družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: sprejme se letni načrt

poslovanja in plan razvoja družbe.
Obrazložitev: letni načrt poslovanja in

plan razvoja družbe za leto 2004 je predlo-
žen.

3. Določitev cen za leto 2004.
Predlog sklepa: potrdijo se predlogi cen

naročnin in cen objav v Uradnem listu RS.
Obrazložitev: gradivo je predloženo.
4. Pravilnik o notranji organizaciji, siste-

mizaciji delovnih mest, izobraževanju, pla-
čah, drugih prejemkih in izplačilih, letnem
dopustu in delovnem času.

Predlog sklepa: sprejme se Pravilnik o
notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih
mest, izobraževanju, plačah, drugih prejem-
kih in izplačilih, letnem dopustu in delov-
nem času.

Obrazložitev: gradivo je predloženo.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se z

mandatom od 6. 12. 2003 imenujejo trije
člani nadzornega sveta, in sicer: dva člana,
ki jih je predlagala Vlada Republike Sloveni-
je in en član na predlog nadzornega sveta.

Dva člana z mandatom od 6. 12. 2003
je izvolil zbor delavcev.

Obrazložitev: po 17. členu Zakona o
Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o.
(Ur. l. RS, št. 57/96) šteje nadzorni svet
pet članov. Skupščina imenuje s tričetrtin-
sko večino glasov vseh družbenikov tri čla-
ne, pri čemer morata biti dva člana imeno-
vana na predlog Vlade Republike Slovenije.
Dva člana nadzornega sveta imenujejo de-
lavci javnega podjetja. Člani nadzornega
sveta so imenovani za dobo štirih let in so
lahko ponovno imenovani. Zadnje imenova-
nje članov nadzornega sveta je bilo izvede-
no na 1. seji skupščini družbe, dne 6. 12.
1999.
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Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo družbeni-

ki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo družbeni-
ki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki,
ki so vsaj tri dni pred skupščino vpisani v
knjigo družbenikov.

Udeleženci morajo udeležbo na skup-
ščini najaviti osebno ali s priporočeno poš-
tno pošiljko do 11. decembra 2003, v taj-
ništvu družbe v Ljubljani, Slovenska 9. Ude-
leženci morajo prijaviti svojo udeležbo na
seji skupščine vsaj pol ure pred začetkom
seje, ko bodo s podpisom na seznamu pri-
sotnih družbenikov potrdili prisotnost in pre-
vzeli glasovnice za glasovanje.

Družbeniki se ob prijavi izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pooblaščenci tudi s pi-
snim pooblastilom, zastopniki pa še z izpi-
som iz sodnega registra.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z glasovnicami.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda z obrazloži-
tvijo morajo delničarji sporočiti direktorici v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine, da
bo z njimi lahko pravočasno seznanila dru-
ge družbenike.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala s
prisotnostjo vsaj 5 %  osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in družbena pogodba so na vpogled dru-
žbenikom v poslovnem tajništvu na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska 9, vsak de-
lovnik od 11. do 13. ure.

Javno podjetje
Uradni list RS d.o.o.

direktorica
Erika Trojer

Št. 01-33/12 Ob-105647
Uprava družbe na podlagi 9. člena sta-

tuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge po-
slovne storitve, Ulica 15. maja št. 14, Ko-
per, sklicuje

8. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za

vzdrževanje cest, gradbeništvo in
druge poslovne storitve, Ulica 15. maja

št. 14, Koper,
ki bo dne 18. 12. 2003 ob 11. uri v sejni

sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja
št. 14, Koper in skupaj z nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa
Izvolijo se delovna telesa skupščine v

naslednji sestavi:
– skupščino bo vodil izvoljeni predsednik

skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz Ljublja-
ne, Kersnikova 5,

– za preštevalca glasov se imenujeta Ta-
nja Mejak iz CPK d.d. in Robert Ernestl iz
IXTLAN d.o.o.,

– za sestavo notarskega zapisa se potr-
di notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska
14.

2. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa
Razveljavi se sklep skupščine o imeno-

vanju pooblaščenega revizorja za poslovno
leto 2003, sprejet na 5. redni seji skupšči-
ne dne 4. 10. 2002.

Namesto pooblaščenega revizorja se za
revizijo računovodskih izkazov družbe za po-
slovno leto 2003 imenuje družba Šager,
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Fin-
žgarjeva 6, Domžale.

3. Sprememba sedeža družbe in obrav-
nava sprememb statuta družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta uprava predlaga naslednji sklep:

a) Spremeni se sedež družbe tako, da
po novem glasi: Sedež družbe: Ulica
15. (petnajstega) maja 14 (štirinajst), Koper.

b) Sprejmejo se spremembe statuta
družbe v predloženem besedilu.

4. Obravnava sprememb poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa
Sprejmejo se spremembe poslovnika o

delu skupščine v predloženem besedilu.
5. Seznanitev s poročilom o pridobitvi

lastnih delnic in oblikovanje rezerv za lastne
delnice.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom

uprave o pridobitvi lastnih delnic.
b) Skupščina sprejme sklep o oblikova-

nju rezerv za lastne delnice v predloženem
besedilu.

6. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa
Na podlagi odstopnih izjav in predlogov

za razrešitev se razrešijo člani nadzornega
sveta: gospod Igor Debernardi, gospod Le-
opold Poljanšek in gospod Žarko Pregelj.

Za člana nadzornega sveta – predstavni-
ka delničarjev se za dobo 4 (štirih) let izvoli-
ta gospod Simon Jeglič in gospod Miloš
Čirič.

7. Dopolnitev sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička za leto 2002.

Predlog sklepa
Sklep 7. redne seje skupščine družbe z

dne 29. 8. 2003 pod številko 2 se v dru-
gem odstavku dopolni s točko c), ki glasi:

c) Izplačilo dividend delničarjem v zne-
sku 17,968.632 SIT se izvrši iz dobička
poslovnega leta 1999.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov in predlaganimi spremembami sta-
tuta ter poslovnika o delu skupščine je del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe
CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne storitve, Uli-
ca 15. maja št. 14, Koper, v tajništvu druž-
be, vsak delovni dan med 11. in 13. uro od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v central-
nem registru KDD – Centralni klirinško de-
potni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 8. 12.
2003 oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasuje se na podlagi gla-
sovnic, ki jih udeleženci skupščine prejme-
jo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za za-
stopanje na skupščini mora biti pisno.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic napoveda-
ti upravi s priporočenim pismom, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci
morajo v istem roku poslati tudi pisna poo-
blastila.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.

CPK, d.d., družba za vzdrževanje
cest,

gradbeništvo in druge poslovne
storitve
uprava

Igor Ukota

Št. 44/03 Ob-105666
Na podlagi statuta delniške družbe Žič-

nice Vogel, Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bo-
hinjsko jezero, sklicujemo

skupščino delničarjev,
ki bo dne 15. 12. 2003 ob 10. uri v

prostorih družbe Ukanc 6, Bohinjsko je-
zero.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki
glasov se izvolita Marjeta Fujs in Metka Zu-
pančič. Za notarja se povabi Stane Kreiner.

2. Seznanitev skupščine s poročilom po-
teka prisilne poravnave.

Predlog sklepa: skupščina se je sez-
nanila s poročilom o poteku prisilne po-
ravnave.

3. Sprejem letnega poročila za leto
2002 in seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina je sprejela let-
no poročilo za leto 2002 in se seznanila s
poročilom nadzornega sveta. Upravi in nad-
zornemu svetu se podeli razrešnica, s kate-
ro se potrdi in odobri njuno delo v poslov-
nem leto 2002.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe in čistopisa statuta ter spremem-
ba imena in določitev skrajšanega imena
družbe in uskladitev dejavnosti z uredbo o
standardni klasifikaciji dejavnosti.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta po predlogu uprave
ter sprejme čistopis statuta in spremeni ime
družbe ter določi skrajšano ime družbe in
uskladi dejavnost z uredbo o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti.

5. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: za predsednika nadzor-
nega sveta se določi sejnina v višini 50.000
SIT neto in člane nadzornega sveta 40.000
SIT neto. Poleg tega pripada vsem članom
nadzornega sveta povračilo potnih in drugih
razumnih stroškov.

Gradiva in predlogi sklepov skupščine
so na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be dan po objavi zasedanja skupščine, vsak
delovnik od 10. do 13. ure, v tajništvu druž-
be, Ukanc 6, Bohinjsko jezero.
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Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skup-
ščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prija-
va udeležbe na skupščini je prispela na se-
dež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravil-
no izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udele-
ženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričet-
kom zasedanja skupščine, vpisati v listo
udeležencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, je ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom eno uro kasneje. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Žičnice Vogel, Bohinj, d.d.
uprava

Št. 25/2003 Ob-105673
Na podlagi 17. člena statuta delniške

družbe Pekarna Vrhnika d.d., vabi uprava
družbe delničarje na

9. sejo skupščine
družbe Pekarna Vrhnika d.d.,

ki bo v sredo, 17. 12. 2003 ob 10. uri
na sedežu družbe, Idrijska c. 21, Vrhnika.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev njenih organov.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sedujočega skupščine in preštevalca gla-
sov na predlog uprave. Skupščina se sez-
nani s prisotnostjo notarja Marjana Kotar.

2. Odpoklic članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev ter izvolitev novih
članov nadzornega sveta – predstavnikov
delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:

Predlog sklepa: z dnem izvedbe skup-
ščine se odpokličeta člana nadzornega sve-
ta-predstavnika delničarjev Kosta Bizjak in
Darko Kovač.

Z dnem izvedbe skupščine se za nova
člana nadzornega sveta-predstavnika delni-
čarjev izvolita Božidar Linhart in Sandi Svo-
ljšak.

Mandat novo izvoljenih članov nadzor-
nega sveta-predstavnikov delničarjev je 4
leta.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov

so delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v tajništvu, vsak delavnik od 11. do 13.
ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvo druž-
be.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skup-
ščino, to je do 15. 12. 2003 upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničar glasuje osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu, z glasovnicami, ki jih prej-
me pred začetkom skupščine. Pooblastilo
mora biti pisno.

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so na dan 10. 12. 2003 vpisa-
ni v centralni register pri KDD. Sejna soba
bo odprta pol ure pred začetkom zaseda-
nja.

Naprošamo udeležence in pooblaščen-
ce, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred začetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Pekarna Vrhnika d.d.
uprava družbe
Andrej Košak

Ob-105704
Uprava družbe Domplan Investa d.d.

Kranj na podlagi 283. člena Zakona o go-
spodarskih družbah in 6. člena statuta druž-
be sklicuje

4. skupščino
družbe Domplan Investa d.d., Kranj,

Bleiweisova 14,
ki bo dne 16. 12. 2003 ob 14. uri v sejni

sobi Zavarovalnice Triglav na Bleiweisovi
c. 20 v Kranju.

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev predsednika in dveh preš-
tevalcev glasov.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Za predsednico skupščine se izvoli Ta-
tjana Sajovec, za preštevalca glasov pa Aleš
Gorjanc in Gabrijela Rizner.

Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka Duša Trobec Bučan.

2. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: statut družbe Domplan

Investa d.d., Kranj, se v 4. členu dopolni z
naslednjimi dejavnostmi:

– 70.110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg,

– 70.120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami,

– 70.310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami.

Skupščina pooblašča upravo, da skupaj
z notarjem pripravi prečiščeno besedilo Sta-
tuta družbe Domplan Investa d.d., Kranj,
upoštevajoč dne 16. 12. 2003 sprejete
spremembe.

3. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe Dom-

plan Investa d.d., pooblašča upravo družbe
Domplan Investa d.d., da v roku 18 mese-
cev od dneva sprejema tega sklepa perma-
nentno kupuje lastne delnice po ceni, ki ne
bo nižja od 1 SIT in ne bo višja od trikratni-
ka knjigovodske vrednosti delnice izračuna-
ne iz kapitala.

Skupni nominalni znesek pridobljenih la-
stnih delnic ne sme preseči 10% osnovne-
ga kapitala družbe Domplan Investa d.d.

Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih del-
nic, ki jih družba pridobi na podlagi tega
pooblastila, je prednostna pravica obstoje-
čih delničarjev izključena.

Uprava je pooblaščena na podlagi tega
pooblastila lastne delnice umakniti brez na-
daljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala.

4. Predstavitev letnega poročila za po-
slovno leto, ki se je končalo 31. 8. 2003 z
mnenjem revizorja in pisnega poročila nad-
zornega sveta k letnemu poročilu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
sprejetim letnim poročilom za poslovno le-
to, ki se je končalo 31. 8. 2003 z mnenjem
revizorja ter poročilom nadzornega sveta k

letnemu poročilu, ki ga je nadzorni svet se-
stavil skladno z določili 274. člena ZGD.

5. Uporaba bilančnega dobička poslov-
nega leta, ki se je končalo 31. 8. 2003 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za omenjeno poslovno leto.

Predlog sklepa: višina bilančnega dobič-
ka po stanju 31. 8. 2003 znaša
27,362.955 SIT. Bilančni dobiček je se-
stavljen iz prenesenega dobička iz prejšnjih
let v višini 23,000.000 SIT in čistega do-
bička poslovnega leta, ki se je končalo
31. 8. 2003, v višini 4,362.955 SIT. Bilan-
čni dobiček se uporabi na naslednji način:

– del bilančnega dobička v višini 270
SIT bruto na delnico se razdeli za dividen-
de. Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupšči-
ne v 30 dneh po sprejemu sklepa. Dividen-
de se izplačajo v denarju, v primeru sogla-
sja delničarja pa z delnicami družbe, pri
čemer je vrednost delnice 4.100 SIT;

– del bilančnega dobička v višini
1,200.000 SIT se uporabi za izplačilo na-
grad upravi in nadzornemu svetu. Nagrade
so izplačljive v delnicah družbe, pri čemer
je vrednost delnice 4.100 SIT;

– ostanek bilačnega dobička pa ostane
nerazporejen.

Podeli se razrešnica upravi in nadzorne-
mu svetu za poslovno leto 2003.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov družbe za leto 2003/2004 se
imenuje revizijska hiša Rödl & Partner, Ljub-
ljana.

Udeležba na skupščini družbe in uresni-
čevanje glasovalne pravice.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zasto-
pniki.

Pooblastilo mora biti pisno in bo ves čas
trajanja pooblastnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine najavili svojo udeležbo na sede-
žu družbe oziroma pisno, naslovljeno na
upravo družbe in so vpisani v delniško knji-
go po stanju zadnjega dne prijave na skup-
ščino.

Popolno gradivo je vsakemu delničarju,
njegovemu pooblaščencu ali zakonitemu za-
stopniku na voljo na vpogled na sedežu
družbe v tajništvu vsak delovni dan v tednu
med 10. in 12. uro.

Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-
da je javno. Glasovanje poteka z glasovni-
cami, ki jih udeleženci prevzamejo v dvora-
ni pred zasedanjem skupščine.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be v sedmih dneh po objavi sklica.

Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih
vsaj 15% glasov. Če skupščina ob napove-
danem času ne bo sklepčna, bo novo zase-
danje skupščine istega dne ob 15. uri. Ob
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Dvorana bo odprta 1 uro pred zaseda-
njem skupščine. Vse delničarje, njihove po-
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oblaščence ali zakonite zastopnike poziva-
mo, da glasovnice prevzamejo vsaj pol ure
pred začetkom zasedanja skupščine.

Domplan Investa d.d., Kranj
uprava družbe

Ob-105719
Na podlagi 34. člena statuta družbe Gra-

dis IPGI, Industrijsko podjetje gradbenih iz-
delkov Ljubljana, d.d., Industrijska cesta 2,
uprava družbe sklicuje

7. skupščino družbe
Gradis IPGI, Industrijsko podjetje

gradbenih izdelkov Ljubljana, d.d.,
Ljubljana, Industrijska c. 2,

ki bo dne 16. 12. 2003, ob 13. uri v
poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, In-
dustrijska c. 2, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev teles
skupščine ter določitev notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna.

Izvolijo se delovna telesa skupščine po
predlogu uprave družbe.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Informacija o prodaji dela družbe Gra-

dis IPGI d.d., Ljubljana, s prevzemom vseh
zaposlenih.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
odprodajo dela družbe Gradis IPGI d.d.,
Ljubljana, s prevzemom vseh zaposlenih.

3. Preklic sklepa 4. točke 6. skupščine
družbe Gradsi IPGI.

Predlog sklepa: skupščina prekliče spre-
jeti sklep 4. točke dnevnega reda 6. seje
skupščine, ki se nanaša na delitev družbe.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe statuta.
5. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi izteka mandata

ter spremembe statuta družbe skupščina
imenuje v nadzorni svet za obdobje od
16. 12. 2003 do 15. 12. 2007 naslednje
člane: Miro Koporčić Veljić, Ušeničnik Da-
rinko.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev je na voljo na sedežu družbe
vsak delovnik od 9. do 11. ure, od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go in njihovi pooblaščenci ali zastopniki s
pisnim pooblastilom.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki 3 dni
pred zasedanjem skupščine na sedežu
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakonit zastopnik pa tudi z
izpiskom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-

ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradis IPGI, d.d. Ljubljana
direktorica

mag. Nastran Tatjana

Ob-105720
Uprava družbe TBJ, tehnični biro Jese-

nice, d.d., v skladu z 283. členom ZGD in
7. členom statuta d.d. sklicuje

5. sejo skupščine
družbe TBJ, Tehniči biro Jesenice, d.d.,

Kidričeva 41, Jesenice,
ki bo v torek, 16. 12. 2003 ob 13. uri na

sedežu družbe na Jesenicah, Kidričeva 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Svetislav Kačarevič, za preš-
tevalki glasov se imenujeta Tadeja Zupančič
in Sadija Vaizovič. Skupščini bo prisostvo-
vala notarka gospa Nada Svetina.

3. Seznanitev s poslovnimi rezultati druž-
be za poslovno leto 2002 ter obravnava in
sprejem letnega poročila za leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme letno poročilo družbe za leto
2002 v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa uporabe bilančnega
dobička za leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se ugotovljeni čisti dobi-
ček na dan 31. 12. 2002 v višini 6,097.000
SIT nameni za:

– 5,792.150 SIT za izplačilo dividend
delničarjem,

– 304.850 SIT za udeležbo uprave v do-
bičku.

Dividende se izplačajo imetnikom del-
nic, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško
knjigo pri KDD Ljubljana na dan seje skup-
ščine družbe, in sicer v roku 60 dni po
sprejetju sklepa na skupščini družbe.

5. Prenehanje mandata članov nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta, predstavnikov delničarjev in seznani-
tev s članom nadzornega sveta, ki ga je
izvolil svet delavcev.

Predlog sklepa: na podlagi določil 6.4.
točke statuta družbe se za člane nadzorne-
ga sveta predstavnikov delničarjev ponovno
izvolita:

1. Branko Čušin,
2. Janez Dovžan.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev na svoji seji izvolil svojega člana v nad-
zorni svet.

6. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
članom nadzornega sveta določi sejnina v
višini 14.000 SIT neto na sejo za člana nad-
zornega sveta in 20.000 SIT neto na sejo
za predsednika nadzornega sveta.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjev je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do

12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svo-
jo udeležbo napovejo tako, da njihova prija-
va prispe na sedež družbe najkasneje do
13. 12. 2003.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13.30.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

TBJ, d.d.
uprava družbe

Ob-105722
Na podlagi Statuta družbe Casino Mari-

bor, igre na srečo d.d., Glavni trg 1, Mari-
bor ter skladno z določili Zakona o gospo-
darskih družbah, uprava družbe sklicuje

VII. redno sejo skupščine delniške
družbe

Casino Maribor, igre na srečo d.d.,
Maribor,

ki bo dne 18. 12. 2003, ob 14. uri, v
prostorih družbe Casino Maribor d.d., Glav-
ni trg 1, Maribor.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine. Izvolijo se predsednik Andrej
Ketiš, preštevalka glasov Nevenka Selinšek.
Skupščini bo prisostvoval notar Bukovič Fri-
derik iz Maribora.

3. Seznanitev z revidiranim letnim poro-
čilom družbe za leto 2002, poročilom nad-
zornega sveta in sprejem sklepa o podelitvi
razrešnice in o pokritju izgube.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom družbe za leto
2002 in poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila za poslovno leto
2002 in se upravi in nadzornemu svetu po-
deli razrešnica za delo v poslovnem letu
2002. Izguba poslovnega leta 2002 v višini
93,362.000 SIT se delno pokrije iz splo-
šnega prevrednotovalnega popravka kapi-
tala v višini 31,469.000 SIT.

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 2003 se imenuje Iteo-Abece-
da.

5. Razno.
Skupščina se seznani, da je Vlada Re-

publike Slovenije za člana nadzornega sve-
ta družbe Casino Maribor d.d., ki zastopa
Vlado Republike Slovenije imenovala Mitja
Mavka.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da svojo udele-
žbo na skupščini prijavijo družbi pisno naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
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Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja skupščine prija-
vijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo
zasedanje skupščine in s podpisom sez-
nama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na zasedanju skupščine. Za ude-
ležbo na zasedanju skupščine se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pi-
snim pooblastilom.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe vsak delavnik od 8. do 12.
ure do dneva zasedanja skupščine.

Skupščina veljavno odloča, če so nav-
zoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavlja vsaj 15 odstotkov zastopanega
kapitala. V primeru, da ne bo moč zagoto-
viti sklepčnosti ob prvem sklicu, bo po-
novno zasedanje skupščine na istem kraju
čez eno uro, ko se bo odločalo ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Casino Maribor d.d.
uprava

Ob-105753

Uprava delniške družbe Kompas Ce-
lje, turistično podjetje d.d, Celje, Glav-
ni trg 1, na podlagi 283. člena ZGD in 37.
člena statuta družbe sklicuje

redno skupščino družbe,
ki bo 16. 12. 2003 ob 12. uri na sede-

žu družbe.
Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. točka – Otvoritev skupščine, izvoli-

tev delovnih teles skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. točka – Sprejem letnega poročila za
leto 2002.

3. točka – Razporeditev dobička za po-
slovno leto 2002 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

4. točka – Izvolitev člana nadzornega
sveta.

Predlogi sklepov:
K 1. točki: za predsednika skupščine

se izvoli Bojan Grubar, za preštevalce gla-
sov, Karin Špiljak in Ida Trebičnik.

K 2. točki: skupščina sprejme letno po-
ročilo uprave za leto 2002.

K 3. točki:
3.1: bilančni dobiček družbe za poslov-

no leto 2002 v višini 282.419,47 SIT se
uporabi za druge rezerve iz dobička.

3.2: upravi in nadzornemu svetu se po-
deljuje razrešnica za poslovno leto 2002.

K 4. točki: zaradi poteka mandata čla-
na nadzornega sveta se na predlog nad-
zornega sveta za člana nadzornega sveta
izvoli Gregor Mohorko.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

oziroma njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki.

V primeru nesklepčnosti skupščine se
določi ponovno zasedanje skupščine, ki
bo 19. 12.2003 v istih prostorih ob 10.30.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino bo na voljo na

sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure do dneva zasedanja skupščine.

Kompas Celje d.d. Celje
uprava

Ob-105801
Na podlagi 35. člena Statuta delniške

družbe Kruh – Pecivo, d.d. in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujeva

VIII. skupščino
delniške družbe Kruh – Pecivo d.d.,
ki bo v ponedeljek, 15. 12. 2003, na

sedežu družbe Kruh – Pecivo d.d., Ul. Joži-
ce Flander 2, 2000 Maribor, s pričetkom
ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklep-
čnost skupščine. Na predlog uprave se za
predsedujočega skupščine izvoli Igor Škri-
njar in verifikacijska komisija v sestavi Dra-
gica Horvat predsednica in Tinka Črnko ter
Brigita Šiško kot preštevalki glasov. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar Andrej Šoemen.

2. Odpoklic članov nadzornega sveta iz
vrst delničarjev in izvolitev novih članov nad-
zornega sveta iz vrst delničarjev.

Predlog sklepa:
1. Skupščina z dnem sprejetje sklepa

skupščine 15. 12. 2003 odpokliče člane
nadzornega sveta iz vrst delničarjev Rudol-
fa Kajtnerja, Kosto Bizjaka, Janeza Klenov-
ška, Jano Luketa Artenjak.

2. Skupščina z dnem sprejetja sklepa
skupščine, to je od 15. 12. 2003 za man-
datno dobo 4 let imenuje naslednje nove
člane nadzornega sveta iz vrst delničarjev
Božidar Linhart, Marko Rems, Sandi Svol-
šak, Brigita Hočevar.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravi-
co lahko uresničujejo delničarji, njihovi po-
oblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prija-
vijo svojo udeležbo pri Valeriji Pirnat v taj-
ništvu uprave družbe v Mariboru, Ulica Joži-
ce Flander 2.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj 15 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli glasovnice za glasova-
nje. O 2. točki dnevnega reda, se glasuje z
glasovnicami. Za sprejem sklepov pod 2.
točko je zahtevana 3/4 večina glasov pri
sklepanju zastopanega kapitala.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi: vabljene prosimo, da
svoje morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda, glede kate-
rih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni
vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem
tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob na-
povedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine eno uro za prvim skli-
cem z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo: gradivo za skupščino s predlogi
sklepov je na vpogled delničarjem na sede-
žu družbe v Mariboru, Ulica Jožice Flander
2, pri Igorju Škrinjarju, vsak delavnik od 9.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupščine.

Kruh – Pecivo d.d.
uprava – direktor

Bojan Petek
nadzorni svet – predsednik

Janez Klenovšek

Ob-105845
Na podlagi 28. člena statuta družbe In-

dustrija apna Kresnice d.d., Kresnice 14,
Kresnice, sklicujeta uprava in nadzorni svet

4. redno skupščino delničarjev,
ki bo 17. 12. 2003 ob 14. uri, v sejni

sobi poslovne stavbe družbe v Kresnicah
14, Kresnice.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta:
– za predsednika skupščine se izvoli od-

vetnik Dušan Kecman iz Ljubljane,
– za preštevalki glasov se imenujeta Do-

roteja Razpotnik in Milena Sončar.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro

Bregar iz Litije.
2. Preoblikovanje delniške družbe Indus-

trija apna Kresnice v družbo z omejeno od-
govornostjo.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Delniške družbe Industrija apna Kre-
snice d.d., Kresnice 14, 1281 Kresnice, da
se z dnem vpisa v sodni register preoblikuje
v družbo z omejeno odgovornostjo, s firmo:
Industrija apna Kresnice d.o.o., skrajšana
firma IAK d.o.o., s sedežem Kresnice 14,
1281 Kresnice in z značilnostmi, razvidnimi
iz družbene pogodbe, ki je priloga notar-
skega zapisnika in sestavni del tega sklepa.
Osnovni kapital delniške družbe se v celoti
transformira v osnovni kapital družbe z ome-
jeno odgovornostjo in torej znaša
136,820.000 SIT. Dejavnost družbe ostaja
po preoblikovanju nespremenjena.

b) Delnice dosedanjih delničarjev se
spremenijo v poslovne deleže družbenikov,
ki jih ti pridobijo z vpisom preoblikovanja v
sodni register. Družbenikom pripada vsake-
mu en poslovni delež, katerega nominalni
znesek je enak skupni nominalni vrednosti
delnic IAK d.d. katerih imetnik je.

c) Uprava družbe Industrija apna Kresni-
ce d.d., prilaga izjavo po 4. točki 542. čle-
na ZGD v naslednjem besedilu: »Družba In-
dustrija apna Kresnice d.d. izjavlja, da bo v
skladu s 4. točko 542. člena ZGD tistim
delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo
ponudila, da bo odkupila njihove s preobli-
kovanjem nastale poslovne deleže za od-
škodnino 1.250 SIT za vsakih 1.000 SIT
nominalnega zneska poslovnega deleža«.

d) Sprejme se družbena pogodba druž-
be Industrija apna Kresnice d.o.o., v pre-
dlaganem besedilu, ki nadomesti doslej ve-
ljavni statut družbe.

e) Mandat članov nadzornega sveta druž-
be Industrija apna Kresnice d.d. preneha z
dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.
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f) Preoblikovanje velja z dnem vpisa v
sodni register.

g) Za direktorja družbe se imenuje Lipolt
Franc.

3. Pobude in vprašanja delničarjev.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 17. 12. 2003

ob 14. uri.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, če
najmanj tri dni pred skupščino v tajništvu
družbe SCT IAK d.d. v Kresnicah 14, Kre-
snice, pisno prijavijo svojo udeležbo. Poo-
blaščenec delničarja mora prijavi predložiti
tudi pisno pooblastilo.

Delničarje naprošamo, da 15 minut pred
začetkom zasedanja skupščine uredijo for-
malnosti v zvezi z udeležbo.

Vpogled v gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe v Kresnicah 14, Kresnice, vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure od prvega nasled-
njega delovnega dne od dne objave sklica.

Uprava IAK d.d.
Franc Lipolt, direktor

Ob-105922
Uprava Volksbank – Ljudske banke d.d.,

na podlagi 16. in 17. člena statuta banke
sklicuje

19. redno skupščino
Volksbank – Ljudske banke d.d.,

ki bo v sredo, 17. decembra 2003, ob
13. uri, v poslovni stavbi na naslovu Dunaj-
ska 128a, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa v skladu s poslovnikom skupščine.
2. Razrešitev in imenovanje članov nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: dne 17. decembra 2003

skupščina banke razreši naslednjega člana
nadzornega sveta: dr. Klaus Thalhammer
ter za dobo štirih let imenuje nove člane
nadzornega sveta: Manfred Kunert, mag.
Hans Janeschitz in Fausto Maritan.

Delničarji bodo na 19. redni skupščini
Volksbank – Ljudske banke d.d., odločali o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Skupščine Volksbank – Ljudske banke
d.d., se lahko udeležijo vsi delničarji ban-
ke.

Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi po-
oblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo
pred začetkom skupščine veljavno poobla-
stilo.

Gradivo za skupščino banke s predlogi
sklepov in z besedilom predlaganih spre-
memb statuta je delničarjem na vpogled v
prostorih Volksbank – Ljudske banke d.d.,
na naslovu Dunajska 128a, Ljubljana, vsak
delovnik od 9. do 12. ure.

Volksbank – Ljudska banka d.d.
uprava

Št. 87/03 Ob-105939
Na podlagi tretjega odstavka 14. točke

statuta delniške družbe Kolpa Proizvodnja
in predelava plastičnih mas, d.d., Rosalni-

ce 5, 8330 Metlika, in 283.člena Zakona o
gospodarskih družbah, uprava družbe skli-
cuje

7. sejo skupščine
družbe Kolpa Proizvodnja in predelava

plastičnih mas, d.d.,

ki bo dne 17. 12. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe, Rosalnice 5, Metlika.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Branko Faleskini, za predse-
dnika verifikacijske komisije Samo Škrubej,
za članici verifikacijske komisije pa Neven-
ka Pečaver in Štefka Zvonkovič. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar.

Skupščina ugotovi sklepčnost.
2. Soglasje k pogodbi o obvladovanju z

družbo Kolpa Holding d.o.o.
Predlog sklepa: skupščina odobri po-

godbo o obvladovanju z družbo Kolpa Hol-
ding d.o.o., v besedilu, kakršno je bilo ob-
javljeno v gradivu za skupščino.

3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

so delničarjem na vpogled v tajništvu druž-
be vsak delavnik med 13. in 14.30 od dne-
va sklica in objave dnevnega reda do vključ-
no dneva zasedanja skupščine.

Morebitni nasprotni predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda mora-
jo biti posredovani upravi družbe v pisni obli-
ki, obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, če so svojo udeležbo najavili dru-
žbi priporočeno po pošti ali osebno na se-
dežu družbe najpozneje tri dni pred zase-
danjem skupščine. Pooblaščenci in zasto-
pniki morajo prijavi priložiti tudi pisna poo-
blastila delničarja.

Dvorana bo odprta 30 minut pred zase-
danjem. V tem času se udeleženci vpišejo v
seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo
glasovnice za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne z enakim dnevnim redom na istem me-
stu 17. 12. 2003 ob 14. uri. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Kolpa d.d. Metlika
uprava družbe

Izpodbojna tožba

Ob-105609
V skladu z drugim odstavkom 366. čle-

na ZGD, uprava družbe Arcont d.d., Gornja
Radgona, objavlja, da je delničar Kapital-
ska družba pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Ljubljana, pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti vložila izpodbojno
tožbo, s katero izpodbija sklep 3.a 6. skup-
ščine družbe z dne 11. 7. 2003, ki glasi:

Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila,
se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2002
znaša 239,737.097,94 SIT, na predlog
uprave in nadzornega sveta uporabi na na-
slednji način:

– preneseni čisti dobiček iz leta 2000 v
višini 79,554.978,85 SIT in revalorizacijski
popravek prenesenega dobička v višini
5,568.848,52 SIT, se odvede v druge re-
zerve;

– preneseni čisti dobiček iz leta 2001 v
višini 86,032.719,31 SIT in ostanek čiste-
ga dobička iz poslovnega leta 2002 v višini
68,580.551,26 SIT, se razporedi v prene-
seni dobiček družbe za naslednje obdobje.

Arcont d.d.
uprava

Izvršbe
in zavarovanja

In 01/00056 IZ-13414
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni za-

devi upnika Emila Raharja, Ložnica 6, Ce-
lje, zoper dolžnika Antona Koštomaja, Za-
grad 137, Celje, zaradi izterjave 7.000 DEM
v tolarski protivrednosti s pripadki, dne
22. 11. 2001 opravilo rubež nepremičnine,
ki je last dolžnika na podlagi prodajne po-
godbe z dne 24. 2. 1997, in sicer stanova-
nja v pritličju stanovanjske hiše Zagrad 137
v izmeri 80,64 m2, ki obsega sobo, kabi-
net, kuhinjo, skupni WC in klet, s pripadajo-
čim deležem na skupnih delih hiše in fun-
kcionalnega dela zemljišča. Rubež ima po-
men vknjižbe zastavne pravice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 10. 2003

Z 2001/00006 IZ-13413
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00006, ki ga je dne 26. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 51, v skupni
izmeri 43,15 m2, v VIII. nadstropju stano-
vanjskega objekta Ljubljanska 80, stoječe-
ga na parc. št. 3847/1 do 3869/5, k.o.
Domžale, ki je last dolžice in zastaviteljice,
zastavna pravica v korist upnika Šteblaj Slav-
ka, Pregljeva 15, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 13.800 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 1. 2001

In 92/2002 IZ-9107
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kopru pod opr. št. In 92/2002,
je bil dne 10. 12. 2002 opravljen rubež sta-
novanja št. 15, na parc. št. 538/2, 539 k.o.
Semedela, v I. nadstropju stanovanjske hi-
še na naslovu Benčičeva 12, Koper, ki ob-
sega dnevno sobo, dve spalnici, kuhinjo,
kopalnico, WC, predsobo, teraso, klet in
garažo v hiši, v skupni izmeri 90,20 m2, last
dolžnika Strnovšnik Franca.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 6. 2003

In 2002/01481 IZ-11968
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 27. 11. 2002, opr. št.
In 2002/01481, je bil dne 1. 9. 2003
opravljen v korist upnice Stanovanjske za-
druge Emona z.o.o., Letališka 5, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 15, v izmeri 51,23 m2,
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na naslovu Vevška 50, Ljubljana, last dol-
žnika Mijič Miladina, Vevška 50, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2003

In 2003/00045 IZ-13373
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 5. 9. 2002, opr. št. I 2002/10417, je
bil dne 11. 9. 2003 opravljen v korist upni-
ka Vegrim, Podjetje za upravljanje hiš in in-
ženiring d.o.o., Soussenska 6, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 73, Na jami 7, Ljublja-
na, v izmeri 40,49 m2, last dolžnice Gečev
Natalije, Na jami 7, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2003

In 2002/01566 IZ-13374
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 24. 1. 2003, opr. št. In 2002/01566,
je bil dne 23. 9. 2003 opravljen v korist
upnice Stanovanjske zadruge Emona z.o.o.,
Letališka 5, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 10, Vevška cesta 50, Ljubljana, v izmeri
50,15 m2, last dolžnice Matijevič Marije,
Vevška 50, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2003

In 2002/01246 IZ-13383
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 13. 3. 2000, opr. št. I 2000/02263,
je bil dne 21. 8. 2003 opravljen v korist
upnika Adriatic d.d. Koper, PE Ljubljana,
Dunajska 63, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 14, v II. nadstropju, Bratov Babnik 14,
Ljubljana, last dolžnika Simonovič Milana,
Bratov Babnik 14, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2003

In 2000/00351 IZ-13385
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z

dne 17. 1. 2001, opr. št. In 2000/00351, je
bil dne 8. 5. 2001 opravljen v korist upnika
SZ Ruski car z.o.o., Bratovševa pl. 30, Ljub-
ljana, rubež dvosobnega stanovanja št. 15, v
izmeri 54,70 m2, ki se nahaja v stanovanj-
skem bloku v Ljubljani na naslovu Glinškova
pl. 21, v 3. nadstropju, last dolžnice Brigite
Mešiče, Glinškova ploščad 21, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2003

In 2003/00553 IZ-13415
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 20. 5. 2003, opr. št. In
2003/00553, je bil dne 13. 10. 2003
opravljen v korist upnika Gradbeni in vzdr-
ževalni center d.o.o., Brnčičeva 31, Ljublja-
na, rubež stanovanja št. 64, v 9. nadstropju
Na jami 1, Ljubljana, v izmeri 54 m2, last
dolžnikov Pejčić Barbare in Pejčić Gorana,
Na jami 1, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2003

Z 2002/00154 IZ-12015
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00154 z dne
29. 10. 2002, je bila nepremičnina, stano-
vanje št. 76/VI s pritiklino, v skupni izmeri
57,11 m2, v večstanovanjskih zgradbi v Ul.
Staneta Severja 13, v Mariboru, ki je last
Marije Križan do celote, dne 29. 10. 2002

na naroku zarubljena v korist upnice Dušice
Lampreht, stan. Ul. borcev 19, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 47.641
DEM v tolarski protivrednosti 4,619.748 SIT
s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 2003

I 2002/00033 IZ-12020
Sodni izvršitelj Janko Zorčič iz Brežic je

dne 3. 2. 2003 opravil rubež 1/2 dolžniči-
nega dvosobnega stanovanja št. 12 v izmeri
58,01 m2, v II. etaži večstanovanjske hiše
na naslovu Naselje heroja Maroka 23, Sev-
nica, v vrednosti 5,800.000 SIT.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 1. 10. 2003

In 10/03 IZ-12027
Na podlagi sklepa opr. št. In 10/03 z

dne 23. 1. 2003, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bila enonadstropna
stanovanjska hiša na naslovu Laz 7, Dol pri
Hrastniku, stoječa na parc. št. 759/7, ki pa
ni vpisana v zemljiško knjigo, v lasti dolžnika
Plahuta Emila, do 1/2, zarubljeno v korist
upnice Kovinoplastika Lož d.d., Cesta
19. oktobra 57, Stari trg pri Ložu, zaradi
izterjave 7,191.830,14 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 10. 2003

IZ-105873
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, SV 835/03 z dne 10. 11. 2003, je bilo
stanovanje v izmeri 78 m2, v mansardi sta-
novanjske hiše v Celju, Trubarjeva 3, sku-
paj s solastniškim deležem na skupnih de-
lih, objektih in napravah ter na temu stano-
vanju pripadajočem delu funkcionalnega
zemljišča, ki stoji na parc. št. 1221, zk. vl.
št. 351, k.o. Celje, zastavljeno v korist Ban-
ke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pripadki in stroški.

IZ-105875
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic, opr. št. SV 535/03 z dne 7. 11.
2003, sta bili dvosobno stanovanje št. 4, v
1. nadstropju stanovanjske hiše na Jeseni-
cah, Cesta 1. maja 35, stoječe na parc.
št. 2350 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
41,83 m2, last zastavitelja Janeza Tersegla-
va, na podlagi pogodbe št. 414/92-G o pro-
daji stanovanja z dne 18. 12. 1992 in daril-
ne pogodbe z dne 30. 6. 1993 ter dvoso-
bno stanovanje št. 32, v 7. nadstropju sta-
novanjske hiše na Jesenicah, Cesta maršala
Tita 1 A, stoječe na parc. št. 298 k.o. Jese-
nice, v skupni izmeri 51,79 m2, last zastavi-
teljice Sudke Terseglav, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 29. 9. 1993, za-
stavljeni v korist upnice Posojilnice - Bank
Zila, registrirana zadruga z omejenim jam-
stvom, Kaiser Jozef Platz 6, Villach/Beljak,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 35.000 EUR s pripadki.

IZ-105876
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kra-

nju, opr. št. SV 1306/2003 z dne 6. 11.
2003, je dvosobno stanovanje št. 28 v
izmeri 63,20 m2, ki se nahaja v šestem nad-
stropju stanovanjskega objekta na naslovu
Cesta 1. maja 67 v Kranju, ki stoji na parc.
št. 213/1, vl. št. 7 k.o. Huje, ki obsega
dnevno sobo v izmeri 19,44 m2, spalnico v
izmeri 13,33 m2, kuhinjo v izmeri 11,16 m2,
predsobo v izmeri 9,05 m2, WC v izmeri
1,40 m2, kopalnico v izmeri 3,55 m2, bal-
kon oziroma ložo v izmeri 4,46 m2, k stano-
vanju pa pripada tudi kletni prostor v izmeri
0,82 m2 ter solastninska pravica na sku-
pnih prostorih, delih in napravah objekta
kot celote, kot tudi na funkcionalnem zem-
ljišču, last dolžnika Vojka Pavune, Planina
74, Kranj in solidarne porokinje Nevenke
Us, Župančičeva ulica 16, Kranj, na temelju
kupoprodajne pogodbe, sklenjene 15. 10.
2003, s prodajalcema Darjo Jauh in Uro-
šem Jauhom, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, matična številka 5706491,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
42.340,07 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije s pripad-
ki.

IZ-105877
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kra-
nju, opr. št. SV 1316/2003 z dne 10. 11.
2003, je nepremičnina – dvosobno stano-
vanje v izmeri 68,33 m2, ki se nahaja v
zgradbi na naslovu Bistrica 39, stoječi na
parc. št. 105/3, vl. št. 289 k.o. Tržič, ki
obsega dve sobi, kopalnico, predsobo, sku-
pni WC, k stanovanju pa spada tudi klet
oziroma drvarnica v zidanem objektu, last
dolžnice Dome Babić, Bistrica 39, Tržič, na
temelju kupoprodajne pogodbe z dne
11. 10. 1993, sklenjene s prodajalko Bom-
bažno predilnico in tkalnico Tržič, zastavlje-
no v korist upnice Hippa, finančne storitve,
d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 800.000 SIT s
pripadki.

IZ-105878
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-580/03 z dne
6. 11. 2003, sta bila stan. št. 311, v I. nad-
stropju (3. etaža) objekta, v izmeri
82,84 m2, s shrambo št. 3K11 v kleti (1.
etaža) objekta, v izmeri 4,13 m2, z ident. št.
posebnega dela stavbe 3, ki se nahaja v
večstanovanjsko posl. objektu J1, lamela
III, na naslovu Ulica Slavka Gruma 102, v
Novem mestu, v stavbi z ident. št. 10136,
ki stoji na parc. št. 883/12 in parkirni pro-
stor z ident. št. 24, z oznako št. 4K10 v
izmeri 11,05 m2, ki leži v kleti (I. etaža)
večstanovanjsko posl. objekta J1, lamela
IV, na naslovu Ul. Slavka Gruma 100, v
Novem mestu, v stavbi z ident. št. stavbe
10135, ki stoji na parc. št. 883/11, vse
vpisano v zk. vl. 1056, k.o. Šmihel pri No-
vem mestu, s pripadajočim sorazmernim
lastniškim deležem na funkcionalnem zem-
ljišču, ki je skupno za obe stavbi parc.
št. 883/9, 883/10, 883/13, 883/14,
883/15, 883/16, vse k.o. Šmihel pri No-
vem mestu, vpisanih v z.k. vložku 1056,
ter na skupnih delih, prostorih in napravah
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stavbe, katere del je kupljena nepremični-
na, last dolžnice in zastaviteljice Stor-Trans
Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 34, Čr-
nomelj, sicer do celote na podlagi prodajne
pogodbe št. 50/37 z dne 16. 10. 2003,
zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ 5026237, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
23,572.600 SIT s pripadki.

IZ-105879
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-583/03 z dne
7. 11.2003, je bilo stan. na Ulici talcev 36,
Zagorje, v prtličju in ki obsega tri sobe,
kuhinjo, kopalnico, WC, predsobo, balkon
in klet, vse v skupni izmeri 60,53 m2, last
dolžnika in zastavitelja Drnovšek Antona,
Petrušnja vas 10A, Šentvid pri Stični, do
celote na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 10/91 z dne
29. 11. 1991, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
MŠ 5026237, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 5,700.000 SIT s pripadki.

IZ-105880
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-516/03 z dne 4. 11. 2003,
je bilo stanovanje št. 05 v tretjem nadstro-
pju in v izmeri 83,29 m2, v zgradbi Rudar-
ska cesta 2A, v Velenju, ki še ni vpisano v
zemljiško knjigo in je last dolžnika Blažič
Ivana in dolžnice Blažič Ljubomire iz Vele-
nja, Rudarska cesta 2 A, 3320 Velenje, za
vsakega do ene polovice, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 2. 8. 1993, za-
stavljeno v korist upnice Zveze bank, regis-
trirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank
und Revisionsverband registrierte Genos-
senschaft mit beschraenkter Haftung,
A-9010 Klagenfurt/ Celovec, Paulitschgas-
se 5-7, P.O.B. 465, za zavarovanje denar-
ne terjatve v znesku 50.000 EUR s pripad-
ki, po odplačilni kreditni pogodbi z dne
24. 10. 2003.

IZ-105881
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1310/2003 z dne
5. 11. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 001, v izmeri 68,95 m2, locirano v man-
sardi poslovno/stanovanjske zgradbe v Ma-
lečniku 056, Malečnik, ki stoji na parc.
št. 149/10, vložna številka 83, katastrska
občina Malečnik, last dolžnika Vernik An-
dreja, EMŠO 1102972500195, stanujoče-
ga Malečnik 056, Malečnik, do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
31. 12. 2002, sklenjene s Pošto Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot pro-
dajalko, zastavljeno v korist upnice Pošte
Slovenije, d.o.o., matična številka
5881447, Slomškov trg 010, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
9.104.000,00 SIT s pripadki.

IZ-105882
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1311/2003 z dne
5. 11.2003, je bilo dvosobno stanovanje

št. 002, v izmeri 53,05 m2, locirano v man-
sardi poslovno-stanovanjske zgradbe v Ma-
lečniku 056, Malečnik, ki stoji na parc.
št. 149/10, vložna številka 83, katastrska
občina Malečnik, last dolžnice Jožice Zorc,
EMŠO 2501969505017, stanujoče Maleč-
nik 056, Malečnik, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 16. 6. 2003,
sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 010, Maribor, kot prodajalko, za-
stavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., matična številka 5881447, Slomškov
trg 010, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 8,184.304,33 SIT s pripad-
ki.

IZ-105883
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1342/2003 z dne
5. 11. 2003, sta bili nepremičnini:

– stanovanje št. 1/P pritličje v izmeri
102,19 m2, v stanovanjski hiši v Mariboru,
Puškinova ul. 006, zgrajeni na parc.
št. 872, pripisani pri vl. št. 679, k.o. Tabor,
last zastaviteljice Katarine Horvat, EMŠO
0604933505203, stanujoče Maribor, Pu-
škinova ul. 006, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 156/77-91 z dne
18. 11. 1991, aneksa z dne 3. 12. 1991 in
pravnomočnega sklepa o dedovanju Okraj-
nega sodišča v Mariboru, opr. št. I D
312/2002 z dne 11. 9. 2002;

– triinpolsobno stanovanje št. 25 v IV.
nadstropju, v skupni izmeri 80,61 m2, v sta-
novanjskem bloku v Mariboru, Stantetova
ul. 012, last dolžnika in zastavitelja Loren-
cin Josipa, EMŠO 2406949500636, sta-
nujočega Maribor, Stantetova ul. 012, do
1/2 in zastaviteljice Irene Lorencin, EMŠO
2508952505581, stanujoče Maribor, Stan-
tetova ul. 012, do 1/2, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. 5/91 z dne
18. 11. 1991, sklenjene med Ekonomskim
centrom Maribor p.o. kot prodajalcem in
zastaviteljema kot kupcema, zastavljeni v ko-
rist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična
št. 5860580, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 11,000.000 SIT s pripadki.

IZ-105884
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1350/2003 z dne
5. 11. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 11, v izmeri 57,27 m2, locirano 2. nad-
stropju večstanovanjske zgradbe na Prvomaj-
ski 025, v Mariboru, ki stoji na parc. št. 382,
392/3, 2760/6, 373/9 in 383/1, k.o. Tez-
no, last dolžnice Karmen Kolmanič, EMŠO
1001972505188, stanujoče Maribor, Prvo-
majska 025, do celote, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 10. 6. 2003, sklenje-
ne s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
010, Maribor, kot prodajalko, zastavljeno v
korist upnice Pošte Slovenije, d.o.o., matič-
na številka 5881447, Slomškov trg 010, Ma-
ribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,094.973,10 SIT s pripadki.

IZ-105886
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1352/2003 z dne

5. 11. 2003, je bila nepremičnina, stanova-
nje št. 3 v skupni izmeri 85,92 m2, ki se
nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše v
Mariboru, Šarhova ul. 103, katastrska ob-
čina Studenci, last dolžnika in zastavitelja
Pernarčič Dušana, rojenega 24. 3. 1949,
EMŠO 2403949500440, stanujočega Bis-
trica ob Dravi, Osojna ul. 006, do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o pro-
daji stanovanja št. S-168/92 z dne
16. 1. 1992, sklenjene z Elektro Slovenija,
p.o., Ljubljana, kot prodajalcem, zastavlje-
na v korist upnice Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana, Dalmatinova 004, Ljubljana, ma-
tična št. 5448557, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,000.000 SIT s pripadki.

IZ-105889
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1367/2003 z dne
7. 11. 2003, sta bili nepremičnini:

– stanovanje št. 1 v skupni izmeri
45,98 m2, s pripadajočo kletno shrambo
št. 1 v izmeri 3,20 m2, v pritličju stanovanj-
ske hiše v Mariboru, Prekmurska ulica 046,
stoječi na parc. št. 203, katastrska občina
Tezno, s solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah, ki slu-
žijo stanovanjski hiši kot celoti in na funkci-
onalnem zemljišču stanovanjske hiše, last
dolžnika in zastavitelja Lenič Damirja, EM-
ŠO 0109977500348, stanujočega Mari-
bor, Štrekljeva ul. 068, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 16. 10. 2003, sklenjene s
prodajalcema Macanovič Božom in Maca-
novič Milevo,

– dvosobno stanovanje št. 5, v izmeri
58,54 m2, v I. nadstropju stanovanjske stav-
be v Mariboru, Štrekljeva 068, zgrajene na
parc. št. 426/1, katastrska občina Tezno, s
solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah, ki služijo stano-
vanjski stavbi kot celoti in na funkcionalnem
zemljišču stanovanjske stavbe, last zastavi-
teljev Lenič Borisa, EMŠO
1910956500230, stanujočega Maribor,
Štrekljeva ul. 068 in Bernarde Lenič, EM-
ŠO 1702955505199, stanujoče Maribor,
Štrekljeva ul. 068, za vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 1. 12.
2000, sklenjene s prodajalko Škoda Lilija-
no, zastavljeni v korist upnice Nove Kredit-
ne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična št. 5860580, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 6,900.000
SIT  s pripadki.

IZ-105892
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1368/2003 z dne
7. 11. 2003, je bila nepremičnina, poslovni
prostor – dvoetažni v pritličju in kleti v izme-
ri 82,73 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi v Mariboru, Smetanova ulica 057,
zgrajeni na parc. št. 1681/1, katastrska ob-
čina Koroška vrata in po vloženem zemlji-
škoknjižnem predlogu za vpis etažne lastni-
ne in lastninske pravice z dne 9. 4. 2003,
predstavlja podvložek številka 1166/14, ka-
tastrska občina Koroška vrata, last dolžnika
Merdausl Riccarda, EMŠO
0912971500483, stanujočega Ul. kneza
Koclja 031, Maribor, na podlagi notarskega
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zapisa kupoprodajne pogodbe, opr. št. SV
779/99-1 z dne 6. 8. 1999 in njenega do-
datka opr. št. SV 779/99-2 z dne 6. 8.
1999, sklenjenih z Janjo Frelih, kot proda-
jalko, zastavljena v korist upnice Nove kre-
ditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična št. 5860580, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 17,000.000
SIT s pripadki.

IZ-105895
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1019/03 z dne 6. 11.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stano-
vanje št. 65, v osmem nadstropju stanovanj-
skega bloka na naslovu Ulica Ceneta Štu-
parja 3, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 97/1
in 99/1, k.o. Črnuče, v izmeri 55,15 m2, s
shrambo v kleti v izmeri 2 m2 ter pripadajo-
čim solastniškim deležem na skupnih, de-
lih, prostorih, napravah ter na hišniškem sta-
novanju, ki je solasten (1/2), z lastniki sta-
novanj objekta Primožičeva 1 in na zemlji-
šču pod stavbo parc. št. 99/1, k.o. Črnuče,
kar vse je last zastavitelja Mateja Starmana,
Godešič 109, Škofja Loka, davčna
št. 37778781, na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene dne 3. 11. 2003, z Zora-
nom in Ireno Kitanovič, iz Ljubljane, Ulica
Ceneta Štuparja 3. Stanovanje je zastavlje-
no v korist upnice SKB banke d.d. Ljublja-
na, matična št. 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,500.000 SIT s
pripadki.

IZ-105898
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1020/03 z dne 6. 11.
2003, je bilo zastavljeno stanovanje št. N1,
v skupni izmeri 100,45 m2, v I. nadstropju
stanovanjske hiše, s pripadajočim parkirnim
mestom, na naslovu Pod strahom 49, Lavri-
ca, p. Škofljica, ki je last zastaviteljice Ma-
nje Rebernik, EMŠO 2410949505376,
Pod Strahom 49, Lavrica, p. Škofljica, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 11.
2002 in aneksa št. 1  z dne 18. 12. 2002,
oboje sklenjeno s prodajalcem MTM Invest,
Podjetje za investicije d.o.o. Ljubljana. Sta-
novanje je zastavljeno v korist upnice Vol-
ksbank – Ljudske banke d.d., Ljubljana, ma-
tična št. 5496527, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 2,500.000 SIT s pripadki.

IZ-105900
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opr. št. SV 852/03 z dne
29. 10. 2003, je bilo stanovanje 1 v skupni
izmeri 38,28 m2, stanovanje številka 2 v
skupni izmeri 87,74 m2, stanovanje 4 v sku-
pni izmeri 67,84 m2, stanovanje 11 v skupni
izmeri 87,74 m2, stanovanje 12 v skupni
izmeri 49,62 m2, stanovanje 13 v skupni
izmeri 67,13 m2, stanovanje 14 v skupni
zmeri 72,61 m2, stanovanje 19 v skupni
izmeri 37,69 m2, stanovanje 20 v skupni
izmeri 84,34 m2, stanovanje 21 v skupni
izmeri 49,90 m2, stanovanje 22 v skupni
izmeri 68,12 m2, stanovanje 23 v skupni
izmeri 73,40 m2 na stanovanje 25 v skupni
izmeri 58,62 m2, stanovanje 26 v skupni
izmeri 71,87 m2, stanovanje 27 v skupni

izmeri 66,63 m2, ki so v pogodbi o pridobi-
tvi citirani kot podvložki _/3, podvložki _/4,
podvložki _/6, podvložki _/13, podvložki
_/14, podvložki _/15, podvložki _/16, pod-
vložki _/21, podvložki _/22, podvložki
_/23, podvložki _/24, podvložki _/25, pod-
vložki _/27, podvložki _/28, podvložki
_/29, v poslovni stavbi, ki stoji na par.
št. 1750/2 in 2355/4 katastrska občina
Ljutomer in ki ima identifikacijsko številko
2077, ki jih je zastavna dolžnica pridobila
po pogodbi o skupni gradnji, sporazumu o
delitvi in ustanovitvi etažne lastnine, ter po-
godbe o medsebojnih razmerjih z dne
20. 10. 2003 in ki je že vložena v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ljutomeru, pod
dnevno številko 1413/2003, vendar se še
vpis ni izvršil, niti niso določene številke pod-
vložkov, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Ljub-
ljana, za zavarovanje izvršljive denarne ter-
jatve v višini 365.000 EUR s pripadki.

IZ-105903
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opr. št. SV 859/03 z dne
30. 10. 2003, je bilo stanovanje številka
18 in enako oštevilčen kletni prostor –
shramba, ki se nahaja v stavbi, zgrajeni na
parceli 1643/1 pripisani k vložku številka
1376 katastrska občina Tabor, v velikosti
stanovanja 49,25 m2 in kletnega prostora
2,46 m2 in ki ga je dolžnik Ivanković Alen,
EMŠO 1212971500086, Celje, Podjavor-
škova ulica 13, pridobil od prodajalca
Balažić Aleksandra, Maribor, Prešernova uli-
ca 30, po kupoprodajni pogodbi z dne
22. 10. 2003 in zemljiškoknjižnem dovoli-
lu, overjeno dne 22. 10. 2003, zastavljena
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, matična številka 1430564, za za-
varovanje izvršljive denarne terjatve v višini
30.400 EUR s pripadki.

IZ-105906
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja mag. Andreja Ro-
škerja iz Murske Sobote, opr. št. SV
865/03 z dne 4. 11. 2003, je bilo stanova-
nje številka 2, v stanovanjski stavbi na Or-
moški cesti 21, v Ljutomeru, v prvem nad-
stropju, ki obsega kuhinjo 17,07 m2, sobo
21 m2, sobo 14,75 m2, predsobo 6,23 m2,
kopalnico 5,11 m2, shrambo 1,20 m2, bal-
kon oziroma teraso 1,21 m2, klet oziroma
drvarnico 9,78 m2, skupno 92,77 m2, pri
čemer je stanovanjska stavba pripisana k
vložku številka 990 katastrska občina Ljuto-
mer, stoječa na parc. št. 2362, in ki sta jo
zastavna dolžnika Kovačič Valerija, EMŠO
2805933505265, Ljutomer, Ormoška ce-
sta 21 in Kovačič Josip, EMŠO
0412932500260, Ljutomer, Ormoška ce-
sta 21, pridobila po pogodbi o prodaji sta-
novanja št. 361/57-93 z dne 10. 9. 1993,
sklenjene s prodajalko Občino Ljutomer, in
ki je že vložena v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Ljutomeru pod dnevno
št. 1335/02, vendar se še vpis ni izvršil,
niti niso določene številke podvložkov, za-
stavljeno v korist upnice Bank Austria Cre-
ditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
matična številka 5446546, za zavarovanje

izvršljive terjatve v višini 42.430 EUR s pri-
padki napram dolžnici Kovačič Steli, EMŠO
1003970505035, Ormoška cesta 21, Lju-
tomer.

IZ-105908
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 602/2003 z dne
6. 11. 2003, je bilo stanovanje št. 44, ki se
nahaja v 6. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Clevelandska 45, Ljubljana, stoje-
če na parc. št. 1546, vpisane v vl. št. 275,
k.o. Nove Jarše, v skupni izmeri 29,69 m2,
ki obsega sobo v izmeri 18,03 m2, kuhinjo
v izmeri 2,67 m2, kopalnico v izmeri
3,07 m2, predsobo v izmeri 2,04 m2, ložo v
izmeri 1,89 m2 in klet v izmeri 1,99 m2, z
idealnim solastninskim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah in pra-
vico uporabe na funkcionalnem zemljišču,
last dolžnice in zastaviteljice Marjance Ver-
gilas, Puhova 6, Ljubljana, prej Cleveland-
ska 45, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 918/2/92, sklenjene dne
28. 2. 1992, s prodajalko Občino Ljublja-
na-Bežigrad, Linhartova 13, Ljubljana, za-
stavljeno v korist upnice Raiffeisenbank
Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Bahnstrasse 22, Dobrla vas, Av-
strija, z enolično identifikacijsko številko
AJPES-a 1870653, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 20.000 EUR s pp.

IZ-105909
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Alojza Slavka Keč-
ka iz Ormoža, opr. št. SV 330/03 z dne
7. 11. 2003, je bilo celotno stanovanje
št. 14, s pripadajočim kletnim prostorom
št. 14, v skupni izmeri 60,80 m2, ki se na-
haja v šestem nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Lavričeva ul. 14 v Mari-
boru, stoječe na parc. št. 1982/3 k.o. Ko-
roška vrata, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 24. 10. 2003, sklenjene s prodajalcem
Dodoma d.o.o., Partizanska 13/a, 2000
Maribor, do celote v lasti Matjaža Vihra,
Breg 31, 2277 Središče ob Dravi, zastav-
ljeno v korist v upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., mat. št. 5860580, Vita Kraig-
herja 4, 2505 Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 7,500.000 SIT s pri-
padki, skladno s kreditno pogodbo
št. 118302/9 z dne 4. 11. 2003.

IZ-105910
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1337/03 z dne 7. 11.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 3v  v
I. nadstropju poslovno stanovanjskega ob-
jekta v Mariboru, stoječega na parc.
št. 402/2, 402/18, 402/19, k.o. Zgornje
Radvanje, ob Pohorski ulici v Mariboru, v
izmeri (neto + loža) 45,40 m2, s shrambe-
nim boksom v izmeri 5,70 m2, skupaj
51,10 m2, katerega lastnika sta zastavitelja
Horvat Tina in Olup Dejan, vsak do 1/2 od
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
za nakup stanovanja v poslovno stanovanj-
skem objektu 2, Radvanje, sklenjene s pro-
dajalcem Kograd Gradnje d.o.o. Hoče, z
dne 10. 10. 2003, zastavljeno v korist upni-
ce Zveze bank, registrirana zadruga z ome-
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jenim jamstvom, Avstrija, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 45.000 EUR, kar zna-
ša preračunano po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan podpisa tega notarskega
zapisa 10,612.323 SIT, s trenutno letno
obrestno mero 4,625% in 4,5% zamudnimi
letnimi obrestmi, z rokom zapadlosti terjat-
ve na dan 30. 11. 2018, s tem da je obre-
stna mera za EUR vezana na 3 mesečni
Euribor, s pribitkom 2,50%  točk.

IZ-105912
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1339/03 z dne
10. 11. 2003, je bila nepremičnina, dvoso-
bno stanovanje št. 3, v I. nadstropju večsta-
novanjske stavbe v Mariboru, Ulica Staneta
Severja 1, v skupni izmeri 61,67 m2, s pri-
padajočo kletno shrambo, stoječega na
parc. št. 162/1, 1615/2, 1616/3, k.o.
Spodnje Radvanje, ki je v lasti Granda Si-
mone in Dobaj Mirana, vsakega do 1/2, na
osnovi kupoprodajne pogodbe za stanova-
nje z dne 14. 7. 2000, sklenjene z prodajal-
cem Beriša Haljiljom, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za
zavarovanje denarne terjatve v višini
23.603,28 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. 52629/50, kar znaša
5,560.000 SIT z realno letno obrestno me-
ro EUR + 6,9%, s tem, da se realna vre-
dnost 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 kreditne pogodbe, to je od
20. 10. 2003.

IZ-105913
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3614/2003 z dne
4. 11. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 7, ki se nahaja v prvem nadstropju bloka
na naslovu Cesta na Roglo 11 H, v Zrečah,
parc. št. 104/60, k.o. Zreče, vl. št. 296, v
izmeri 67,64 m2, solast Krajnik Jurija EM-
ŠO 1801954500094 in Krajnik Milene EM-
ŠO 2201962505247, vsak do 1/2, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne
18. 11. 1991, sklenjene med podjetjem Co-
met kot prodajalcem in Jurijem Krajnikom
kot kupcem ter aneksom k pogodbi z dne
3. 4. 1992, zastavljeno v korist upnice BKS
– leasing, d.o.o., Komenskega 12, Ljublja-
na, matična številka 5935539, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 32.000 EUR s
pripadki.

IZ-105914
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3654/2003 z dne
5. 11. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 19 v izmeri 51,94 m2, v III. nadstropju
stanovanjske hiše v Ljubljani, Riharjeva 40,
parc. št. 205, 242 in 250/22, k.o. Trnov-
sko predmestje, skupaj s pripadajočim de-

ležem na skupnih delih, v lasti zastaviteljice
Nataše Boc, Riharjeva 40, Ljubljana, na
podlagi darilne pogodbe z dne 6. 7. 1995,
sklenjene z Mileno Boc, Šentpavel 22, Do-
brunje, kot darovalko, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d., Vodnikova 2, Ce-
lje, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,800.000 SIT s pripadki.

IZ-105915
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3677/2003 z dne
7. 11. 2003, je bilo trisobno stanovanju,
št. 6, v 1. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Aškerčeva 3, Šoštanj, ki stoji na
parc. št. 1138, z.k. vl. št. 299, k.o. Šoš-
tanj, v skupni izmeri 76,42 m2, kateremu
pripada tudi sorazmeren solastniški delež
na skupnih delih, v lasti dolžnice in zastavi-
teljice Milanke Ibralić, stanujoče Aškerčeva
cesta 3 A, na podlagi prodajne pogodbe in
pogodbe o prevzemu dolga z dne 22. 10.
1999, sklenjene med Kmetijsko zadrugo
Šaleška dolina z.o.o. Šoštanj, Trg svobode
12, kot prodajalko, dolžnico in zastaviteljico
kot kupcem ter Gorenje, gospodinjski apa-
rati, delniška družba, Velenje, kot zavezan-
cem – plačnikom, zastavljeno v korist upni-
ce BKS – leasing, d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20.000 EUR v tolarski protivrednosti
s pripadki.

IZ-105916
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1369/2003 z dne
4. 11. 2003, je stanovanje št. 18 v izmeri
69,91 m2, v 3. etaži stanovanjske stavbe v
Mariboru, Kardeljeva c. 80, stoječe na parc.
št. 84, k.o. Sp. Radvanje, last Rajšp Marti-
ne in Šenveter Borisa, vsakega do 1/2, na
temelju prodajne pogodbe z dne 29. 10.
2003, zastavljeno v korist Bank Austria Cre-
ditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 29.750 EUR s pp, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS za EUR na dan plačila oziroma izterjave.

IZ-105917
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1373/2003 z dne
5. 11. 2003, je stanovanje 17/I v izmeri
53,60 m2, v stanovanjski hiši v Slovenski
Bistrici, Tomšičeva 24, stoječi na parc.
št. 887/2 pripisani pri vl. št. 1620 k.o. Slo-
venska Bistrica, last Fidler Alenke in Žišt
Boštjana, vsakega do 1/2, na temelju ku-
poprodajne pogodbe z dne 24. 9. 2003,
zastavljeno v korist Bank Austria Creditan-
stalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 19.100 EUR s pp, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju BS za
EUR na dan plačila oziroma izterjave.

IZ-105918
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1931/03 z dne 5. 11.
2003, je bila nepremičnina, parc.
št. 1088/4 pašnik 535 m2 in parc.
št. 1088/1, pašnik 386 m2, oboje vpisano
v vl. št. 719 k.o. Vrhpolje, kar v naravi pred-

stavlja stanovanjsko hišo in nadstrešnico,
kakor vse to izhaja iz enotnega gradbenega
dovoljenja št. 8035-S-370-05-8/1-2-JP z
dne 11. 1. 2001, skupaj s pripadajočim
zemljiščem in kar vse je last zastaviteljice,
na podlagi darilne pogodbe, sklenjene dne
15. 12. 2002, s Škrjanc Jožetom in darilne
pogodbe, sklenjene dne 15. 2. 2002, s
Škerjenc Ano, zastavljena v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 10,000.000 SIT, vse s pripad-
ki.

IZ-105919
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1934/03 z dne 5. 11.
2003, je bila garsonjera z oznako 1/IV Ba-
kovnik jug, v skupni izmeri 32,85 m2, ki se
nahaja v IV. nadstropju stanovanjskega blo-
ka na naslovu Groharjeva ulica 2, v Kamni-
ku, in je last zastaviteljice Lapuh Lidie, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 16. 10. 2003, z Lesar Ivano in Lesar
Ludvikom, zastavljena v korist upnice Raif-
feisen Krekove banke d.d., Slomškov trg
18, Maribor, mat. št. 5706491, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 5,000.000
SIT, vse s pripadki.

IZ-105920
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1939/03 z dne
6. 11.2003, je bil poslovni prostor– gostin-
ski lokal v izmeri 38,15 m2 in skladišče v
izmeri 5,08 m2, ki se nahajata v pritličju
stanovanjske hiše na Štihovi ulici 13, v
Ljubljani, stoječi na parc. št. 1788 in 1789
k.o. Bežigrad, last zastavitelja Jović Mića,
zastavljeno v korist upnika Rafeta Rastoder-
ja, za zavarovanje denarne terjatve v višini
75.000 EUR s pripadki.

IZ-105921
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1940/03 z dne 6. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 19, v III. nad-
stropju, v skupni izmeri 58,32 m2, v stano-
vanjski hiši Gregorčičeva 18 A, Tolmin, last
zastaviteljice Lazarević Cvijete, rojene
21. 10. 1958, stanujoče Gregorčičeva uli-
ca 18A, Tolmin, zastavljeno v korist Marija-
na Habijaniča, rojenega 9. 11. 1944, sta-
nujočega Bača pri Modreju 44 a, Most na
Soči, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 20.700 EUR s pripadki.

IZ-105972
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1387/2003 z dne
12. 11. 2003, je bila nepremičnina, apar-
tma Trobentica št. 46, s pripadajočo teraso
in pokritim vhodom v skupni izmeri
30,90 m2, ki se nahaja v turističnem nase-
lju Prekmurska vas v Moravskih Toplicah,
stoječem na zemljišču parcele številka 915,
916, 918, 919 in 920, katastrska občina
Martjanci, last zastavitelja Živko Antona,
EMŠO 2712953500768, stanujočega Sel-
nica ob Muri 131, Ceršak, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. P-58/02 z dne
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11. 11. 2002, v zvezi z zemljiškoknjižnim
dovolilom z dne 13. 10. 2003, sklenjene z
Vegrad d.d. Velenje, kot prodajalcem, za-
stavljeno v korist upnice Nove kreditne ban-
ke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
matična št. 5860580, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 43.000 EUR s pripad-
ki, v tolarski protivrednosti po podjetniškem
prodajnem tečaju upnice na dan plačila.

IZ-105974
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marjane Ko-
lenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 630/03 z
dne 30. 10. 2003, je bila nepremičnina, in
sicer poslovni prostor v nadstropju objekta
»A« št. 11, na desni strani veznega hodnika
v izmeri 72,45 m2, ki se nahaja v območju
urejanja VP 6/1 Plutal-območje MGS ob
cesti v Gorico pri Dolgem mostu v Ljubljani,
last dolžnice – družbe Megaron d.o.o.,
Ljubljana, Cesta v Gorice 36, Ljubljana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe za poslovni
prostor z dne 27. 11. 1992, sklenjene s Sta-
novanjsko zadrugo Mladost z.b.o., Gregor-
čičeva 3, zastavljena v korist upnice Banke
Zasavje d.d. Trbovlje, bančne skupine No-
ve Ljubljanske banke, Trg revolucije 25c,
Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,000.000 SIT z vsemi pripadki ter
morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve.

IZ-105975
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bu-
čan iz Kranja, opr. št. SV 503/03 z dne
11. 11. 2003, je bila nepremičnina, stano-
vanje št. 2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
skega bloka, stoječega na parc. št. 225,
k.o. Bistrica, na naslovu Bistrica pri Tržiču,
Kovorška cesta 17, s površino 57,30 m2,
last zastaviteljice, zastavljena v korist upni-
ce SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
MŠ 5026237, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 6,000.000 SIT s pripadki.

IZ-105976
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 1015/03 z dne 10. 11.
2003, je bila nepremičnina – stanovanje
št. 50, v VII. nadstropju stanovanjskega blo-
ka v Celju, Goriška ulica 1, v skupni izmeri
30,08 m2, last zastavitelja Setnikar Matja-
ža, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
5. 2. 2003, zastavljeno v korist upnice Po-
sojilnice bank Podjuna, registrirana zadru-
ga z omejenim jamstvom, Pliberška cesta
6, 9141 Dobrla vas/Eberndorf, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve upnice do dol-
žnice Setnikar Sonje, v znesku 9.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, z vsemi pripadki.

IZ-105977
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1146/03 z dne 5. 11.
2003, je nepremičnina, dvosobno stanova-
nje št. 6 v izmeri 72,56 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom v izmeri 7,60 m2, ki se
nahaja v II. nadstropju večstanovanjske stav-
be v Mariboru, Župančičeva ulica 11, ki je
do celote last Štefanije Kranjc, na podlagi

kupoprodajne pogodbe št. 1879-10/93,
sklenjene dne 11. 10. 1993 med prodajal-
cem TAM Maribor, d.d., Maribor in kupce-
ma Jožefom in Miranom Vidovičem, dodat-
ka k navedeni kupoprodajni pogodbi z dne
17. 7. 2001 in kupoprodajne pogodbe, skle-
njene dne 3. 9. 2001 med prodajalcema
Jožefom in Miranom Vidovičem ter kupko
Štefanijo Kranjc, zastavljena v korist upnika
Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z
omejenim jamstvom, Bahnhofstrasse 2,
8430 Lipnica, Republika Avstrija, za zava-
rovanje denarne terjatve do dolžnikov Fran-
ca in Štefanije Kranjc, oba stanujoča Vale-
sova ulica 26, Maribor, v višini 23.000 EUR
s pripadki.

IZ-105978
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1955/03 z dne 10. 11.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 10 v
izmeri 65,60 m2, ki se nahaja v prvem nad-
stropju stanovansjkega objekta v Kranju,
Lojzeta Hrovata 7, parc. št. 253/1, vl.
št. 328, k.o. Klanec, s pripadajočimi kletni-
mi prostori, last zastaviteljice Mire Zeković,
Linhartova cesta 34, Ljubljana, zastavljeno
v korist upnika Šteblaj Slavka, Pregljeva uli-
ca 15, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20.580 EUR s pripadki.

IZ-105979
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1388/2003 z dne
10. 11. 2003, je dvosobno stanovanje
št. 24/III, v izmeri 53,98 m2, v hiši v Mari-
boru, Borova vas 10, ki stoji na parc.
št. 2349, pripisani pri vl. št. 1615 k.o. Sp.
Radvanje, last Kranjec Aleša, stan. Mari-
bor, Ul. Staneta Severja 1, na temelju kupo-
prodajne pogodbe z dne 16. 10. 2003, za-
stavljeno v korist Probanke d.d., Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve do najvišje-
ga zneska 10,900.000 SIT.

IZ-105980
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3696/2003 z dne
10. 11. 2003, je bilo enoinpolsobno stano-
vanje št. 4 v velikosti 48,33 m2, I. nadstro-
pje stanovanjske hiše Iga Grudna 21, Ljub-
ljana, k.o. Vič, kateremu pripada sorazme-
ren solastniški delež na skupnih delih, last
Rajka Šimuniča, Iga Grudna 21, Ljubljana,
na podlagi pogodbe o zamenjavi lastniške-
ga stanovanja z dne 1. 3. 1993, sklenjeno
z Marjanko Mrhar, zastavljeno v korist upni-
ka BKS – leasing, d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 26.000 EUR v tolarski protivrednosti
s pripadki.

IZ-105981
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3718/2003 z dne
11. 11. 2003, je bilo stanovanje v objektu
16C01S, ki obsega bivalno površino z oz-
nako 16C01S v izmeri 93,22 m2, shrambo
z oznako 16CSO3K v izmeri 7,61 m2, atrij z
oznako 16CO1A v izmeri 48,13 m2 in 2
parkirni mesti z oznako 16P17P in 16P18P,

in ki se nahaja na naslovu Ulica Lojzeta Spa-
cala 36, Ljubljana, stoječe na parceli
št. 1065/71 in 1065/72, k.o. Zg. Šiška, v
lasti zastavitelja Gradvoz & CO d.o.o., Ljub-
ljana, Tbilisijska 89, na podlagi pogodbe
št. 7400361023 z dne 5. 5. 2000, sklenje-
ne z LB HIPO, d.o.o., Trg republike 3, Ljub-
ljana, IMOS Inženiring d.d., Ljubljana, Lin-
hartova 13, Vegrad d.d., gradbeno indus-
trijsko podjetje, Prešernova 9a, Velenje in
IMOS, investicijske gradnje, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 56, kot prodajalci, zastavljeno
v korist upnice Poštne banke Slovenije d.d.,
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 100,000.000
SIT s pripadki.

IZ-105982
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič Trat-
nik, opr. št. SV 1485/03 z dne 10. 11.
2003, je bilo zastavljeno – trisobno stano-
vanje št. 2, v izmeri 60,60 m2, ki se nahaja
v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu
Ljubljana, Hudovernikova ulica 4, stoječem
na parc. št. 441/6, k.o. Poljansko predmes-
tje, s pripadajočim sorazmernim solastni-
škim deležem na skupnih delih, prostorih in
napravah ter zemljišču, potrebnem za re-
dno rabo stavbe, ki je last zastaviteljev, za
vsakega do polovice, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 18. 11. 1991,
št. 362-58/91-10 in aneksa k prodajni po-
godbi z dne 24. 11. 1999, oboje sklenjeno
s prodajalko Republiko Slovenijo in zastavi-
teljema kot kupcema, vse v korist zastavne-
ga upnika Marka Birsa, roj. 11. 3. 1962,
stanuje Ljubljana, Brilejeva ulica 19, EMŠO
1103962500304, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,300.000 SIT, z obrestmi
in vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki
bi jih posojilodajalec imel z uveljavljanjem
vračila terjatve.

IZ-105983
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič Trat-
nik, opr. št. 1497/03 z dne 11. 11. 2003,
je bilo zastavljeno enosobno stanovanje
št. 1, v izmeri 35,60 m2, ki se nahaja v
pritličju stanovanjske hiše v Ljubljani, Belo-
kranjska 1, stoječi na parc. štev. 1406, vpi-
sani v vlož. št. 1564, k.o. Bežigrad, s pripa-
dajočim sorazmernim solastniškim deležem
na skupnih delih, prostorih in napravah ter
na funkcionalnem zemljišču, last dolžnikov
in zastaviteljev Erike Krašovec in Bogdana
Krašovca, na podlagi kupoprodajne pogod-
be, sklenjene dne 26. 4. 2002, s prodajal-
ko Polono Vodišek, in sicer v korist upnika
BKS – leasing, družba za leasing, financira-
nje in trgovino, d.o.o., s sedežem in po-
slovnim naslovom Ljubljana, Komenskega
12, matična številka 5935539, za zavaro-
vanje denarne terjatve z devizno klavzulo v
znesku 26.000 EUR s pripadki, ki zapade
5. 11. 2018.

IZ-105984
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 899/03
z dne 11. 11. 2003, je bilo enosobno sta-
novanje št. 11, v 3. nadstropju večstano-
vanjskega bloka na naslovu Polanškova uli-
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ca 21, Ljubljana-Črnuče-Bežigrad, ki stoji
na parc. št. 244/41, vl. št. 1291, k.o. Črnu-
če, v skupni izmeri 42,37 m2, last zastavite-
ljice Alenke Turk, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 24. 10. 2003, z
Jano Pavlin, 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 38.210 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, s pripadki.

IZ-105985
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 902/03
z dne 11. 11. 2003, je bilo stanovanje
št. 10, ki se nahaja v IV. nadstropju večsta-
novanjske stavbe v Ljubljani, na naslovu Lin-
hartova 80, v skupni izmeri 67,50 m2, na
parc. št. 1378/1, k.o. Bežigrad, last zasta-
viteljice Nine Vrhovec do 3/4, kar je prido-
bila na podlagi prodajne pogodbe, sklenje-
ne dne 29. 10. 2003 in Marjana Jamnika
do 1/4, na podlagi darilne pogodbe, skle-
njene dne 20. 10. 2003 in aneksa k darilni
pogodbi, zastavljeno v korist upnika
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Du-
najska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 52.100 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, s pripadki.

IZ-105986
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1353/03 z dne 11. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 158, v IV. nad-
stropju, v skupni izmeri 41,58 m2, s pripa-
dajočim kletnim prostorom, v večstanovanj-
ski stavbi na naslovu Trg Dušana Kvedra 12
v Mariboru, stoječe na parc. 1753/7, k.o.
Spodnje Radvanje, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 7. 5. 2003, sklenjene s
prodajalko Orešič Marijo, zastavljeno v ko-
rist upnice Raiffeisenbank Eberndorf, re-
gistrierte G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 3.500 EUR, kar
znaša preračunano po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan podpisa tega notarske-
ga zapisa 825.612,20 SIT, z letno obrestno
mero 7%, ki začne teči 20. 12. 2003 in 5%
zamudnimi letnimi obrestmi, z rokom zapa-
dlosti zadnjega obroka dne 20. 3. 2012.

IZ-105987
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1354/03 z dne 11. 11.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 6, v
I. nadstropju, v izmeri 34,16 m2, na naslovu
Pajkova ulica 24 v Mariboru, stoječe na
parc. 126, k.o. Spodnje Radvanje, katere-
ga lastnik je Skeledžić Esad, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 12. 6. 2003, skle-
njene s prodajalcem Peserl Hubertom, za-
stavljeno v korist upnika Raiffeisenbank
Eberndorf, registrierte G.m.b.H., Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
11.000 EUR, kar znaša preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
podpisa tega notarskega zapisa
2,578.365,90 SIT, z letno obrestno mero

7%, ki začne teči 20. 12. 2003 in 5% za-
mudnimi letnimi obrestmi, z rokom zapadlo-
sti zadnjega obroka dne 20. 3. 2015.

IZ-105997
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljublja-
ne, opr. št. SV 1971/03 z dne 12. 11. 2003,
je bilo enosobno stanovanje s kabinetom
št. 01037/015 (prej št. 29), v skupni izmeri
45,52 m2, s kletjo št. 01037/016 in kletno
shrambo št. 01037/017, kar se vse nahaja v
stanovanjskem bloku na naslovu Martina Kr-
pana ulica 5 v Ljubljani, in je last zastaviteljice
Arifović Mirjane, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 310, sklenjene dne 18. 10. 1993,
s PTT Podjetjem Slovenije p.o. ter na podlagi
aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi št. 310
z dne 30. 9. 2003, zastavljeno v korist upni-
ce Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, mat. št. 5706491, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 5,700.000 SIT,
vse s pripadki.

IZ-105998
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3734/2003 z dne
12. 11. 2003, je bilo stanovanje številka 4 v
izmeri 82,18 m2, v prvem nadstropju v ob-
jektu B 17, lokacija MS 4/5 Fužine, s klet-
nim prostorom za ozimnico, na parc.
št. 1087/2 in parc. št. 1184/1, k.o. Moste,
skupaj s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih, v skupni lasti po nedolo-
čenih deležih dolžnika in zastavitelja Franca
Vesela, Podpreska 8, Kočevje, ter solidar-
ne porokinje in zastaviteljice Jelke Vesel,
Pot na Fužine 37, Ljubljana, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 11. 3. 1989,
sklenjene z Ivanom Lesjakom, Pot na Fuži-
ne 37, Ljubljana in Majdo Slapar, Gajniče 1,
Šmarje Sap, kot prodajalcema, zastavljeno
v korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova
2, Celje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,800.000 SIT s pripadki.

IZ-105999
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1005/03 z dne 12. 11.
2003, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje
št. 12, v skupni izmeri 81,50 m2, ki se naha-
ja v IV. nadstropju stanovanjskega bloka na
Seidlovi cesti 56 v Novem mestu, ki je vpisa-
na pri vl. št. 1239, k.o. Novo mesto in po-
slovni prostor – lokal št. P1 – Market v izme-
ri 265,70 m2, v pritličju Trgovsko poslovne-
ga centra v Grosupljem, stoječem na parceli
št. 621/19, k.o. Grosuplje, oboje last zasta-
vitelja Orion Ltd d.o.o., Ljubljana, Dunajska
129, na podlagi prodajnih pogodb z dne
25. 9. 2003 in 23. 3. 2001. Stanovanje in
poslovni prostor sta zastavljena v korist upni-
ce Zveze bank, registrirana zadruga z ome-
jenim jamstvom, Bank und Revisionsver-
band, reg.Gen.m.b.Haftung, Celovec Paulit-
schgasse 5–7, Republika Avstrija, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 500.000
EUR s pripadki.

IZ-106000
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1175/03 z dne 12. 11.

2003, je nepremičnina, enosobno stanova-
nje št. 10, v skupni izmeri 38,64 m2, ki se
nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hi-
še v Mariboru, Prušnikova ul. 40, ki stoji na
parc. št. 1116/001, vpisano v vl. št. 1414,
k.o. Spodnje Radvanje, ki je do 1/2 last
Jožeta Zadravca in do 1/2 last Dragice Zer-
nko, oba stan. Prušnikova ul. 40, Maribor,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o pro-
daji stanovanja št. 9130-231/91 z dne
16. 12. 1991, kupoprodajne pogodbe z dne
1. 6. 1998 in prodajne pogodbe z dne
10. 11. 2003, zastavljena v korist upnice
Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z
omejenim jamstvom, Republika Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Jožeta Zadravca in Dragice Zernko, oba sta-
nujoča Prušnikova ul. 40, Maribor, v višini
15.800 EUR s pripadki.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 3/2003 S-105583
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 3/2003 z dne 29. 10. 2003 odločilo,
da se stečajni postopek nad dolžnikom TOF
Commerce, termične obdelave d.o.o.
Koper, Ferrarska št. 12, matična številka
5601002, šifra dejavnosti 28.512, začne in
takoj zaključi, po pravnomočnosti sklepa se
odreja izbris stečajnega dolžnika iz sodne-
ga registra tukajšnjega sodišča.

Zoper sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 10. 2003

St 33/2003-13 S-105584
1. Stečajni postopek nad dolžnikom To-

sa, storitve, proizvodnja, trgovina d.o.o.,
Tržič, Kovorska cesta 17, matična
št. 5740398, se začne 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 62/2003 S-105585
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 62/2003 z dne 28. 10. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Area d.o.o.
– v stečaju, Cesta 4. maja 51, Cerknica.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2003

St 94/2002 S-105586
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 94/2002 dne 30. 10. 2003 nad dolžni-
kom Arta, d.o.o., Videm-Dobrepolje – v
stečaju, Podgorica 25, stečajni postopek
zaključilo.



Stran 6850 / Št. 111-112 / 14. 11. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2003

St 33/2003 S-105587
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 33/2003 dne 30. 10. 2003 nad dolžni-
kom Barešič Franjo s.p. – avtoprevozniš-
tvo, Ljubljanska 84, Domžale, stečajni
postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2003

St 193/2003 S-105588
To sodišče je s sklepom St 193/2003

dne 4. 11. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ILKO Trgovina z lesom in
izdelki d.o.o., Martinova ul. 25, Ljublja-
na, matična številka 5848172, šifra dejav-
nosti 51.530.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Lju-
bica Prezelj, Trnovski pristan 8, Ljubljana.

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 9.15, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2003

St 85/2002 S-105589
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 85/2002 dne 30. 10. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Europlan
d.o.o. – v stečaju, Dunajska 429, Ljub-
ljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2003

St 54/2000 S-105590
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad IBN JT d.d., Ljubljana – v
stečaju za dne 18. 12. 2003 ob 12. uri v
sobi 368/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in pet-
ek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2003

St 3/2003 S-105591
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 3/2003 dne 4. 11. 2003 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Barle
Drago s.p., Polaganje parketa in vseh
vrst podov, Titova c. 36, Maribor.

Odslej firma glasi Barle Drago s.p., Po-
laganje parketa in vseh vrst podov, Titova
c. 36, Maribor – v stečaju.

II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Irena Lesjak, TIM Maribor, Ul. Kralje-
viča Marka 21, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgo-
ve takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
5. 3. 2003 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega
sodišča.

VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 11. 2003

St 151/2003 S-105592
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 151/2003 z dne 4. 11. 2003 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Jagodič Borut Avtotrgovina, avtomeha-
nika, avtoodpad in komisijska prodaja
s.p., Vosek 6/e, Pernica, ter odredilo ime-
novanje upniškega odbora v sestavi:

1. Nova KBM d.d., Ul. Vita Kraigherja 4,
Maribor,

2. Avto Triglav d.o.o., Dunajska 122,
Ljubljana,

3. Majda Krebs, Cmureška 14/b, Le-
nart,

4. Silva Kozar, Cenkova ul. 11, Cerkve-
njak,

5. Stanko Germanca, Zg. Duplek
107/b, Spodnji Duplek.

II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi mag. Irena Lesjak, TIM Maribor, Ul.
Kraljeviča Marka 21, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začet-
ku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilože-
nimi dokazi v 30 dneh po objavi tega izvleč-
ka oklica o pozivu za sklenitev prisilne po-
ravnave.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

V. Oklic upnikom je nabit na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča dne 4. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 11. 2003

St 93/2003 S-105539
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 93/2003 dne 4. 11. 2003 začelo ste-
čajni postopek nad stečajnim dolžnikom Ke-
rop, Trgovina, proizvodnja in storitve
d.o.o., Ptujska c. 37, Pragersko.

Odslej firma glasi Kerop, Trgovina, pro-
izvodnja in storitve d.o.o., Ptujska c. 37,
Pragersko – v stečaju.

II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Irena Lesjak, TIM Maribor, Ul. Kralje-
viča Marka 21, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih dokumenti-
rane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgo-
ve takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
5. 3. 2004 ob 11. uri, soba 253 tukajšnje-
ga sodišča.

VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 11. 2003

St 27/2000 S-105594
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

dolžnika Zidarstvo – Stevanov Zorančo,
s.p. – v stečaju, Prvačina 167, Prvačina,
izven naroka dne 30. 10. 2003 sklenilo:

Stečaju postopek zoper dolžnika Zidar-
stvo – Stevanov Zorančo, s.p. – v stečaju,
Prvačina 167, Prvačina, se zaključi.

Ta sklep se še pred pravnomočnostjo ob-
javi v Uradnem listu RS, po pravnomočnosti
pa se sklep o zaključku stečajnega postop-
ka vpiše v register podjetnikov pri Davčni
upravi RS, Davčni urad Nova Gorica.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 10. 2003

St 23/2001 S-105595
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

dolžnika Icoma, Računalniška avtomati-
zacija industrijskih sistemov Nova Gori-
ca, d.o.o. – v stečaju, Vipavska 9/a, No-
va Gorica, izven naroka dne 30. 10. 2003
sklenilo:

Stečajni postopek zoper dolžnika Ico-
ma, Računalniška avtomatizacija industrij-
skih sistemov Nova Gorica, d.o.o., Vipav-
ska 9/a, Nova Gorica, se zaključi.

Ta sklep se še pred pravnomočnostjo
objavi v Uradnem listu RS, po pravnomoč-
nosti pa se sklep o zaključku stečajnega
postopka vpiše v sodni register tega sodi-
šča.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register stečajni dol-
žnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni
vpisi v zvezi s tem stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 10. 2003

St 7/2002 S-105597
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

dolžnika Sivis, Nova Gorica, d.o.o., Mar-
kova pot 5, 5290 Šempeter pri Gorici,
ki ga zastopa odv. Hilda Pipan iz Nove Gori-
ce, Kidričeva 9, izven naroka dne 30. 10.
2003 sklenilo:

Stečajni postopek zoper dolžnika Sivis,
Nova Gorica, d.o.o., Markova pot 5, 5290
Šempeter pri Gorici, se zaključi.

Ta sklep se še pred pravnomočnostjo
objavi v Uradnem listu RS, po pravnomoč-
nosti pa se sklep o zaključku stečajnega
postopka vpiše v sodni register tega sodi-
šča.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register stečajni dol-
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žnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni
vpisi v zvezi s tem stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 10. 2003

St 27/2001 S-105598
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

dolžnika Agroart – Gregor Pogačnik, s.p.
– v stečaju, Kožmani 24, Ajdovščina, iz-
ven naroka dne 30. 10. 2003 sklenilo:

Stečajni postopek zoper dolžnika Agro-
art – Gregor Pogačnik, s.p. – v stečaju,
Kožmani 24, Ajdovščina, se zaključi.

Ta sklep se še pred pravnomočnostjo
objavi v Uradnem listu RS, po pravnomoč-
nosti pa se sklep o zaključku stečajnega
postopka vpiše v register podjetnikov pri
Davčni upravi RS, Davčni urad Nova Gori-
ca, Izpostava Ajdovščina.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 10. 2003

St 60/2000 S-105600
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

dolžnika Dobro, Gostinstvo in turizem
Brda, d.o.o. – v stečaju, Trg 25. maja
10, Dobrovo, izven naroka dne 30. 10.
2003 sklenilo:

Stečajni postopek zoper dolžnika Dobro,
Gostinstvo in turizem Brda, d.o.o. – v ste-
čaju, Trg 25. maja 10, Dobrovo, se zaklju-
či.

Ta sklep se še pred pravnomočnostjo
objavi v Uradnem listu RS, po pravnomoč-
nosti pa se sklep o zaključku stečajnega
postopka vpiše v sodni register tega sodi-
šča.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register stečajni dol-
žnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni
vpisi v zvezi s tem stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 10. 2003

St 25/2000-104 S-105602
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Hipot Elektronski elementi in
sistemi, d.o.o. – v stečaju, Trubarjeva
cesta 7, Šentjernej, vabi vse upnike na
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev dne 7. 1. 2004 ob 9. uri v sobi
108 tega sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v stečajni pisarni tega so-
dišča v sobi št. 15 vsak delovni dan med
uradnimi urami od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 11. 2003

St 115/2000 S-105610
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad GIA d.o.o., Kočevje – v ste-
čaju, Ljubljanska c. 8, za dne 12. 12.
2003 ob 11.30, v 363/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2003

St 183/2003 S-105614
To sodišče je s sklepom St 183/2003

dne 5. 11. 2003 začelo stečajni postopek

nad dolžnikom Optimus, proizvodnja, tr-
govina, transport in turizem, d.o.o., Brez-
ovica pri Ljubljani, Dolina 11, matična šte-
vilka: 5615003, davčna številka:
61038296.

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 9.30, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2003

St 28/2003 S-105613
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 28/2003 z dne 4. 11. 2003 zaradi umi-
ka predloga ustavilo postopek prisilne po-
ravnave nad dolžnikom Voda Juliana d.d.,
Tržaška c. 2, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2003

St 184/2003 S-105615
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 184/2003 z dne 22. 9. 2003 ustavilo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Adena Marketing d.o.o., Martinčeva 5,
Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2003

St 185/2002 S-105616
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 185/2002 z dne 3. 11. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Jelkom Haupt-
manom s firmo Hauptman Jelko s.p.,
Ključavničarstvo na terenu, servis goril-
cev, Radizel, Ul. Milke Volk 30, Orehova
vas, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, neznatne vrednosti in ne zadošča
niti za stroške tega postopka.

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, Sodna ulica
14.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 11. 2003

St 116/2003 S-105617
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 116/2003 z dne 3. 11. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Igorjem Krapše-
tom s firmo Point Igor Krapše s.p., trgo-

vina na drobno, zastopanje, posredova-
nje, uvoz izvoz, vzdrževanje in popravila
motornih vozil, Ptujska cesta 13, Miklavž
na Dravskem polju, ker je premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, neznatne vredno-
sti.

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, Sodna ulica
14.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 11. 2003

St 135/2003 S-105618
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.

St 135/2003 z dne 4. 11. 2003 začelo ste-
čajni postopek nad stečajno dolžnico Mar-
ket in bar Angela Hanžič s.p., Jareninski
dol 22, p. Jarenina.

Odslej firma glasi: Market in bar Angela
Hanžič s.p., Jareninski dol 22, p. Jarenina,
v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se določi Du-
šan Marin, dipl. ek., Štantetova 4, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgo-
ve takoj poravnajo v stečajno maso.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 2. 2004 ob 10. uri, soba št. 253/II tu-
kajšnjega sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tega sodišča v Mariboru dne 4. 11.
2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 11. 2003

St 203/2002 S-105619
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 203/2002 z dne 3. 11. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Bojanom
Schvarcem s firmo Schvarc Bojan, kovi-
nopleskarstvo s.p., Plečnikova 15, Mari-
bor, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica
14.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 11. 2003

St 87/2002 S-105620
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 87/2002 z dne 3. 11. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Shala Avdulom
s firmo Avdul Shala s.p., zidarstvo in fa-
saderstvo, Ul. Veljka Vlahoviča 35, Mari-
bor, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 11. 2003
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St 199/2002 S-105621
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 199/2002 z dne 3. 11. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Gregorjem Ko-
čevarjem s firmo Kočevar Gregor – Ul-
tra Car s.p., Mlinska ul. 22 – C2 35/8,
Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo na
Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih
pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 11. 2003

St 105/2003 S-105622
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 105/2003 z dne 3. 11. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojno podjetnico Zlatko Kravina s fir-
mo Gostinstvo Kravina, Zlatka Kravina
s.p., Na Jelovcu 4, Bresternica, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo na
Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih
pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 11. 2003

St 201/2002 S-105623
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 201/2002 z dne 3. 11. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Aleksandrom
Germanom s firmo Antikorozijska zašči-
ta, izdelava izolacijskih fasad, bavarskih
ometov, German Aleksander s.p., Ope-
karniška 5, Rače, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti
in ne zadošča niti za stroške tega postopka.

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, Sodna ulica 14.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 11. 2003

St 3/2002 S-105624
To sodišče je dne 4. 11. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 3/3002, da se začne ste-
čajni postopek zoper dolžnika Hranilnokre-
ditna služba Soča, Specializirana finan-
čna organizacija za opravljanje depozit-
nih in kreditnih poslov, Delpinova 7/a,
5000 Nova Gorica (matična št. 5520797,
šifra dejavnosti 6522 in 6713).

Stečajni upravitelj je Brane Gorše iz Ljub-
ljane, Cigaletova 7.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno tak-
so v višini 2% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna tak-
sa poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo
na original prijave, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-1000-339014, sklic na
št. 11 42218-7110006-0302. Prijava terja-

tev in vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. 2. 2004 ob 10. uri v sobi 110/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 4. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 11. 2003

St 35/2003 S-105625
To sodišče je dne 5. 11. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 35/2003, da se začne
stečajni postopek zoper Oko, Tržno komu-
niciranje in založništvo, d.o.o., Solkan,
IX. Korpusa 96, matična št. 5702909, ši-
fra dejavnosti 220150.

Stečajni upravitelj je Dušan Taljat iz Tol-
mina, Tumov drevored 1.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v viši-
ni 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti
2.000 točk (38.000 SIT). Takso je potrebno
plačati na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-3503. Do-
kazilo o plačilu takse je potrebno priložiti pri-
javi terjatve.

Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
23. 2. 2004 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 5. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 11. 2003

St 22/2003 S-105626
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 22/2003 z dne 4. 11. 2003, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dol-
žnico Trgovina Popek, Romana Šepul
s.p., Mariborska 13, Mežica.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih po-
djetnikov.

3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 11. 2003

St 22/2001 S-105627
1. Stečajni postopek nad dolžnikom

KOR-CIS center za izobraževanje d.o.o.
– v stečaju, Partizanska pot 16, Slovenj
Gradec, se zaključi v skladu z določili 169.
člena ZPPSL.

2. Po pravnomočnosti sklepa se stečaj-
ni dolžnik KOR-CIS center za izobraževanje
d.o.o. – v stečaju, Partizanska pot 16, Slo-
venj Gradec, izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 11. 2003

St 113/2003 S-105628
To sodišče je s sklepom St 113/2003

dne 5. 11. 2003 ustavilo postopek prisilne

poravnave in začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Coming družba za trgovino
d.d., Ljubljana, Slovenčeva 24, matična
številka: 5198704, davčna številka:
77257723.

Za stečajnega upravitelja je imenovalo
Grega Ermana iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka,
razen če svojih terjatev niso prijavili v po-
stopku prisilne poravnave (102. člen 5. toč-
ka ZPPSL). Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kol-
kovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT ali poslati original dokazila o plačilu so-
dne takse na transakcijski račun št.:
01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 11. 2. 2004 ob 12. uri na Sloven-
ski 41 v Ljubljani, v sejni sobi v 9. nadstro-
pju (prostori bivše Gospodarske zbornice
Slovenije).

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
6. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2003

Št. 5/2002-33 S-105693
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 5/2002 sklep z dne 5. 11. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:

DPK Štore, Družba za prestrukturiranje
kadrov d.o.o., Železarska c. 3, Štore (ma-
tična številka 1511378), se zaključi v skaldu
z dol. 169. člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: DPK Štore, Druž-
ba za prestrukturiranje kadrov d.o.o., Žele-
zarska c. 3, Štore (matična številka
1511378), iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 11. 2003

St 86/2003-10 S-105694
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 86/2003 sklep z dne 27. 10.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Varioform, Podjetje za proizvod-
njo in trgovino umetnih mas d.o.o., No-
vo Celje 11, Petrovče (matična številka:
5828309).

Odslej se firma glasi: Varioform, Podje-
tje za proizvodnjo in trgovino umetnih mas
d.o.o., Novo Celje 11, Petrovče (matična
številka: 5828309) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 111-112 / 14. 11. 2003 / Stran 6853

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 stečajne-
ga postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti pri-
javljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi nave-
de sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo na-
vesti 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 sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
28. januarja 2004 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 27. 10.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 10. 2003

St 82/2002-40 S-105695
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 82/2002 sklep z dne 5. 11. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:

R.G.R, Gostinsko, trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o., Šaleška 2/b, Velenje – v
stečaju (matična številka 5647380, šifra
dejavnosti: 55.404), se zaključi v skladu z
dol. 169. člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: R.G.R, Gostin-
sko, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
Šaleška 2/b, Velenje – v stečaju (matična
številka 5647380, šifra dejavnosti:
55.404), iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 11. 2003

St 29/2003-36 S-105696
Narok za prisilno poravnavo v postopku

prisilne poravnave nad dolžnikom Laser B
in V Bled, Podjetje za poslovne storitve,
d.o.o., Kajuhova cesta 1, Bled, bo dne
12. 12. 2003 ob 9. uri v sobi 113/I tega
sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v sobi št. 6 tega so-
dišča med uradnimi urami.

Poravnalni senat vabi upnike, da se na-
roka udeležijo.

Oklic je bil potrjen na oglasno desko
sodišča dne 6. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 11. 2003

St 26/2003-71 S-105697
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 26/2003 z dne 13. 10. 2003 potrdilo

prisilno poravnavo, sklenjeno na naroku dne
10. 10. 2003 med dolžnikom ETP elektro-
tehniško podjetje za engineering, trgo-
vino, proizvodnjo, Kranj, d.d., Mirka Va-
dnova 11, Kranj in njegovimi upniki.

Terjatve upnikov so bile razvrščene v šest
razredov, kot sledi:

– razred A: terjatve dolžnikov, ki imajo
izločitveno in ločitveno pravico za zavarova-
nje svojih terjatev in se njihov položaj po
potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni;

– razred B: terjatve dolžnikovih poslov-
nih partnerjev in drugih upnikov, ki so sode-
lovali z dolžnikom, vendar njihovo sodelova-
nje ni bistvenega pomena za sanacijo dol-
žnika, bo dolžnik poplačal v višini 20% priz-
nanih terjatev. Terjatve bodo poplačane v
roku enega leta po pravnomočni prisilni po-
ravnavi z obrestno mero 3% nominalno,

– razred C: terjatve dolžnikovih poslov-
nih partnerjev in drugih upnikov, ki so stra-
teškega pomena za uspešno sanacijo, nor-
malno delovanje dolžnika in s tem uspešno
prisilno poravnavo, bo dolžnik poplačal v
višini 60% priznanih terjatev. Terjatve bodo
poplačane v roku 3 let po pravnomočni pri-
silni poravnavi z obrestno mero 3% nomi-
nalno,

– razred D: terjatev dolžnikovega strate-
škega upnika NLB Ljubljana v znesku
101,617.840 SIT bo dolžnik poplačal 100% v
roku 9 let po pravnomočni prisilni poravnavi z
dveletnim moratorijem na odplačilo glavnice,

– razred E: terjatve delavcev za neizplača-
ne plače in odpravnine, ki so strošek postop-
ka prisilne poravnave in se njihov položaj po
potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni,

– razred F: terjatvi strateških partnerjev
Energoplan d.d. Ljubljana za 40 mio SIT in
Protenex d.o.o. Šenčur za 15 mio SIT, ki
sta v času prisilne poravnave zagotovila
sredstva za oživitev in normalizacijo proiz-
vodnje ter se zavezala svoje terjatve zame-
njati za latniški delež pod pogojem, da bo
prisilna poravnava pravnomočno potrjena.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev, je sestavni del
tega sklepa.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka, ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjat-
ve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 30. 10. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 11. 2003

St 77/2003 S-105698
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 77/2003 z dne 3. 11. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom SIZIF
d.o.o., Radio cesta 12, Domžale – v ste-
čaju.

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 5. 11. 2003

St 78/2003 S-105699
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 78/2003 z dne 16. 10. 2003 potrdilo

sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
ABC Tehnohit, trgovsko podjetje na veli-
ko in malo, d.o.o., Ul. 1. junija 1, Trbov-
lje in njegovimi upniki, sprejeto na naroku
za prisilno poravnavo dne 6. 10. 2003.

Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve do 20% v roku enega leta, ter da
prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve
upnikov, ki so nastale do 29. 5. 2003 kot
dneva začetka postopka prisilne poravnave.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
16. 10. 2003. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 30. 10.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2003

St 38/2003-6 S-105700
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena

Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji objavlja oklic:

1. Da je s sklepom opr. št. St 38/2003
z dne 6. 11. 2003 začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom Greda tovarna
sadnih izdelkov d.o.o., Mirna, Pod Ra-
dovnico 3, Mirna, matična št. 5284899,
šifra dejavnosti 15.330 in njegovimi upniki.

2. Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Milan Vajda, Vinogradniška 41, Metlika.

3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku prisilne po-
ravnave na oglasno desko, naj prijavijo svo-
je terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.

4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.

5. Člani upniškega odbora so:
– Stramex Pet d.o.o., Mestinje 7, Pod-

plat,
– Helios Kemična tovarna Domžale

d.o.o., Ljubljanska 114, Domžale,
– Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32,

Koper,
– Esarom Essenzenfabrik Ges.m.b.H.,

Esaromstrasse 51, 2105 Oberrohrbach bei
Wien,

– Škarja Olga, Zapuže 4, Mirna – kot
predstavnica delavcev.

6. Oklic o začetku prisilne poravnave je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
6. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 11. 2003

St 10/2003 S-105701
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 10/2003 z dne 6. 11. 2003, stečajni po-
stopek nad dolžnico Okrepčevalnico Cvi-
tanič, Korošec Branko s.p., Trg svobode
3, Ravne na Koroškem, na podlagi I. od-
stavka 99. člena ZPPSL, začelo in ga takoj
zaključilo.

Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni
po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnice iz registra podjetnikov posa-
meznikov pod št. 45-925/99 pri Davni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad Ma-
ribor, Izpostava Ravne na Koroškem.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 11. 2003
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St 24/2003-10 S-105796
To sodišče je na seji senata dne 6. 11.

2003 pod opr. št. St 24/2003 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Avto
center Novo mesto, trgovina, servis
d.o.o., Krallova ulica 26, Novo mesto,
matična številka 5821819, šifra dejavnosti
50.102, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Av-
to center Novo mesto, trgovina, servis
d.o.o., Krallova ulica 26, Novo mesto, izbri-
še iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 11. 2003

St 63/99 S-105818
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad Metalna
ECCE d.d. – v stečaju, Maribor, ki bo dne
19. 12. 2003 ob 11.30, v sobi 253 tukaj-
šnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217 v času
uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 11. 2003

St 178/2003 S-105856
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom NIK Plast d.o.o., Tomšiče-
va 13, Kočevje za dne 15. 12. 2003 ob
11.30 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 10. 11. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 2420/2003 SR-13397
Okrožno sodiče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Veri Gams Premerl v pravdni
zadevi tožeče stranke Janeza Gregoriča
iz Domžal, Preloška c. 3, ki ga zastopata
odvetnika Tatjana Markelj in Robert Če-
bular iz Domžal, zoper toženi stranki 1.
Antona Luzbija, nazadnje stan. Prelog št.
14, Ihan, Domžale in 2. Franca Luzbija,
nazadnje stan. Prelog št. 14, Ihan, Dom-
žale, v postopku po tožbi zaradi priposes-
tvovanja, dne 19. 10. 2003, izven naroka
sklenilo:

tožencema Antonu Luzbiju, nazadnje sta-
nujočem v Ihanu, Prelog št. 14, Domžale in
Francetu Luzbiju, nazadnje stanujočem v
Ihanu, Prelog št. 14, Domžale, sedaj oba
neznanega bivališča, se kot začasna zasto-
pnica postavi odvetnica Maja Besednjak iz
Ljubljane, Pražakova 20.

Začasna zasotpnica odvetnica Maja Be-
sednjak bo zastopala toženca, dokler jima
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
postavil skrbnika ali dokler toženi stranki ali

njun pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2003

Z 2001/00168 SR-13387
Okrajno sodišče v Novem mestu je v

zadevi zavarovanja opr. št. Z 2001/00168,
upnika Slavka Božiča, Jedinščica 45, Novo
mesto, ki ga zastopata odvetnika Borut
Škerlj in Nataša Tratar iz Novega mesta,
proti dolžniku in zastavitelju Ivanu Pečniku,
Kumrovška ulica 9, Ljubljana ter zastavite-
ljema 1. Bojanu Pečniku, Vojkova cesta 87,
Ljubljana in 2. Janezu Pečniku, Nazorjeva
ulica 12, Ljubljana, sedaj neznanega bivali-
šča, zaradi zavarovanja denarne terjatve,
pcto 3,897.360 SIT s pp, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, 2. zastavi-
telju zaradi nemožnosti vročitve sodnih pi-
sanj, postavlja začasnega zastopnika, od-
vetnika Zvonka Irta iz Novega mesta, Hla-
dnikova ulica 2.

Začasni zastopnik bo zastopal interese
2. zastavitelja v zadevi zavarovanja vse do-
tlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče
oziroma dokler zastavitelj ali njegov poobla-
ščenec ne nastopita pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 17. 10. 2003

P 21/2003 SR-12032
Okrajno sodišče v Sevnici je po okraj-

nem sodniku Matjažu Kučiču v pravdni za-
devi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Ljubljana, OE Krško, ki jo zastopa od-
vetniška družba Vidmar, Šribar in drugi iz
Brežic, zoper toženo stranko Jožeta Bizja-
ka, Zavratec 15, Studenec, zaradi plačila
191.879,71 SIT s prip., dne 8. 10. 2003
sklenilo, da se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP toženi stranki Jožetu Bizjaku,
Zavratec 15, Studenec, postavi začasni za-
stopnik Zdravko Groboljšek, odvetnik v Sev-
nici, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni
zadevi tega sodišča, opr. št. P 21/2003,
vse dokler tožena stranka ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler pristojni organ za socialne zadeve
ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v sevnici
dne 8. 10. 2003

P 16/2003 SR-12033
Okrajno sodišče v Sevnici je po okraj-

nem sodniku Matjažu Kučiču v pravdni za-
devi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Ljubljana, Območna enota Krško, ki
jo zastopa odv. družba Vidmar, Šribar in
drugi iz Brežic, zoper toženo stranko Anto-
na Tonija Radeja, Glavni trg 16, Sevnica,
zaradi izterjave 170.469 SIT, dne 7. 10.
2003 sklenilo, da se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP toženi stranki
Antonu Radeju, Glavni trg 16, Sevnica, po-
stavi začasni zastopnik Mirko Ratej, odvet-
nik v Sevnici, ki bo zastopal toženo stran-
ko v pravdni zadevi tega sodišča, opr. št. P
16/2003, vse dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler pristojni organ za

socialne zadeve ne sporoči, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 8. 10. 2003

P 15/98 SR-12043
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Branislava Makovca,
Coljava 17, Komen, ki ga zastopa odv. Dra-
gan Sikirica iz Sežane, zoper toženo stran-
ko Johanno Ehegattin, Coljava 17, Komen,
sedaj neznanega bivališča, zaradi priposes-
tvovanja (pcto 300.000 SIT), s sklepom z
dne 30. 9. 2003, na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku toženi stranki postavilo za-
časnega zastopnika, in sicer odvetnika Me-
toda Tavčarja iz Sežane, ki bo toženo stran-
ko v tem postopku zastopal vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 30. 9. 2003

Oklici dedičem

D 249/2000 OD-13401
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pokojnem Bartol Janezu, sinu
Janeza, roj. 9. 6. 1904, državljanu Republi-
ke Slovenije, nazadnje stanujočem Hrib 79,
Loški Potok, umrlem 1. 12. 1992 v Ljublja-
ni, in sicer glede odškodnine, ki mu je bila
dodeljena v denacionalizacijskem postopku
za tisto nacionalizirano nepremično premo-
ženje, ki ga ni bilo mogoče vrniti v naravi.

Ena izmed dedinj, ki bi prišla v poštev za
dedovanje po zakonu, je tudi zapustničina
sestra Mikolich Jennie, ki naj bi živela na
sodišču neznanem naslovu v ZDA. Obstaja
tudi možnost, da ni več živa in v tem prime-
ru bi namesto nje prišla v poštev za dedova-
nje njena otroka, ki naj bi tudi stanovala v
ZDA, vendar pa sodišču ni znano niti to,
kdo sta ta dva, kaj šele njun naslov.

Zato sodišče s tem oklicem poziva Mi-
kolich Jennie oziroma njena otroka, da se v
roku enega leta od te objave in objave na
sodni deski sodišča oglasijo ter uveljavljajo
svojo pravico do dediščine. Po preteku
oklicnega roka bo sodišče zaključilo zapu-
ščinski postopek v skladu z Zakonom o de-
dovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 19. 9. 2003

D 4/2001 OD-13403
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pokojnem Kordiš Karolu, sinu
Karola, roj. 8. 2. 1941, upokojencu, držav-
ljanu Republike Slovenije, nazadnje stanu-
jočem v Prigorici 68, umrlem 28. 12. 2000,
ravno tam.

V poštev za dedovanje na podlagi zako-
na med drugimi pride tudi njegova hčerka
Behringer Ramona, ki pa živi na neznanem
naslovu v tujini, najverjetneje v ZR Nemčiji.
S tem oklicem poziva sodišče zapustničino
hčerko Behringer Ramono, da se v roku
enega leta od objave tega oklica in objave
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na sodni deski tukajšnjega sodišča javi so-
dišču in uveljavlja svojo pravico do dedišči-
ne. Po preteku oklicnega roka bo sodišče
razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 17. 9. 2003

I D 490/2003 OD-13405
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po dne 28. 4. 2003 umrli Lorber Justi-
ni, roj. Vigec, roj. 10. 4. 1921, državljanki
Republike Slovenije, vdovi, nazadnje stanu-
joči Falska c. 10, Ruše.

Po doslej zbranih podatkih v krog pokoj-
ničinih zakonitih dedičev spada njena ne-
znana sestrična, ki stanuje nekje v Majšper-
ku oziroma njeni potomci.

Sodišče s tem oklicem poziva neznano
sestrično pokojnice oziroma potomce le-te,
da v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodi-
šča priglasi pravice do zapuščine. Po pre-
teku tega roka bo sodišče izdalo sklep o
dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 10. 2003

Sodni register,
vpisi po ZGD

Spremembe

LJUBLJANA

Srg 1995/01756 Rg-7836
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne

26. 4. 2001 zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku sklenilo:

Subjekt vpisa: Ramida, podjetje za sto-
ritve d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 30

Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 30
Matična št.: 5662737
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 8.000 SIT
vpisan pod vložno št. 1/18808/00, se

izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzameta: Ra-
jačič Darinka, Ljubljana, Tbilisijska 30 in Ja-
pič Milena, Ljubljana, Leninov trg 5, vstopili
9. 4. 1992, osnovni vložek: vsaka pa 4.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Ker je sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku postal pravnomočen,
je registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 398. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 30/93), v nada-
ljevanju: ZGD) izbrisalo iz sodnega registra
v izreku sklepa navedeno gospodarsko dru-
žbo. V skladu z določilom drugega odstav-
ka 398. člena ZGD sklep o izbrisu družbe
vsebuje tudi imena in naslove družbenikov,
ki so prevzeli obveznost plačila vseh more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe.

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
8 dni od vročitve sklepa o izbrisu, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER

Srg 1108/2003 Rg-13355
Okrožno sodišče v Kopru kot registr-

sko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:

družba NOM, podjetje za projektira-
nje-inženiring d.o.o., Razgled 26, 6330
Piran, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/729/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
18. 9. 2003.

Družbenika Nikola Omerzel in Marija
Omerzel, oba iz Pirana, Razgled številka
26, izjavljata, da so poplačane vse obvez-
nosti družbe, da so urejena vsa razmerja z
delavci in da prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se razdeli med družbenika tako,
kot je opredeljeno s sklepom o preneha-
nju družbe po skrajšanem postopku z dne
18. 9. 2003.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbri-
su iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 10. 2003

KRANJ

Srg 1127/2003 Rg-13366
Družba Rudolf, trgovina, uvoz – izvoz,

d.o.o., Zg. Bela, s sedežem Zg. Bela 20A,
Preddvor, vpisana na reg. vl.
št. 1/03394/00, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Aljančič Veronika in Aljančič Rudolf, oba Zg.
Bela 20A, Preddvor.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 10. 2003

Srg 1108/2003 Rg-13367
Družba Derti, gostinstvo in turizem,

d.o.o.,  s sedežem Podbrezje 128, Na-
klo, vpisana na reg. vl. št. 1/3595/00, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnkom prevzame Der-
mastja Tine, Podbrezje 128, Naklo.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 10. 2003

Srg 1267/2003 Rg-13369
Družba BIVO, proizvodnja, trgovina in

storitve, d.o.o., s sedežem Reteče 155,
Škofja Loka, vpisana na reg. vl.
št. 1/5593/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Irena
Vodopivec, Reteče 155, Škofja Loka.

Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 10. 2003

LJUBLJANA

Srg 07312/2003 Rg-13359
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Primula izvoz, uvoz, storitve d.o.o. Ljublja-
na, Vodnikova 126, Ljubljana, objavlja sklep:

Primula, izvoz, uvoz, storitve d.o.o.
Ljubljana, Vodnikova 126, reg. št.
vl. 1/10531/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
2. 10. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Klančar Demitrij, Ljublja-
na, Vodnikova 126, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,511.000 SIT, ki prevzema obvez-
nsot plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2003

Srg 04804/2003 Rg-13363
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog pre-
dlagatelja za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra druž-
be Miral int. izvoz-uvoz, d.o.o. Ljubljana,
Prešernova 12, objavlja sklep:

Miral int. izvoz-uvoz, d.o.o. Ljublja-
na, Prešernova 12, reg. št
vl. 1/06835/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 9. 4.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Nagot Andolšek Su-
zanne, Prešernova cesta 12, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 3,039.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
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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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2003

Srg 06791/2003 Rg-13364
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko

sodišče po okrožni sodnici Gorše Mušič He-
leni na predlog družbe Tipos, Trgovina, proiz-
vodnja in storitve d.o.o., Škrabčev trg 54,
Ribnica, ki jo zastopa odvetnica Olga Tanko iz
Ribnice, Škrabčev trg 54, za prenehanje druž-
be po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Tipos d.o.o. Ribnica,
Škrabčev trg 54, Ribnica, objavlja sklep:

družba Tipos, Trgovina, proizvodnja in
storitve d.o.o., Škrabčev trg 54, Ribnica,
reg. št. vl. 1/05286/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 23. 9. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Tanko Franc, Goriča vas
95A, Ribnica, z ustanovitvenim kapitalom
3,481.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje in ustanovitveni
kapital v znesku 3,481.000 SIT prenese v
celoti na Tanko Franca.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2003

NOVO MESTO

Srg 456/2003 Rg-12011
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe CLP System, Posredništvo
in trgovina d.o.o., Novo mesto, Germova 3,
objavlja sklep

družba CLP System, Posredništvo in
trgovina d.o.o., Novo mesto, Germova 3,
vpisana na reg. vl. št. 1-4092/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 30. 9. 2003.

Družba nima nobenih obveznsoti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je CLP System Aktiebolag,
80 Stockholm Kommun 183 07 Box 7002
Taby, 01 Stockholms Lan, Švedska, z usta-
novitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki pre-
vzema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2,100.000
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese
na CLP System Aktiebolag.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 9. 10. 2003

Srg 483/2003 Rg-13368
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Lapajne & CO. posredova-
nje, storitve in trgovina Novo mesto d.n.o.,
Šmarješka cesta 22, objavlja sklep:

družba Lapajne & CO. posredovanje,
storitve in trgovina Novo mesto d.n.o.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 22, vpisa-
na na reg. vl. št. 1-3704/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 23. 10. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Majda Šegina, Novo me-
sto, Šmarješka cesta 22 in Marjan Lapajne,
Novo mesto, Šmarješka cesta 22, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se preostalo premoženje v celoti pre-
nese na Majdo Šegina in Marjana Lapajneta,
oba Novo mesto, Šmarješka cesta 22, vsa-
kemu do ene polovice.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 10. 2003

Srg 482/2003 Rg-13370
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Pristava, Turistično, gostin-
sko, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.,
Veliki Gaber, Žubina 32, objavlja sklep:

družba Pristava, Turistično, gostinsko,
trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.,
Veliki Gaber, Žubina 32, vpisana na reg.
vl. št. 1-3591/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 26. 9.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Rajko Rahne in Olga Ra-
hne, oba Veliki Gaber, Žubina 32, z ustano-
vitvenim kapitalom 2,054.510,80 SIT, ki pre-
vzemata obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2,054.510,80
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese
v Rahne Rajka in Olgo Rahne, vsakemu do
ene polovice.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 10. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

CENTER ZORMAN, Anton Zorman s.p.,
Zbilje 20/c, Medvode, štampiljko pravo-
kotne oblike, z vsebino CENTER ZOR-
MAN, Anton Zorman s.p., Zbilje 20c, 1215
Medvode, tel 061/612-445. gnq-136505

Prioriteta d.o.o., Kongresni trg 5, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike z napi-
som Prioriteta d.o.o. Kongresni trg 5 Ljub-
ljana. gny-136972

Priglasitveni list

Bečić Mehmedalija, Predilniška ulica 6,
Litija, priglasitveni list, opravilna
št. 23-0004/95, izdan dne 14. 1. 1995.
gnp-136631

Dornik Marija s.p., Mini market – kava
bar, Sp. Log 25, Sava, priglasitveni list,
opravilna št. 23-0236/94, izdan dne 1. 6.
1994. gnu-136776

Guštin Danko, Devinska 1, Sežana, pri-
glasitveni list, opravilna št. 48-0313/94, iz-
dan dne 13. 5. 1994. gnq-136430

Lenarčič Jernej, Bevke 37, Vrhnika, pri-
glasitveni list, opravilna št. 140-883/99,
matična št. 1239414, izdan dne 15. 3.
1999. gnb-136845

Lenarčič Jernej, Bevke 37, Vrhnika,
obrtno dovoljenje,
št. 069463/1001/01-70/1999, izdano
dne 15. 3. 1999. gnd-136843

Markovič Dušan s.p., Cekinček trgovi-
na z mešanim blagom, Celovška 144, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-0850/94, ERO 5018900, izdan
dne 30. 5. 1994. gnc-136469

Pečenko Andreja, Sajovčevo naselje
12, Šenčur, priglasitveni list, opravilna
št. 18-0954/94, izdan dne 7. 6. 1994 in
seznam oseb za zastopanje. gnu-136551

Pečenko Andreja, Sajovčevo naselje
12, Šenčur, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 016099/3480/00-28/1995 in
obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995
pri OZS. gnt-136552

Pisar Branko, Turiška vas 19, Šmartno
pri Slov.Gradcu, priglasitveni list, opravilna
št. 491163/00, izdan dne 20. 10. 2000.
gnf-136541

Polenšek Miro s.p., Puterlejeva ulica
43, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 26-1273/94, MŠ 5516603, izdan dne
16. 11. 1994. gnu-136401

Senolič Bernardka s. p., Bazoviška
7/a, Sežana, priglasitveni list, opravilna
št. 48-0739/94, izdan dne 28. 12. 1994
in 14. 8. 1996. gnv-136775
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Potne listine

Anžiček Igor, Gruenova 16, Krško, pot-
ni list, št. P00323204. gnc-136844

Arnold Aljaž, Javornik 49, Ravne na Ko-
roškem, potni list, št. P00072576.
gne-136692

Babič Peter, Kajuhova 8, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00845911. gnc-137044

Bašanović Elvis, Beblerjeva 2, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00053335.
gnh-136664

Blaž Jamnik Jožica, Trtnikova 35, Ljub-
ljana, potni list, št. P00685964.
gni-136963

Bratuš Tanja, Vojkova ulica 25/a, Vipa-
va, maloobmejno prepustnico, št. AI
000090872. gnc-136694

Čadež Ksenija, Mlinska pot 20, Ljublja-
na, potni list, št. P00022820.
gng-136465

Djurdjević Velibor, Kosovelova 18, Ilir-
ska Bistrica, potni list, št. P00123635.
gng-136690

Drašček Jožef, Pot na Breg 10, Sol-
kan, maloobmejno prepustnico, št. AI
000096576. gnp-136831

Fister Mojca, Kraigherjeva 6, Celje, pot-
ni list, št. P00799827. gnh-136989

Gabrijelčič Kaja, Delavska 33, Mojstra-
na, potni list, št. P00255157. gnq-136580

Gerovac Ksenija, Peričeva 33, Ljublja-
na, potni list, št. P00342528. gnl-137010

Gjud Tina, Novo polje, Cesta XIV/7,
Ljubljana, potni list, št. P00314118.
gnj-136937

Glauser Aleksandra Ambika, Koroška
cesta 16, Kranj, potni list, št. P00069529.
gnn-137033

Glazer Alenka, Glazerjeva ulica 35, Ru-
še, potni list, št. P00851467. gnn-136708

Gorjup Ada, Cesta na Brdo 53, Ljublja-
na, potni list, št. P00739129. gnr-136779

Gumze Goran, Krekova ulica 6, Mari-
bor, potni list, št. P00073293.
gnx-136548

Habič Alojz, Šentvid pri Stični 118/g,
Šentvid pri Stični, potni list, št.
P00206154. gnz-136721

Halužan Jožef, Soška 20, Maribor, pot-
ni list, št. P00486595. gno-136807

Hussien Abass Yussif, Polje, Cesta
XII/6, Ljubljana-Polje, potni list, št.
P00777476. gnn-136458

Javornik Tina, Gladomes 88, Zgornja
Ložnica, potni list, št. P00589834.
gno-136507

Kocjančič Aldo, Cesta na Markovec 3,
Koper – Capodistria, potni list, št.
P00110740. gnt-136952

Kocjančič Dušan, Kvedrova 7, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00637754.
gno-136957

Kos Adrijana, Ul. Vinka Vodopivca
103/a, Nova Gorica, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 25943. gnx-136473

Kosec Sabina, Velike Brusnice 59/a,
Brusnice, potni list, št. P00239866.
gnt-136577

Logar Nenad, Pucova 9, Celje, potni
list, št. P00795754. gnn-136408

Lukan Barbara, Kongresni trg 5, Ljub-
ljana, potni list, št. P00685965.
gng-136965

Makovec Tihomir, Škocjan 35/m, Ko-
per – Capodistria, potni list, št. P 901046.
gnb-136470

Malovrh Matjaž, Usnjarska 25, Kamnik,
potni list, št. P00365685. gnb-136595

Mihalič Jadranka, Pod Videžem 3, Ko-
zina, maloobmejno prepustnico, št. AI
000039648. gnb-136949

Novak Irena, Gornji trg 21, Ljubljana,
potni list, št. P00240906. gnh-136789

Ostoja Šobot, Ulica Tuga Vidmarja 10,
Kranj, potni list, št. P00699433.
gns-136603

Pahor Anton, Miren 180, Miren, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 000009773.
gnl-136835

Prodan Željko, Lokev 4/c, Lokev, potni
list, št. P00569561, izdala UE Sežana.
gnb-136495

Prosen Ana, Dob pri Šentvidu 17, Šen-
tvid pri Stični, potni list, št. P00999955.
gno-136932

Prosen Anton, Dob pri Šentvidu 17,
Šentvid pri Stični, potni list, št.
P00999951. gnm-136934

Ropoša Renata, Grad 200, Grad, potni
list, št. P00856022. gnr-136579

Sade Miha, Betovnova 5, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00278264. gnx-136523

Sandić Božidar, Partizanska 45, Škofja
Loka, potni list, št. P00306132.
gny-136797

Seničar Zvonimir, Hrovatova 7, Limbuš,
potni list, št. P00624533. gnr-136529

Šmit Tadej, Blejska Dobrava 79, Blej-
ska Dobrava, potni list, št. P00307472.
gny-136951

Trampuž Matijaž, Kostanjevica na Kra-
su 49, Kostanjevica na Krasu, potni list,
št. P000837778. gnq-136830

Osebne izkaznice

Adamič Stanislav, Resljeva 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 69533.
gnl-136610

Ambruš Marko, Štefana Kovača 3, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico,
št. 469070. gno-136832

Amon Staša, Babno 25, Celje, osebno
izkaznico, št. 361716. gne-137017

Andrejaš Daniel, Taborska 39, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico,
št. 1527894. gnz-136596

Baloh Janez, Mijavčeva 36, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 824509.
gnt-136727

Baralić Mirjana, Gradnikove brigade 47,
Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 1516723. gnp-136956

Belehar Lenča, Vrečkova 11, Kranj,
osebno izkaznico, št. 877347.
gnp-136406

Belehar Nace, Vrečkova 11, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1678697.
gno-136407

Belehar Tjaša, Vrečkova 11, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1572710.
gnq-136405

Berce Anton, Mirje 13, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 418524. gng-136990

Berčnik Karol, Križevec 17, Stranice,
osebno izkaznico, št. 1463416.
gnw-136699

Bergant Ivan, Štihova ulica 23, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1128035.
gng-137040

Berlogar Damjan, Dol. Kamence 50,
Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 368736. gnr-136479

Bolko Robert, Zadružna 11, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1413742.
gnr-136704

Borovnik Peter, Lipa pri Frankolovem
21, Frankolovo, osebno izkaznico,
št. 970507. gnh-136489

Bračič Alojz, Žrnova 6, Radenci, oseb-
no izkaznico, št. 1415271. gnl-136960

Brulc Anica, Dobrava 30, Otočec,
osebno izkaznico, št. 1506787.
gnp-136810

Brunček Janez, Polakova ulica 13, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 121788.
gnv-137025

Brus Ivanka, Bukovje 46, Postojna,
osebno izkaznico, št. 1112331.
gnq-136805

Burjak Zdravko, Podpeca 1, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico,
št. 1481856. gne-136967

Butinar Ada Marija, Tomažičeva 8, An-
karan – Ankarano, osebno izkaznico,
št. 1069574. gnu-136576

Cedilnik Gabrijela, Tacenska cesta 156,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1027582.
gne-137042

Cilenšek Antonija, Cesta zmage 12/b,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 408591. gnu-136601

Colarič Jerneja, Slinovce 5, Kostanjevi-
ca na Krki, osebno izkaznico,
št. 1384038. gnq-136530

Čapla Hilda, Jareninski dol 144, Jareni-
na, osebno izkaznico, št. 1081092. m-
2576

Černe Andreja, Rožna dolina, Cesta
VI/6, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1241272. gni-137038

Černoša Ivan, Tomšičeva 37, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1058186.
gnm-136409

Debetić Simona, Podigrac 8, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 722002.
m-2553

Doblanovič Šešek Anja, Prijateljeva 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1215718.
gno-136732

Doblehar Martin, Ždinja vas 4, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 443700.
gnt-136477

Drašček Alfred, Ljubeljska ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 96417.
gno-136707
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Dubova Mejrem, Klinetova ulica 10, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 1317654.
gns-136528

Feher Jožef, Dolga vas, Opekarniška
cesta 9, Lendava – Lendva, osebno izkaz-
nico, št. 1642075. gnp-136981

Fijavž Borut, Pod Hriberco 15, Vitanje,
osebno izkaznico, št. 1100828.
gnb-136895

Fiket Maja, Milčinskega 8, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 1247593. gns-136978

Filipovič Zdenka, Cesta na Markovec
47, Koper – Capodistria, osebno izkazni-
co, št. 1488584. gnj-136841

Franetič Lucijana, Razgled 2, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 101564.
gnq-136955

Gajšek Hilda, Senovica 2, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 1580165.
gnr-136504

Gale Frančiška, Stara cesta 40, Naklo,
osebno izkaznico, št. 392453.
gnr-136604

Garafolj Branko, Dobovičnikova 40, Vr-
hnika, osebno izkaznico, št. 1275559.
gnp-136656

Garb Valerija, Planinska cesta 13, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 278080.
gnv-136450

Gasparič Jure, Ulica Pohorskega bata-
ljona 113, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 159735. gnj-136487

Gerič Matjaž, Martinova pot 5, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 372420.
gnf-136591

Gert Viktor, Wilsonova 23, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1623432.
gnh-136714

Gruden Gregor, Pod gozdom cesta
IV/7, Grosuplje, osebno izkaznico,
št. 765084. gnk-136511

Gujt Tadej, Ulica Slave Klavore 8, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1070254.
gnm-136509

Hatić Vahida, Tavčarjeva 3, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 1038843.
gnr-136829

Hebar Franc, Komenskega ulica 9, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 159207.
gnj-136512

Himelrajh Franc, Bistriška 77, Poljča-
ne, osebno izkaznico, št. 672677.
gnc-136594

Hohnjec Marjanca, Sv. Ema 33, Prista-
va pri Mestinju, osebno izkaznico,
št. 1541928. gng-136665

Intihar Ivan, Novo Polje, Cesta XI/20a,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 1242469. gnj-136562

Jakob Ivanka, Brezen 42, Vitanje, oseb-
no izkaznico, št. 996871. gne-136992

Jakop Ivan, Tekavčeva cesta 2, Šoš-
tanj, osebno izkaznico, št. 702915.
gnv-136700

Jarec Bojan, Potokarjeva ulica 16, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1078640.
gni-136613

Jazbec Vinko, Griže 8, Griže, osebno
izkaznico, št. 1369841. gnj-136941

Jelenc Aleš, Gorica pri Slivnici 22, Go-
rica pri Slivnici, osebno izkaznico,
št. 1455161. gnj-136587

Jereb Gregor, Pot na Jošta 61, Kranj,
osebno izkaznico, št. 722109.
gnr-136804

Jesenko Maja, Križna ulica 22, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 812330.
gnk-136411

Jesenko Manca, Križna ulica 22, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 987048.
gni-136413

Jesenko Marijan, Križna ulica 22, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 812317.
gnf-136416

Jesenko Marjeta, Križna ulica 22, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 987043.
gnj-136412

Jesenko Matija, Križna ulica 22, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 987040.
gnh-136414

Jesenko Mojca, Križna ulica 22, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 987055.
gng-136415

Jurkovič Janez, Mahovnik 84, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 1647751.
gnw-136574

Kalan Filipovič Kristian Tim, Cesat na
Markovec 10/a, Koper – Capodistria,
osebno izkaznico, št. 1488590.
gne-136842

Kastelic Franc, Biška vas 20, Mirna
Peč, osebno izkaznico, št. 1458327.
gnd-136968

Kavčič Andreja, Maroltova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001526692. gnq-137009

Kavčič Viktor, Erjavčeva 18, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 380193.
gnd-136568

Kimovec Sanda, Zgornji Brnik 160,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 1086058. gnw-136599

Kmetec Barbara, Vareja 5, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 1271855.
gno-136582

Kmetec Dorijan, Vareja 5, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 1271825.
gnn-136583

Kmetec Roman, Vareja 5, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 1271795.
gnp-136581

Knuplež Boštjan, Cesta OF 40, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 923558.
gnm-136709

Koblar Gorazd, Rateče 21/b, Rate-
če-Planica, osebno izkaznico, št. 252936.
gnz-136571

Koblar Ingrid, Rateče 21/b, Rateče-Pla-
nica, osebno izkaznico, št. 252935.
gnb-136570

Koblar Milada, Rateče 21/b, Rate-
če-Planica, osebno izkaznico, št. 776805.
gnc-136569

Kocjančič Aldo, Cesta na Markovec 3,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 292653. gns-136953

Kolar Terezija, Efenkova 2, Velenje,
osebno izkaznico, št. 971520.
gnc-136494

Konjedic Franko, Kidričeva 28, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 531426.
gnu-136476

Korać Luka, Cesta v Zgornji log 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1428674.
gnt-136702

Koren Boris, Col 54/c, Col, osebno
izkaznico, št. 164535. gno-136682

Korošec Vid, Pahorjeva 8, Ljubljana-Čr-
nuče, osebno izkaznico, št. 76812.
gnb-137045

Kosec Marja, Juričeva ulica 28, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1254655.
gnz-136921

Kosec Urban, Preglov trg 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1717557.
gnq-136605

Košir Vidergar Andrej, Pod goricami 54,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 1429690. gny-136722

Kovačič Ida, Bločice 2, Grahovo, oseb-
no izkaznico, št. 18999. gnk-136811

Kramar Frančišek, Pot Franca Pušnika
5, Hrastnik, osebno izkaznico,
št. 1664118. gnh-136964

Kravos Maja, Male Žablje 88, Dobrav-
lje, osebno izkaznico, št. 1707782.
gns-136478

Krese Slavka, Sela 4, Straža, osebno
izkaznico, št. 620645. gnp-136681

Križman Klemen, Jagrova ulica 10, Ško-
fljica, osebno izkaznico, št. 1335315.
gnu-136426

Kuduzović Meliha, Brodarjev trg 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 194486,
izdana na Hasanić Meliha. gnl-136435

Kuhar Miha, Močnikova 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1352488.
gnz-136996

Kuralt Tina, Vaše 7/a, Medvode, oseb-
no izkaznico, št. 1183014. gnx-137023

Kuzma Marko, Puconci 394, Puconci,
osebno izkaznico, št. 1158109.
gns-136678

Lampe Maja, Kašeljska 110, Ljublja-
na-Polje, osebno izkaznico, št. 1113045.
gnn-136958

Lampret Mijo, Cesta XIV. divizije 3, Što-
re, osebno izkaznico, št. 701524.
gnt-136985

Lavrih Uroš, Zaboršt 20, Šentvid pri
Stični, osebno izkaznico, št. 1261403.
gnz-136621

Lavš Franc, Pšata 37, Dol pri Ljubljani,
osebno izkaznico, št. 341761.
gnv-136400

Leskovec Cecilija, Trdinova 12, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 713460.
gnv-136950

Lipič Marina, Črešnjevci 60/a, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 1574671.
gnq-136480

Lončarič Melita, Planina pri Sevnici 45,
Planina pri Sevnici, osebno izkaznico,
št. 835859. gnb-136670

Lorbek Drago, Kamniška graba 29,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 874629.
gng-136590

Makoter Tomi, Cven 99, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 1574591.
gns-136828
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Malenšek Alojzija, Črmošnjice 14, No-
vo mesto, osebno izkaznico, št. 597031.
gnr-136679

Marković Stojan, Zlato polje 3/d, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1011586.
gne-136717

Markučič Ana, Škocjan 34/f, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico,
št. 307878. gnj-136962

Matić Peter, Zgornje Gamelje 72, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 208526.
gnk-136836

Matko Jože, Nova vas 86, Nova Vas,
osebno izkaznico, št. 44338. gnt-136827

Mavsar Enej, Zdole 54, Krško, osebno
izkaznico, št. 941472. gnk-136986

Medved Anton, Prešernova cesta 9/a,
Velenje, osebno izkaznico, št. 990081.
gnf-136691

Menhart Metka, Kozjak nad Pesnico
66, Zgornja Kungota, osebno izkaznico,
št. 1089751. m-2578

Mernik Peter, Dolnja Počehova 12/č,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico,
št. 000124581. m-2587

Mesner Albina, Kardeljeva 57, Maribor,
osebno izkaznico, št. 564991.
gno-136982

Mihaljević Stojan, Planina 2, Kranj,
osebno izkaznico, št. 775701.
gnx-136948

Miklavčič Mateja, Brodarjev trg 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 655769.
gnt-136927

Mlakar Biljana, Vinogradniška pot 22/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 981669.
gnu-136701

Mlekuž Brigita, Zg. Hudinja 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 1014359.
gnn-136508

Modic Marija, Huje 11, Kranj, osebno
izkaznico, št. 632166. gng-136815

Mulej Polonica Marija, Merčnikova uli-
ca 1, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1035631. gnc-136994

Murgelj Avguštin, Dolenja vas 18, Mir-
na Peč, osebno izkaznico, št. 1157010.
gni-136838

Nanut Mark, Ulica Jana Husa 66, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 275236.
gnp-136731

Nemet Leonida, Mačkovci 47, Mačkov-
ci, osebno izkaznico, št. 1115244.
gnq-136680

Oblak Ivana, Bleiweisova 6, Kranj,
osebno izkaznico, št. 63176. gnl-136510

Oder Marjana, Blato 20, Slovenske Ko-
njice, osebno izkaznico, št. 642980.
gnb-136695

Ofič Veronika, Trg svobode 12/a, Rav-
ne na Koroškem, osebno izkaznico,
št. 252186. gnu-136976

Omahen Jožefa, Pot v dolino 40/a,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico,
št. 736444. gnb-137020

Oraže Katarina, Goričane 75, Medvo-
de, osebno izkaznico, št. 855646.
gnk-136711

Ošep Stanislav, Robanov kot 33, Sol-
čava, osebno izkaznico, št. 1068787.
gnt-136802

Palčec Žiga, Radvanjska 91, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1101393.
gnz-136671

Pann Urban, Šaleška cesta 20/a, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 915325.
gne-136592

Pavlič Petra, Gladomes 42, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 401520.
gnt-136977

Pavšič Maksimilian, Mesesnelova 30,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico,
št. 1050454. gnj-136637

Pečar Frančiška, Goriška 20, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1401183.
gnr-136979

Pečnik Boštjan, Borova vas 31, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 241083.
gnh-136814

Peklenk Anže, Stranska vas 17/b, Do-
brova, osebno izkaznico, št. 1182654.
gnl-137035

Pelengić Jovanka, Gradnikove brigade
59, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 57010. gnk-136961

Petermanec Luka, Ulica Kirbiševih 4,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaz-
nico, št. 637059. gnn-136983

Pirnat Matjaž, Kamnica 61, Dol pri Ljub-
ljani, osebno izkaznico, št. 368931.
gnl-136585

Pivk Florijana, Zadlog 73, Črni vrh nad
Idrijo, osebno izkaznico, št. 959962.
gni-136688

Podlipec Boštjan, Bevke 137, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 766157.
gnn-136608

Podrekar Gabrijela, Retljeva 11/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1371562.
gnd-136943

Polc Darko, Izlake 64, Izlake, osebno
izkaznico, št. 1364421. gnw-136849

Poljšak Klara, Planina 72, Planina,
osebno izkaznico, št. 274172. gnj-136687

Popenko Jure, Krekova ulica 19, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1095865.
gnd-136518

Povše Jože, Ulica Bratov Praprotnik 34,
Naklo, osebno izkaznico, št. 156795.
gnu-136801

Pozsgai Franc, Čentiba, Zatak 18, Len-
dava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 1317011. gnd-136593

Prosen Ana, Dob pri Šentvidu 17, Šen-
tvid pri Stični, osebno izkaznico,
št. 1673839. gnn-136933

Puc Terezija, Založnikova ulica 25,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 313742. gnm-136659

Pucer Ana, Trg republike 1, Izola – Iso-
la, osebno izkaznico, št. 1603717.
gnn-136683

Puželj Majda, Lipovšica 14, Sodražica,
osebno izkaznico, št. 503436.
gng-136740

Radosavljević Novak, Prešernova 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1701570.
gnu-136501

Rajk Darko, Gabrje, Portoroška 4, Bru-
snice, osebno izkaznico, št. 1458306.
gnj-136662

Rakušček Milan, Bukovica 85, Renče,
osebno izkaznico, št. 332879.
gni-136663

Razgoršek Stanislav, Cesta v Tomaž 12,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 1589376.
gnw-136999

Repovš Hasnija, Polje 22, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 1648448.
gnk-136661

Rojko Maja, Jana Husa 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1193430.
gnh-136614

Savanović Dragan, Svetosavska 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 510668.
gnk-137036

Seilnacht Ernest, Cesta Staneta Štupar-
ja 3, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 379744. gno-137032

Selan Marija, Dolenjska cesta 46, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 550986.
gnm-136609

Semolič Alojz, Trg Davorina Jenka 1,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 748056. gnx-136798

Senekovič Elizabeta, Zamarkova 18,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 988395. gnz-136471

Senič Lidija, Vinska gorica 10, Dobrna,
osebno izkaznico, št. 1388946.
gnx-136498

Senič Matej, Vinska gorica 10, Dobrna,
osebno izkaznico, št. 1388919.
gny-136497

Sinčić Stanko, Kogojeva 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 2371. gnb-136770

Skerbinek Janez, Ulica bratov Mernik
12, Zreče, osebno izkaznico, št. 103983.
gnv-136725

Skerbiš Marija, Dobojska ulica 33, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 577582.
gnx-136598

Smolik Kobal Neda, Prešernova 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 436256.
gnr-136929

Stojiljković Radosav, Stranje 31, Šmar-
je pri Jelšah, osebno izkaznico,
št. 807632. gni-136588

Stožer Ida, Zrkovci, Na terasi 2, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 410786.
gnb-136795

Strnad Dušan, Dolnje Selce 5, Dobr-
nič, osebno izkaznico, št. 17318.
gnt-136652

Škodnik Špela, Mislinjska dobrava 93,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, osebno iz-
kaznico, št. 1158182. gnk-136686

Šloser Klavdija, Žiče 39, Loče pri Po-
ljčanah, osebno izkaznico, št. 922421.
gnr-136404

Šprager Sebastijan, Delavska ulica 20,
Rače, osebno izkaznico, št. 254284.
gnd-136718

Štorman Mitja, Vrbje 92/a, Žalec, oseb-
no izkaznico, št. 1159182. gnu-136851

Štuhec Lidija, Vareja 5, Videm pri Ptu-
ju, osebno izkaznico, št. 721691.
gnm-136584

Tekavec Marija, Jelenska reber 24, Do-
le pri Litiji, osebno izkaznico, št. 831279.
gns-137003
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Toupalik Franjo, Srebrničeva 3, Anka-
ran – Ankarano, osebno izkaznico,
št. 673747. gnm-136959

Tovornik Martin, Podkraj pri Velenju
25/c, Velenje, osebno izkaznico,
št. 35461. gnj-136987

Trajković Vilma, Kogojeva 25, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico,
št. 152232. gnn-136808

Triplat Matjaž, Alpska cesta 28, Lesce,
osebno izkaznico, št. 450040.
gnr-136954

Urankar Pavel, Jerančičeva 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1523330.
gnw-136899

Urbanč Frančiška, Cerina 20, Brežice,
osebno izkaznico, št. 808861.
gnc-136819

Urbanč Kornelija, Cerina 20, Brežice,
osebno izkaznico, št. 1166632.
gnb-136820

Uršič Domen, Gradiška pot 2, Radovlji-
ca, osebno izkaznico, št. 1140166.
gnp-136481

Vaupotič Stolnik Sonja, Lukavci 33/a,
Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico,
št. 378743. gnn-136833

Veninšek Janez, Rečica 86, Rečica ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 1276576.
gnh-136939

Verk Mojca, Tuncovec 7/a, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 944806.
gnl-136685

Vesel Milenka, Mlaka 5, Stara Cerkev,
osebno izkaznico, št. 773616. gni-136513

Vidrih Jože, Spomeniška ulica 2, Mir-
na, osebno izkaznico, št. 1268614.
gng-137015

Vindiš Sabina, Draženci 48/b, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 986526.
gnc-136969

Volk Vladimira, Slap 4/c, Vipava, oseb-
no izkaznico, št. 1426693. gno-136482

Vrhnjak Sabina, Glavni trg 31, Muta,
osebno izkaznico, št. 1504395.
gnx-136698

Vrhovnik Andreja, Šmartno 24, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 824472. gnc-136519

Vuk Neža, Dravinjska cesta 49, Poljča-
ne, osebno izkaznico, št. 1190296.
gnv-136675

Zalokar Anton, Celovška cesta 300,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1301011.
gnf-136916

Zemljič Terezija, Dražen vrh 29, Sv.Ana
v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 501665. gnf-136966

Žabot Darko, Ormoška 6, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 322456.
gnw-136474

Žagar Simona, Sajovčevo naselje 7,
Šenčur, osebno izkaznico, št.
P00576434. gnq-136734

Žiber Jana, Parecag 22, Sečovlje – Sic-
ciole, osebno izkaznico, št. 1632120.
gns-136578

Žibert Robert, Orehovlje 22, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1077890.
gny-136572

Žužek Marija, Mlekarska ulica 2, Kranj,
osebno izkaznico, št. 59732. gnd-136818

Vozniška dovoljenja

Adamič Stanislav, Resljeva 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733583, reg. št. 78438, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-136611

Amon Staša, Babno 25, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1770317,
reg. št. 48135. gnd-137018

Antić Nevenka, Bizeljska 20, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3654.
gnw-136824

Avbelj Jana, Križ 41, Komenda, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18640,
izdala UE Kamnik. gng-136790

Avsec Matjaž, Dolž, Šolska cesta 19,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, reg. št. 35416, izdala UE Novo
mesto. gnp-136756

Bahor Urška, Vojna vas 12/a, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10241, izdala UE Črnomelj.
gnb-136945

Bajec Tatjana, Cebejeva ulica 35, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 831418, reg. št. 11738, izdala UE
Ajdovščina. gnm-136484

Bergant Ivan, Štihova ulica 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850088, reg. št. 93651, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-137039

Besednjak Jernej, Glagoljaška 1/b, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. SI 53514, reg. št. 47391.
gnh-136639

Bevc Janko, Seidlova cesta 30, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7177. gnn-136758

Bizjak Aleš, Volče 40, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 761213, izdala UE Tol-
min. gnf-136766

Bobnar Miha, Cesta v Šmartno 53,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1823137, reg.
št. 258772, izdala UE Ljubljana.
gnf-136791

Bole Tomaž, Dobravlje 28, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15493, izdala UE Sežana. gnz-136771

Bolko Robert, Zadružna 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A – 350ccm
BGH, št. S 1239865, reg. št. 91060.
gnq-136705

Bostič Josipa, Betettova 6, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6318,
izdala UE Brežice. gnx-136823

Brenčič Matjaž, Partizanska cesta 51,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10618, izdala UE Gornja Radgo-
na. gni-136638

Butinar Ada Marija, Tomažičeva 8, An-
karan – Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 28199, reg. št. 10300,
izdano na ime Butinar Ada. gns-136553

Cedilnik Gabrijela, Tacenska cesta 156,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 925678, reg. št. 148738, izdala UE
Ljubljana. gnf-137041

Cimperman Janez, Mihov štradon 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 765894, reg. št. 146508, izdala UE
Ljubljana. gno-137007

Cimperman Natalija, Mihov štradon 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1369132, reg. št. 147488, izdala UE
Ljubljana. gnp-137006

Čapla Hilda, Jareninski dol 144, Jareni-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
874187, reg. št. 108757, izdala UE Pesni-
ca. m-2577

Čejvanović Miran, Brodarjev trg 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCDEFG, št. S 1866524, reg.
št. 14285, izdala UE Ljubljana.
gny-136622

Černe Marko, Cesta 24. junija 84, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 13739, reg. št. 137315, izdala UE Ljub-
ljana. gng-136715

Černe Nataša, Ziherlova ulica 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1615152, reg.
št. 257246, izdala UE Ljubljana.
gnw-136724

Demšar Matjaž, Zali Log 24, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22641,
izdala UE Škofja Loka. gnk-137011

Derossi Anton, Savska 4/a, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 392822,
reg. št. 2950. gni-136763

Dobravec Simon, Tomšičeva 22, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1412627. gnf-136441

Drašček Alfred, Ljubeljska ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 885290, reg. št. 95513, izdala UE
Ljubljana. gnp-136706

Ducman David, Goriška 53, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1218593, reg. št. 27644, izdala UE Vele-
nje. gnu-137001

Erpič Viktorija, Zgornje Mladetiče 1, Tr-
žišče, vozniško dovoljenje, št. S 1856387,
reg. št. 7565. gnv-136825

Feher Jožef, Dolga vas, Opekarniška
cesta 9, Lendava – Lendva, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, št. 10557, izdala UE
Lendava. gnj-136812

Filipič Petra, IV. prekomorske 8, Ajdov-
ščina, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 100/2003.
gnh-136643

Fink Jožica, Gorenje Karteljevo 28/a,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10632, izdala UE Novo mesto.
gns-136728

Firbas Anja, Cenkova 6, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1377802, izdala UE Lenart. gnt-136902

Fujs Drago, Dravinjska ulica 3, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 609379, reg. št. 53354, izdala UE Ma-
ribor. gnf-136491
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Garafolj Branko, Dobovičnikova 40, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 3144, izdala UE Vrhnika. gnq-136655

Gasparič Jure, Ulica Pohorskega bata-
ljona 113, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1252342, reg. št. 205651,
izdala UE Ljubljana. gnk-136486

Gert Viktor, Wilsonova 23, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCFGH, št. S 1849445, reg. št. 37568.
gni-136713

Gimpelj Plantan Maja, Vavta vas 96,
Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25393, izdala UE Novo mesto.
gnd-136443

Gjud Tina, Novo polje, Cesta XIV/7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 999143, reg. št. 206591, izdala UE
Ljubljana. gnk-136936

Goričanac Nedeljko, Polanškova ulica
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1872727, reg. št. 150181,
izdala UE Ljubljana. gnk-136786

Grohar Jana, Brezje pri Tržiču 46, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1857382, reg. št. 2976, izdala UE Tr-
žič. gnb-136995

Gros Stanislav, Mirje 2, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 807795, reg.
št. 13090, izdala UE Kranj. gnp-136606

Hadžić Sadik, Bevkova 12, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 792024,
izdala UE Žalec. gnj-136666

Hajduk Drago, Čarmanova 3, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 748147, izdala UE Ptuj. gnc-136644

Hodžić Senada, Beblerjeva 8, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 576560, reg. št. 48208.
gnh-136439

Horvat Jaka, Gortina 129, Muta, vozni-
ško dovoljenje, kat. A do 350ccm BGH,
št. S 1535954, reg. št. 10245, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnq-136980

Hrovat Dominik, Irča vas 30, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 39240, izdala UE Novo mesto.
gno-136757

Hrovat Franc, Ljubljanska cesta 50,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1816361, reg.
št. 28927, izdala UE Grosuplje.
gnj-136837

Huseinović Šaćir, Partizanska 43, Ško-
fja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20242, izdala UE Škofja Loka.
gnx-136673

Intihar Ivan, Novo Polje, Cesta XI/20a,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEFGH, št. S 1164013, reg. št. 94371,
izdala UE Ljubljana. gnk-136561

Jakob Dejan, Lipovci 103, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 38533. gng-136640

Jamšek Igor, Grajska pot 6, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 8211, izdala UE Hrastnik.
gnk-136761

Janežič Peter, Železnikova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 1379447, reg. št. 117336, izdala UE
Maribor. gng-136490

Jarc Marjeta, Danile Kumarjeve ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 96973, reg. št. 161267, izdala UE
Ljubljana. gnw-136524

Jarec Bojan, Potokarjeva ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487999, reg. št. 7658, izdala UE Ljublja-
na. gnj-136612

Jazbec Vinko, Griže 8, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 504084, iz-
dala UE Žalec. gnk-136940

Jelenič Anton, Pot k Lebici 30, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 3617, izdala UE Črnomelj. gne-136696

Jene Marko, Križ 52, Tržišče, vozniško
dovoljenje, št. S 1528548, reg. št. 12951.
gnf-136516

Jesenko Maja, Križna ulica 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813995, reg. št. 163608, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-136410

Ješelnik Marjan, Mlaka pri Kočevski re-
ki 16, Kočevska Reka, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1655048, reg.
št. 13977, izdala UE Kočevje. gnl-136560

Jurenec Stanislav, Praprotnikova 2,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 636754, izdala UE Ptuj. gnc-136744

Kadunc Aleš, Pintarjeva 24, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1321478. gnt-136602

Kajzer Jernej, Falska cesta 96, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. AGBH, reg.
št. 8785, izdala UE Ruše. m-2572

Kalčič Mihela, Malečnik 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 1091563,
reg. št. 109591, izdala UE Maribor.
gni-136788

Karalić Sandi, Viška cesta 44, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365661, reg. št. 234111, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-136901

Kastelic Franc, Biška vas 20, Mirna
Peč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 30451, izdala UE Novo mesto.
gnq-136755

Kavčič Andreja, Maroltova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012869, reg. št. 81809, izdala UE
Ljubljana. gnr-137008

Kavčič Viktor, Erjavčeva cesta 18, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19652, izdala UE Nova Gorica.
gnc-136444

Kavrečič Milan, Dolinska 54/a, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 22882, reg. št. 6588, izdala
UE Koper. gnx-136398

Knuplež Boštjan, Cesta OF 40, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1239433, reg. št. 114778. gnl-136710

Komar Irena, Hotiza, Kamenska ulica
40, Lendava – Lendva, vozniško dovolje-
nje, kat. A do 50 km/h, BGH, št. 15203,
izdala UE Lendava. gns-136503

Komar Miran, Hotiza, Kamenska ulica
40, Lendava – Lendva, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, št. 14411, izdala UE Len-
dava. gnt-136502

Konjedic Franko, Kidričeva 28, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,

št. 16224, izdala UE Nova Gorica.
gnt-136452

Korasa Matija, Kandijska 73, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, št. 39060.
gnw-136449

Korevec Marko, Robičeva 35, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1221773, reg. št. 101768, izdala UE Mari-
bor. gnm-136984

Kos Adrijana, Vinka Vodopivca 103/a,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 25426, izdala UE Nova Gorica.
gnb-136445

Kovče Metod, Loke 36, Tabor, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1830413,
izdala UE Žalec. gni-136488

Kragelj Tatjana, Laška vas 50, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36700.
gng-136515

Kramar Janez, Iška vas 77, Ig, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 844207,
reg. št. 157356, izdala UE Ljubljana.
gne-136467

Kravos David, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 47586, izdala UE Nova Gorica.
gnq-136455

Križnič Albin, Finžgarjeva ulica 13, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1825275, reg.
št. 227591, izdala UE Ljubljana.
gnk-136586

Kuhar Miha, Močnikova 5, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1073754,
reg. št. 108489. gnc-136998

Kukovec Marija, Goriška 42, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. 1618, izdala UE Velenje.
gnz-136600

Kumperščak Aleš, Ribniška 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1278096, reg. št. 72237, izdala UE Mari-
bor. gny-136897

Kuralt Tina, Vaše 7/a, Medvode, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 148750,
reg. št. 243910, izdala UE Ljubljana.
gny-137022

Lavš Franc, Pšata 37, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001481532, reg. št. 9616, izdala UE Dom-
žale. gnw-136399

Logar Marjana, Lokarje 26, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BFGH, št. S 1865509, reg. št. 217352,
izdala UE Ljubljana. gnu-137030

Lorbek Drago, Kamniška graba 29,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 798826, reg. št. 67113, izdala UE Ma-
ribor. gnh-136589

Marič Danica, Mijavčeva ulica 32, Ško-
fljica, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 24/2003.
gnb-137024

Marič Rade, 1. tankovske brigade 4,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. B – inš-
truktorsko, št. 39, izdala UE Sežana.
gnc-136769

Marković Sonja, Rudarska ulica 11,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 13322, izdala UE Lendava.
gne-136817
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Marn Danijel, Grajska pot 12, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 8960, izdala UE Ribnica. gni-136617

Marovt Urban, Dravinjska cesta 46, Po-
ljčane, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 988645, reg. št. 17613, izdala UE Slo-
venska Bistrica. gnh-136764

Matić Peter, Zgornje Gamelje 72, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 1351246, reg. št. 229259, izdala UE
Ljubljana. gnq-136834

Matko Jože, Nova vas 86, Nova Vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
691807, reg. št. 3739, izdala UE Cerkni-
ca. gnu-136826

Mejač Neža, Globoko 13/b, Rimske To-
plice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 105932. gny-136597

Mernik Peter, Dolnja Počehova 12/č,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 7901, izdala UE Pesni-
ca. m-2588

Mervič Silverij, Most na Soči 10, Most
na Soči, vozniško dovoljenje, št. S
000538194, izdala UE Tolmin.
gny-136547

Mihalič Jadranka, Pod Videžem 3, Ko-
zina, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 3380, izdala UE Se-
žana. gne-136767

Mihelič Simon, Dolomitskega odreda 5,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEGH, št. 8995. gne-136442

Miklavčič Mateja, Brodarjev trg 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1459612, reg. št. 242347, izdala UE Ljub-
ljana. gns-136928

Mislej Drago, Ljubljanska 45, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5499, izdala UE Izola. gnz-136746

Mlinar Anton, Jenkova 7, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 746892,
reg. št. 18830. gnd-136668

Modic Nataša, Puntarjeva 18, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 50611, reg. št. 46350.
gng-136765

Mohar Bojan, Vače 71, Vače, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1783069,
izdala UE Litija. gnd-136768

Mozetič Igor, Ozeljan 81/a, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 13048, izdala UE Nova Gorica.
gnx-136748

Mulej Polonica Marija, Merčnikova uli-
ca 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 889100, reg. št. 68503, iz-
dala UE Ljubljana. gnd-136993

Mušič Tina, Gregorčičeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433297, reg. št. 202621, izdala UE Ljub-
ljana. gng-136615

Nahtigal Zala, Staretova 17/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1700469, reg. št. 57460, izdala UE Kranj.
gnv-136575

Nanut Mark, Ulica Jana Husa 66, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138647, reg. št. 215461, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-136730

Narat Matej, Trnovlje 8, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1224165, reg. št. 49361, izdala UE
Kranj. gni-137013

Ojsteršek Zorčič Polona, Orešje 174,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 35131, izdala UE Ptuj, izdano na ime
Ojsteršek Polonca. gnb-136545

Omahen Jožefa, Pot v dolino 40/a,
Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 811456, reg. št. 85861,
izdala UE Ljubljana. gnc-137019

Oraže Katarina, Goričane 75, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
43052, reg. št. 139685, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-136712

Osojnik Senija, Hafnerjeva ulica 6/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1192908, reg. št. 220414, izdala UE
Ljubljana. gnp-136506

Ostanek Helena, Mali otok 7, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10611,
izdala UE Postojna. gnu-136451

Oštir Bojan, Veljka Vlahoviča 61, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 912304, reg. št. 102944, izdala UE
Maribor. gny-136847

Pauman Stanislav, Prenarjeva 6, Pra-
gersko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1689498, reg. št. 9515, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnx-136448

Pavić Dragiša, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1014729, reg. št. 178426, izdala UE
Ljubljana. gnz-137021

Perat Prudencija, Brodarjev trg 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1820663, reg.
št. 262550, izdala UE Ljubljana.
gnv-136975

Perhavec Emilija, Cesta na Lenivec 18,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3692, izdala UE Sežana. gnr-136904

Peršolja Kristjan, Dolnje Cerovo 30,
Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF,
reg. št. 16991, izdala UE Nova Gorica.
gne-136917

Peršon Marjetka, Vinarska 61, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
911928, reg. št. 55537. gny-136947

Peršuh Marjanca, Lovrenc 51/a, Lo-
vrenc na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1272704, izdala UE
Ptuj. gnf-136741

Perunović Nika, Ulica Norberta Vebra
14, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1543864, reg. št. 9886, izdala UE
Ruše. m-2562

Petek Ivan, Žabjak 54, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1180530, iz-
dala UE Ptuj. gnv-136550

Petek Jože, Kvedrova cesta 50, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, št. S 1875821,
reg. št. 8405. gns-136803

Pezdirc Matej, Ul. 11. avgusta 4, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 8731, izdala UE Črnomelj.
gny-136997

Pilepič Mišel, IX korpus 9, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 12219, izdala UE Izola.
gnl-136760

Placet Petra, Sv. Primož nad Muto 66,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1070559, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnw-136499

Planinšec Stanislav, Sp. Hoče, Gozdna
63, Hoče, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 670449, reg. št. 34762, iz-
dala UE Maribor. gnm-136809

Podlesek Roman, Framska ulica 5, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 871666, reg. št. 105029, izdala UE
Maribor. gne-136492

Podlipec Boštjan, Bevke 137, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8115,
izdala UE Vrhnika. gno-136607

Polc Darko, Izlake 64, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 546128,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnx-136848

Prah Mojca, Badovinčeva 14, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1144010, izdala UE Laško. gnh-136689

Pristovnik Herman, Škalce 12/a, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 1941. gnp-136531

Prosen Ana, Dob pri Šentvidu 17, Šen-
tvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 709381, reg. št. 5329, izdala
UE Grosuplje. gnp-136931

Puc Polona, Kosovelova 22, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1540463, reg. št. 17483, izdala UE Ajdov-
ščina. gnj-136641

Puc Terezija, Založnikova ulica 25,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovolje-
nje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1799253, reg. št. 32703, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-136658

Radosavljević Novak, Prešernova 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. 1850418, reg. št. 85178,
izdala UE Maribor. gnv-136500

Radoslav Daniel, Sečovlje 92, Sečovlje
– Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 45036, reg. št. 12644. gnp-136456

Radunić Progar Toni, Podcerkev 1, Sta-
ri trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1139687, reg. št. 13177, izda-
la UE Cerknica. gnu-136676

Ravnjak Avguštin, Srednje 15, Brester-
nica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BFGH, št. 1691529, reg.
št. 62824, izdala UE Maribor.
gnd-136493

Romih Franc, Pod lipami 6, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6600.
gnz-136496

Sedmak Janez, Pivška 6, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14831.
gns-136903

Seilnacht Ernest, Cesta Staneta Štupar-
ja 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1453527, reg. št. 24035, iz-
dala UE Ljubljana. gnp-137031

Semolič Alojz, Trg Davorina Jenka 1,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 287962, reg.
št. 20262, izdala UE Kranj. gnw-136799
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Senič Štefan Janez, Vinska gorica 10,
Dobrna, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 58879, reg. št. 3426. gnp-136806

Simčič Silvestra, 9. september 51,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 19015, izdala UE Nova Go-
rica. gny-136447

Simončič Tomaž, Igriška 35, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. 1850705, reg. št. 71174, izdala
UE Maribor. gni-136563

Skrt Milojka, Zatolmin 78, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 001701279, izdala
UE Tolmin. gnz-136546

Skušek Zvonka, Dobrava 10, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10690. gny-136772

Slana Danilo, Vitomarci 38, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1306560, izdala UE Ptuj. gnd-136743

Sluga Davorin, Jablovec 22/a, Podle-
hnik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1272608, izdala UE Ptuj. gno-136457

Stefanovski Slavica, Miren 186/a, Mi-
ren, vozniško dovoljenje, kat. BCH,
št. 31517, izdala UE Nova Gorica.
gne-136642

Stojanovič Milica, Begunjska 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
639615, reg. št. 32255. gnb-136645

Šamec Pika, Dergomaška ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 889197, reg. št. 80482, izdala UE
Ljubljana. gnb-136720

Šemrov Branko, Jedlovnik 37, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1121833, reg. št. 11287, izdala UE
Pesnica. m-2551

Šloser Klavdija, Žiče 39, Loče pri Po-
ljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11927. gns-136403

Štemberger Damijan, Vrbica 32, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1016026, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnh-136564

Štorman Mitja, Vrbje 92/a, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001442264, izdala UE Žalec.
gnv-136850

Štuklek Klemen, Prožinska vas 46, Što-
re, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 45650. gnf-136991

Šušmelj Lidija, Ravnica 52, Grgar, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8719, iz-
dala UE Nova Gorica. gng-136440

Šuštar Peter Tobias, Pod Bellevuejem
14, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje,
kat. AGH, reg. št. 18402, izdala UE Šmar-
je pri Jelšah. gnz-136896

Tekavec Marija, Jelenska reber 24, Do-
le pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1652868, izdala UE Litija.
gnr-137004

Tomažič Sergej, Na Korošci 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1550098, reg. št. 2308441, izdala UE
Ljubljana. gnv-136800

Tovornik Martin, Podkraj pri Velenju
25/c, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 562205, reg. št. 7843, izda-
la UE Velenje. gni-136988

Trtnik Dejan, Gorenja vas Reteče 15,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 28119, izdala UE Škofja Loka.
gnz-136971

Umek Aleš, Gradišče 21, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14992, iz-
dala UE Vrhnika. gnv-136525

Umek Mojca, Kajuhova ulica 34/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1873318, reg.
št. 154270, izdala UE Ljubljana.
gnj-137037

Urbanč Frančiška, Cerina 20, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14654, izdala UE Brežice. gnd-136793

Urbančič Mateja, Lepovče 26, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8743,
reg. št. Ribnica. gnf-136566

Vene Jože, Gubčeva 8, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7101.
gnc-136944

Vidmar Slavko, Idrijska cesta 20, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1512681, reg. št. 4761, izdala UE
Ajdovščina. gng-136840

Vidrih Jože, Spomeniška ulica 2, Mir-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
436894, reg. št. 9073, izdala UE Trebnje.
gnh-137014

Vinkovič Aleš, Trebinjska ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731990, reg. št. 170349, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-136759

Volk Tatjana, Čepovan 158, Čepovan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40703,
izdala UE Nova Gorica. gns-136653

Volk Vladimira, Slap 4/c, Vipava, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1843321,
reg. št. 4019, izdala UE Ajdovščina.
gnn-136483

Vončina Marko, Celjska 40/a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12927, izdala UE Slovenj Gradec.
gnz-136446

Vrhnjak Sabina, Glavni trg 31, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1684211, reg. št. 11946, izda-
la UE Radlje ob Dravi. gny-136697

Vujovič Goran, Kidričeva cesta 6/a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808902, reg. št. 44319, izdala UE Kranj.
gnh-136839

Zalokar Anton, Celovška cesta 300,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 971335, reg. št. 55596, izdala UE
Ljubljana. gnv-137000

Zavec Stanko, Lahonci 10, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12004, izdala UE Ormož. gnc-136669

Zerezghi Denis, Gradnikove brigade
39, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 39853, izdala UE Nova Go-
rica. gne-136667

Zupanič Tadeja, Pleterje 42, Lovrenc
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1481183, izdala UE Ptuj.
gnt-136752

Zver Dušan, Dolga vas, Opekarniška
cesta 8, Lendava – Lendva, vozniško do-
voljenje, št. BGH, reg. št. 14499, izdala
UE Lendava. gni-136813

Žgajnar Milan, Medvedova cesta 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1614436, reg.
št. 125364, izdala UE Ljubljana.
gnn-136783

Žnidarič Zoran, Požarnice 124, Brezo-
vica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 92080, reg. št. 150411, izda-
la UE Ljubljana. gnv-136650

Zavarovalne police

Adriatic zavarovalna družba d.d. PE No-
vo mesto preklicuje veljavnost naslednjih
dokumentov: police O-NEZ-POL od števil-
ke 00027212 do 00027220 in pobotnice
Z-3 od številke 00405314 do 00405325.
Ob-105911

Adriatic zavarovalna družba, d.d. Koper,
PE Celje, preklicuje veljavnost zavarovalne
police – obrazca stroge evidence: ZK
926416, Z-3 375779, ŽI/01 št. 33051,
33052, 33053, 33054, 33055, 33056,
33057, 33058, 33059, 33060; ZK št.
908847, ZK 843531, 843532, 843533,
843534, ZK št. 952535, IM/99 333321,
Z-3 338655, ZK 774028, AA-PON-01 št.
183226, 183227, 183228, 183229,
183230, ZK 868832. Ob-105859

Brce Matej, Cesta Jaka Platiše 11,
Kranj, zavarovalno polico, št. AO 601564.
gns-136428

Cotič Borut, Rubije 15, Komen, zavaro-
valno polico, št. AO 1107220, izdala zava-
rovalnica Adriatic d.d. gnm-136434

Davidovič Ivka, Metliška cesta 1, Črno-
melj, zavarovalno polico, št. 0948848, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnk-136536

Đukanović Vojo, Ljubljanska cesta 85,
Domžale, zavarovalno polico,
št. 0645079, izdala zavarovalnica Tilia.
gne-136792

Ferš Srečko, Ohonica 4/a, Borovnica,
zavarovalno polico, št. AO 289467, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnx-136923

Frankič Mojmir, Rožna dolina, Cesta
III/15b, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 916680, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnt-137002

Gladek Jožef, Ul. 21. oktobra 19/a, Čr-
nomelj, zavarovalno polico, št. 878819, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
gns-136753

Godler Jure, Pod vrbco 18/a, Šentjur,
zavarovalno polico, št. 00101558202, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gne-136542

Gole Boris, Fala 30, Fala, zavarovalno
polico, št. 2772287, izdala zavarovalnica
Maribor. m-2574

Hrženjak Marko, Vaška pot 6, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO 549245,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gnu-136651

Jamnik Andrej, Rozmanova ulica 6,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 557215,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gnd-136918
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Jenko Gregor, Hrastje 207, Kranj, za-
varovalno polico, št. 975293, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d.. gnj-136762

Juvan Primož, Cankarjev trg 5/a, Za-
gorje ob Savi, zavarovalno polico,
št. 743090, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnx-136973

Klančnik Damijan, Podgorje 71, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 568141, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnq-136630

Koren Branka, Kočno 12, Zgornja Pol-
skava, zavarovalno polico, št. AO
101469295, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. m-2579

Medved Milka, Gubčeva 1, Litija, zava-
rovalno polico, št. 553912, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnb-136420

Murko Jožica, Brege 25, Leskovec pri
Krškem, zavarovalno polico, št. 936671.
gnm-136634

Novak Petra, Vodnikovo naselje 26,
Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 0935402, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gni-136938

Perica Drago, Ukmarjeva 4, Portorož –
Portorose, zavarovalno polico,
št. 1277942, izdala zavarovalnica Adriatic.
gno-136907

Pliberšek Damjan, Spod. Prebukovje
42, Šmartno na Pohorju, zavarovalno poli-
co, št. 00101638294, izdala zavarovalni-
ca Slovenica d.d. gnl-136910

Počkar Barbara, Ob ribniku 5, Selnica
ob Dravi, zavarovalno polico, št. 548047,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-2573

Rakić Sveta, Rutarjeva 10, Koper – Ca-
podistria, zavarovalno polico, št. AO
1151567. gnr-136629

Razboršek Stanislav, Pliberškova 8,
Maribor, zavarovalno polico, št. AO 00101
600695, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-2549

Savič Radivoje, Gubčeva ulica 1, Kranj,
zavarovalno polico, št. 178820, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gnk-136436

Seliškar Amalija, Smerdujeva ulica 13,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 503731,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gne-136567

Zagorc Andrej, Cesta v Legarico 27,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
557173, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnw-136924

ZIDARSTVO SKUBIC SREČKO s.p.,
Vodovodna 101, Ljubljana, zavarovalno po-
lico, št. 837284, izdala zavarovalnica Tri-
glav. gns-136628

Spričevala

Al Zubi Amir, 1. Zeničke brigade 1c/3,
Zenica, BIH, spričevalo 4. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje kemij-
ske šole, izdano leta 1994/95.
gnr-137029

Al Zubi Samira, 1. Zeničke brigade
1c/3, Zenica, BIH, spričevalo 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ke-

mijske šole, izdano leta 1994/95.
gns-137028

Aleksander Popovič Branka, Steletova
cesta 8/a, Kamnik, spričevalo 1., 2., 3. in
4. letnika za spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Juga Polak, iz-
dano leta 1976, 1977, 1987 in 1979, izda-
no na ime Karadžič Branka. gnm-136784

Aleksander Popovič Branka, Steletova
cesta 8/a, Kamnik, strokovni izpit za medi-
cinsko sestro, izdalo Ministrstvo za zdravje
leta 1981 na ime Karadžič Branka.
gnl-136785

Bajič Dijak, Pušča, Glavna ulica 66,
Murska Sobota, spričevalo OŠ III. Murska
Sobota. gnw-136424

Bernard Pajenk Romana, Tomšičeva 9,
Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem
izpitu gimnazije Ravne na Koroškem, izda-
no leta 1993/94. gnu-136626

Bizjak Srečko, Obirska ulica 7, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne
gostinske šole Milana Majcna, izdano leta
1969, 1970 in 1971. gnm-136559

Bizjak Srečko, Obirska ulica 7, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Hinko Smre-
kar v Ljubljani, izdano leta 1968.
gnn-136558

Borinc Darko, Galicija 62, Žalec, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Kmetijske in go-
spodinjske šole Šentjur, izdano leta 1998.
gnr-136429

Bošnjaković Adisa, Gregorčičeva 12,
Piran – Pirano, letno spričevalo 3. letnika
Srednje zdravstvene šole. gnx-136623

Brandšteter Ivan, Selce 8, Voličina, spri-
čevalo o končani OŠ Voličina, izdano leta
1979. m-2566

Cesar Goran, Razbor 8/c, Loka pri Zi-
danem Mostu, spričevalo 1. in 2. letnika
SŠ Krško,, izdano leta 1998/99 in
2000/01. gnl-136535

Čauševič Sebastijan, Stjenkova 8, Po-
stojna, spričevalo o zaključnem izpitu TŠC
Nova Gorica, št. 2/EL 3008, izdano
3. 7. 1992. gnh-136914

Čiča Zoran, Laze 6, Kranj, spričevalo
5. letnika Srednje strojne šole Škofja Lo-
ka, izdano leta 2001. gni-136538

Davidovič Ljiljana, Cegelnica 25, Na-
klo, spričevalo o zaključnem izpitu Trgov-
ske šole za blagovni promet v Kranju, izda-
no leta 1976, izdano na ime Petkovič Ljilja-
na. gnb-136674

Dimič Irena, Artiče 6, Artiče, spričevalo
Srednje šole za gostinstvo in turizem, smer
kuharstvo, št. potr. 345, izdano
24. 6. 1986. gnc-136544

Dokl Miran, Romihova 15, Maribor, spri-
čevalo o končani OŠ Martin Konšak Mari-
bor, izdano leta 1982. m-2583

Dolenc Katja, Košenice 17, Novo me-
sto, spričevalo 2. letnika gimnazije, izdano
leta 1993/94. gnm-136909

Femc Jože, Gabrovka 56, Litija, spriče-
valo 7. razreda OŠ Dušan Kveder Tomaž,
izdano leta 1982. gng-136565

Finžgar Rudolf, Zrkovci 53, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Gustav Šilih v Ma-
riboru. m-2568

Finžgar Slavomir, Ruska ulica 31, Ma-
ribor, spričevalo o končani OŠ Gustava
Šiliha. m-2564

Forjan Marjetka, Stična 79, Ivančna
Gorica, potrdilo o usposabljanju z delom
USO – natakarski pomočnik, izdal Center
za pemanentno izobraževanje Cene Štu-
par v Ljubljani, leta 1996. gnl-136935

Frohlich Tatjana, Kebetova 20, Med-
vode, spričevalo o končani OŠ izdala De-
lavska univerza Boris Kidrič, šola za odra-
sle, izdano leta 1985/86. gnc-136919

Golobič Franci, Glinek 9, Škofljica,
spričevalo o zaključnem izpitu STZŠU No-
vo mesto, dvojnik. gnm-137034

Grzin Marko, Voduškova ulica 7, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole za strojništvo
v Ljubljani, izdana leta 1989. gnb-136920

Hajdinjak Jože, Serdica 100, Rogašov-
ci, spričevalo 2. letnika Srednje gradbe-
ne šole v Mariboru – 3 letni program –
gradbinec. gne-136942

Hojan Sandra, Zg. Duplje 92, Duplje,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šo-
le za trgovinsko dejavnost, izdano
27. 6. 1983, izdano na ime Bradeško
Sandra. gng-136540

Horvat Manuela, Ravna ulica 4/a, Ma-
ribor, diplomo Srednje družoslovne šole
Maribor, izdana leta 1987. m-2554

Hvasti Nataša, Planina 74, Kranj, spri-
čevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani. gnu-136905

Jakoš Elizabeta, Spodnje Jelenje 3,
Dole pri Litiji, maturitetno spričevalo Ško-
fijske klasične gimnazije v Ljubljani, izda-
no leta 1999. gny-136672

Jakupović Muhamed, Partizanska 39,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vide
Pregarc v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnb-136620

Janežič Matevž, Dobeno 1, Mengeš,
spričevalo o zaključnem izpitu Center za
permanentno izobraževanje Cene Štupar,
poklic pomočnik peka in slaščičarja, iz-
dano leta 2001. gnp-136556

Jelić Ana, Gredice 8, Zagreb, Hrva-
ška, spričevalo o zaključnem izpitu
št. 36/Na, izdala Srednja gostinska šola
v Ljubljani, izdano leta 1981/82, izdano
na ime Ivešić Ana. gnj-137012

Jesenc Robert, Murova 30/a, Jeseni-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu, izdal
ŽIC. gni-136438

Joger Marko, Jakopičeva ulica 21,
Kamnik, maturitetno spričevalo Ekonom-
ske srednje šole Domžale, izdano leta
1982. gnz-136946

Jovanovič Petra, Jakčeva ulica 18,
Ljubljana, diplomo Srednje gradbene šo-
le v Ljubljani, izdana leta 1990.
gng-136794

Jugovac Zoran, Korte 7, Izola – Isola,
spričevalo 6. in 7. razreda OŠ Dušan Bor-
don Koper. gnv-136425

Karalić Selim, Poljana 57, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil v Ljubljani, izdano
leta 1986. gnn-136733

Kastelic Luka, Prušnikova ulica 44, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 111-112 / 14. 11. 2003 / Stran 6865

nje šole za gostinstvo in turizem v Maribo-
ru, izdano leta 1998. m-2563

Kecur Andrej, Ulica Marije Hvaličeve
20, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ko-
seze, izdano leta 1994/95. gno-136557

Klabjan Kostja, Osp 89, Črni Kal, spri-
čevalo 1. letnika SEDŠ Koper, smer trgo-
vec. gnp-136906

Kladivnik Denis, Prežihova ulica 3, Ža-
lec, spričevalo o zaključnem izpitu Poslov-
no komercialne šole Celje, izdano leta
1995. gno-136782

Klemen Dorica, Černeče 149, Dravo-
grad, indeks, št. 43661, izdala Univerza v
Mariboru – fakulteta za org. vede Kranj.
gnf-136716

Kolobarić Maljković Zdenka, Levstiko-
va 5, Idrija, spričevalo 1. letnika Železni-
ško ekonomsko komercialne šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1990. gnh-136739

Kondardi Dejan, Grilcev grič 10, Vrhni-
ka, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje le-
sne šole v Ljubljani, izdano leta 1997 in
1998. gnc-136719

Kos Bojan, Globoko 51, Globoko, spri-
čevalo Srednje šole Krško, izdano leta
1993. gnh-136539

Kosi Slavica, Grabe pri Ljutomeru 5,
Križevci pri Ljutomeru, spričevalo o konča-
ni OŠ Križevci pri Ljutomeru, izdano leta
1973, izdano na ime Lebar Slavica.
gny-136822

Kozole Milenko, Rožno 54, Blanca,
spričevalo o končani OŠ Brestanica, izda-
no 30. 6. 1969. gnz-136846

Krhen Nataša, Čopova 25, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1992.
gnj-136737

Krunić Nada, Zrenjanin, Jugoslavija, po-
trdilo o strokovnem izpitu, izdalo Ministrs-
tvo za šolstvo leta 1981 na ime Vučetić
Nada. gnb-136970

Kužnik Anton, Dolnji Lakoš, Glavna uli-
ca 104, Lendava – Lendva, letno spričeva-
lo Dvojezične srednje šole Lendava, izda-
no leta 1995/96 in 1996/97. gnk-136911

Lapuh Tatjana, Cesta zmage 24, Zagor-
je ob Savi, spričevalo 2. letnika Frizerske
šole, izdano leta 1979, izdano na ime Za-
vec Tatjana. gny-136922

Lazar Matjaž, Čopova ulica 8, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole v Murski Soboti,
izdano leta 1997/98. gne-136517

Lazarević Tina, Ulica Oktobrske revolu-
cije 45, Izola – Isola, indeks,
št. 18020450, izdala FF v Ljubljani.
gnq-136780

Luzar Marko, Prešernova ulica 18, Ko-
čevje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole tehniških strok Šiška, izdano leta
2000. gnq-136555

Matečko Ivanka, Kidričevo naselje 9,
Radenci, spričevalo dvoletne Kmetijske šo-
le. gnv-136750

Milinkovič Tomaž, Srebrničeva 3, Ko-
per – Capodistria, spričevalo OŠ Anton Uk-
mar, za leta 1975 do 1983. gno-136432

Mohorko Štefan, Pestike 6, Zavrč, spri-
čevalo 3. razreda OŠ Žetale, izdano leta
1963. gnw-136749

Možina Iztok, Okrogarjeva ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ izdal Cen-
ter za permanentno izobraževanje Cene
Štupar, izdano leta 1996/97. gns-136453

Muršec Tomaž, Ulica Borisa Kraigherja
3, Kidričevo, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednješolskega centra Ptuj – Tehni-
ško, elektro in strojna šola. gnr-136754

Naglas Aleš, Rojčeva ulica 16, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu in spri-
čevalo 4. letnika Srednje šole za elektro-
tehniko v Ljubljani, izdano leta 1984.
gnu-136726

Novšak Bojan, Pod vrtačo 19, Sevnica,
maturitetno spričevalo Šole za oblikovanje
in fotografijo, izdano leta 1978.
gny-136747

Oražem Dušan, Wolfova ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnh-136468

Oseli Vesna, Verje 39, Medvode, matu-
ritetno spričevalo Gimnazije Šentvid.
gnz-136821

Pejič Snježana, Gregorčičeva 15/b,
Nova Gorica, spričevalo SETŠ Nova Gori-
ca, izdano leta 2000/2001. gni-136913

Perič Zoran, Male Žablje 41, Dobravlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le Postojna – avtomehanik, izdano leta
1995. gng-136894

Petek Zdravko, Gorišnica 172/a, Gori-
šnica, spričevalo o zaključnem izpitu Šol-
skega centra za kovinarsko stroko Ptuj, iz-
dano leta 1975. gnn-136908

Pičman Tomaž, Kržišnikova ulica 8,
Medvode, diplomo Srednje lesarske šole
v Škofji Loki, izdana leta 1985.
gnl-136660

Piljagić Vinko, Stična 28, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu PŽEKŠ v
Ljubljani, izdano leta 1979. gnq-136930

Piškurič Nevenka, Srednja pot 2, Tržič,
spričevalo o končani OŠ Križe, izdano na
ime Tišler Nevenka. gnj-136437

Potekar Darja, Kočevarjeva 6/a, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ Delavske uni-
verze v Mariboru, izdano leta 1977.
m-2581

Recelj Matjaž, Rožanska ulica 3, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika in diplomo Gim-
nazije Novo mesto, izdano leta 1994.
gnd-136418

Remiaš Marjana, Za spomenikom 14,
Solkan, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje družboslovno ekonomske šole No-
va Gorica, izdano 28. 6. 1991.
gnj-136912

Rošer Jožef, Gornji Dolič 42/d, Misli-
nja, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, program zidar,
št. 995/72, izdano 23. 1. 1974.
gnt-136527

Saksida Aleksandra, Pod gozdom 1,
Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske srednje šole Srečko Kosovel
Sežana, izdano leta 1997. gnh-136514

Schroll Jože, Rozmanova 9, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Janko Padežnik,
izdano leta 1966. m-2560

Sedar Lucija, Gmajna 25/d, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika Šole za
prodajalce Slovenj Gradec, izdano leta
1997/98 in 1998/99. gnj-136537

Slunski Ivan, Lovrčan, Ivanec, diplomo
Srednje gradbene šole – vodoinštalater,
izdana leta 1967. gnz-136796

Smrekar David, Pestotnikova ulica 26,
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole v Kranju, izdano leta 2000.
gnb-136745

Sodja Tina, Triglavska 30, Radovljica,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Jeseni-
ce, smer zdravstveni tehnik. gnv-136625

Svatina Zdenko, Kajuhova 85, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Šolskega centra TAM, tehniške šole za
ind. stroj. tehnike v Mariboru, izdano leta
1973. m-2552

Šubelj Bogomir, Cirnik 10, Mirna, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole
Kranj, elektroinstalater, izdano leta 1976.
gnw-136624

Telič Goršič Tjaša, Neubergerjeva ulica
13, Ljubljana, indeks, št. 83020731, izda-
la Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor.
gnf-136816

Uršič Janko, Zgornje Stranje 59, Sta-
hovica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Kranj, št. 534/3b,
izdano 22. 2. 1996. gnx-136573

Verlak Gorazd, Ulica 5. prekomorske
9, Ptuj, spričevalo 2. letnika Srednje me-
hanične šole, ŠC Ptuj, izdano leta
2000/2001. gnm-136534

Vidmar Stanislav, Strahinj 84, Naklo,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šo-
le v Kranju – oddelek obratni električar,
izdano leta 1976. gnv-136729

Vidovič Antonija, Velika Varnica 33,
Zgornji Leskovec, spričevalo 1. letnika
Srednje zdravstvene šole – smer zdrav-
stveni tehnik. m-2567

Vinder Jože, Gotovlje 199, Žalec, spri-
čevalo o končani OŠ Žalec. gnb-136520

Vukajlović Kristijan, Clevelandska 23,
Ljubljana, indeks Srednje gradbene, geo-
detske in ekonomske šole v Ljubljani, iz-
dan leta 2002. gnt-136777

Zajec Jože, Polje pri Višnji gori 1, Gro-
suplje, diplomo Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdana
leta 1986. gnw-136974

Zarnik Gregor, Mlaka 38, Komenda,
spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole
Škofja Loka, izdano leta 1994/95.
gnt-136627

Zupančič Gregor, Roslanice 78, Metli-
ka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Črnomelj, izdano leta 2000.
gnf-136466

Žolnir Robert, Jezerce 10, Šmartno v
Rožni dolini, spričevalo 3. letnika SŠC v
Ljubljani, izdano leta 1987/88.
gnx-136898
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Žvikart Tomaž, Jaskova 13, Slovenj Gra-
dec, spričevalo Srednje kovinarske šole
Muta, izdano leta 1989, 1990 in 1991.
gnw-136774

Ostali preklici

Amon Staša, Babno 25, Celje, študent-
sko izkaznico, št. 21030007, izdala FDV.
gnf-137016

AVTOPREVOZNIK Ivo Praček s.p., Bu-
danje 5/a, Vipava, italijansko bilateralno
dovolilnico, št. 23923, bar koda
D123923. gnt-136852

Bastašič Gorazd, Polzela 109/a, Pol-
zela, študentsko izkaznico, št. 50990155,
izdala Teološka fakulteta. gnn-136633

Batagelj Matija, Jelarji 10/b, Škofije,
študentsko izkaznico, št. 19349861, izda-
la Ekonomska fakulteta. gne-136742

BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, ita-
lijanske bilaterarne dovolillnice, oznaka
380/02, št. 007592, 02623, 02742 in
07585. gnz-136646

Bernik Lučo, Pot v Torklo 4/a, Kranj,
dijaško izkaznico, izdala Srednje trgovske
šole v Kranju. gns-136778

Blagojevič Peter, Iršičeva 14, Celje, de-
lovno knjižico. gnl-136460

Brglez Samo, Savska cesta 2, Kranj,
delovno knjižico. gnm-136459

BRUS Transport d.o.o., Sr. Kanomlja
2/a, Spodnja Idrija, CEMT dovolilnico
št. 257 za mednarodni prevoz stvari v ce-
stnem prometu. gny-136472

Cimperman Lovro, Gorjupova ulica 30,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 26103414, izdala FGG. gnu-136526

Časek Marjeta, Vodovnikova 9, Sloven-
ska Bistrica, delovno knjižico, reg.
št. 48841, izdala UE Štuj. gnz-136421

Čeč Miha, Smrekarjeva 17, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19327311, izda-
la Ekonomska fakulteta. gnf-136616

Dimec Ksenija, Zg. Bistrica 74/b, Slo-
venska Bistrica, vozno karto, št. 61910, re-
lacija Slovenska Bistrica-Maribor. m-2550

Erjavec Sara, Ljubljanska 106, Domža-
le, vozno karto, št. Š 330256, izdal KAM
BUS Kamnik. gnx-136723

FER D.O.O., Sv. Anton, Turki 21, Po-
begi, dovolilnico za mednarodni transport
tovora, bilateralna tranzitna dovolilnica za
Jugoslavijo, šifra 891/09, številka 3829.
gnc-136419

Fostnarič Milan, Hrastovec 26/d, Za-
vrč, študentsko izkaznico, št. 93414198,
FERI Maribor. m-2559

Frelih Bojan, Frankovo naselje 67, Ško-
fja Loka, delovno knjižico. gnt-136402

Godejša Robert s. p. – avtoprevozniš-
tvo, Kebetova 19, Cerknica, italijansko do-
volilnico, št. kode dov. D 123100.
gnm-136684

Golavšek Andrej, Podvin 225, Žalec,
certifikat, št. 017058, izdan dne 6. 10.
2002 – za prevoz nevarnega blaga, snovi.
gnd-136618

Gorjup Borut, Ledine 4, Nova Cerkev,
delovno knjižico. gnl-136635

Herega Bekim, Živkova ulica 10, Mi-
klavž na Dravskem polju, avtobusno me-
sečno vozovnico, št. 88564. m-2580

Hohnjec Marjanca, Sveta Ema 34, Pri-
stava pri Mestinju, delovno knjižico, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gni-136738

Hraščanec Martina, Preglov trg 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-136433

Jelovšek Janez, Drenov grič 97, Vrhni-
ka, študentsko izkaznico, št. 50200260,
izdala Teološka fakulteta. gnr-136554

Judež Vesna, Ples 4, Moravče, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnk-136736

Juras Miha, Igriška 2, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 28009455, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljublja-
ni. gno-136657

Kavčič Moe, Orehova cesta 69, Ore-
hova vas, avtobusne vozovnice, št. 61784,
smer Slivnica – Slovenska Bistrica.
m-2558

Kebrič Andrej, Ulica talcev 69, Oreho-
va vas, vozno karto, št. 89326. m-2586

Knežević Mirko, Novosadska ulica 4,
Ljubljana, preklic spričevala o končani OŠ,
objavljen v Ur. l. RS, št. 108/2003.
gnd-137043

Kocjan Tadeja, Dragatuš 17, Dragatuš,
študentsko izkaznico, št. 01002231, izda-
la Pedagoška fakulteta. gnk-136461

Kogler Miroslav, Biš 5, Trnovska vas,
delovno knjižico. gnu-136751

Kolbe Milan, Zalog pri Škofljici 14, Ško-
fljica, orožni list, št. 10464, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-136654

Korez Vlado, Placerovci 16, Gorišnica,
delovno knjižico, izdano v Ptuju.
gno-136632

Kos Ana, Trzinska ulica 2, Domžale, de-
lovno knjižico. gnx-136648

Kosten Tekavčič Brigita, Breg 12, Stara
Cerkev, delovno knjižico, ser. št. 16243,
reg. št. 11235, izdana 2. 10. 1984.
gnk-136636

Kovač Franc, Krajna 9, Tišina, delovno
knjižico, reg. št. 42171, ser. št. 239377,
izdana 16. 6. 1980 v Murski Soboti.
gng-136915

Kranjc Metod, Luize Pesjakove ulica 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-136522

Lajlar Rok, Skaletova ulica 8, Celje, de-
lovno knjižico. gnl-136485

Lazarević Tina, Ulica Oktobrske revolu-
cije 45, Izola – Isola, študentsko izkazni-
co, št. 18020450, izdala FF v Ljubljani.
gnp-136781

Legat Miha, Kolmanova 34, Orehova
vas, avtobusno mesečno vozovnico,
št. 89076, na relaciji Slivnica – Maribor.
m-2582

Letič Vesna, Drapšinova 7, Celje, štu-
dentsko izkaznico, št. 18960230, izdala
FF v Ljubljani. gnd-136693

Meznarič Simon, Postružnikova 2, Lju-
tomer, delovno knjižico, ser. št. A
0306299, reg. št. 221/95. gnt-136427

Mlakar Kristina, Gubčeva ulica 13,
Zgornja Polskava, avtobusno vozovnico,

št. 89083, izdal Certus, na relaciji Zg. Pol-
skava – Maribor. m-2557

Muršec Polona, Blejska Dobrava 58/b,
Blejska Dobrava, študentsko izkaznico,
št. 20202225, izdala Pravna fakulteta.
gnl-136735

Mustafić Mirsada, Meljska cesta 5, Ma-
ribor, delovno knjižico, št. 97-53, izdala UE
Maribor. m-2569

Muzek Bogdana, Ul. Zofke Kukovič 23,
Miklavž na Dravskem polju, delovno knjiži-
co, št. 14783. m-2571

Patajac Sirotič Mladen, Dantejeva 19,
Izola – Isola, delovno knjižico, izdala UE
Izola. gnd-136543

Pažek Janja, Mariborska cesta 33, Rad-
lje ob Dravi, klubsko kartico, št. 83691,
izdal Certus, smer Radlje – Maribor.
m-2585

Pernat Stane s.p., SKP, Stanošina 8/a,
Podlehnik, dovolilnico D1 01259 tretjo, za
Hrvaško. gno-136532

Petan Katja, Škapinova 15, Celje, štu-
dentsko izkaznico, št. 18980836, izdala
Filozofska fakulteta. gnq-137005

Ploj Katarina, Zg. Ščavnica 81, Sv.Ana
v Slov.goricah, delovno knjižico,
št. 13499, ser. št. 0283413. m-2575

Podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., Grič 54, Ljubljana, PE Kozina, pre-
klicuje potrdila za izredne prevoze: Boš-
tjančič Robert, Hrušica 78, roj. 6. 8. 1971,
evid. št. 1007, Dekleva Aleksander, Lan-
dol 22/A, roj. 22. 12. 1969, evid. št.
1008, Dekleva Rihard, Zajelšje 7/a, roj.
23. 12. 1972, evid. št. 1009, Dodič De-
nis, Obrov 2, roj. 13. 5. 1969, evid. št.
1010, Gerželj Slavko, Senadole 6, roj. 29.
9. 1969, evid. št. 1011, Jelušič Matej,
Štorje 8/A, roj. 4. 3. 1976, evid. št. 1012,
Jelušič Leon, Štorje 16, roj. 28. 5. 1969,
evid. št. 1013, Kljun Loris, Markovščina
19/a, roj. 1. 2. 1973, evid. št. 1014, Može
Metod, Senožeče 151/D, roj. 11. 8. 1972,
evid. št. 1015, Planinc Gregor, Ul. prek.
birg. 4, Divača, roj. 13. 1. 1979, evid. št.
1016, Strle Andrej, Bač 144/B, roj. 6. 9.
1973, evid. št. 1017, Škapin Božo, Vrab-
če 7, roj. 14. 7. 1967, evid. št. 1018, Šker-
janc Damijan, Tublje 23, roj. 10. 10. 1965,
evid. št. 1019, Valenčič Simon, Ratečevo
Brdo 12, roj. 14. 7. 1972, evid. št. 1020,
Zadnik Jože, Huje 37, roj. 15. 5. 1959,
evid. št. 1021, Žnidaršič Branko, Lokev
194, roj. 5. 3. 1966, evid. št. 1003.
Ob-105635

Pulko Urška, Gajzerjeva 16, Ptuj, avto-
busno vozovnico, št. 73171, izdal Certus,
na relaciji Ptuj – Maribor. m-2556

Režonja Robert, Petanjci 60/a, Tišina,
delovno knjižico, ser. št. 104269, reg.
št. 55552, izdana 28. 6. 1988 v Murski
Soboti. gnx-136423

Rudolf Ludvik, Mala Nedelja 35, Mala
Nedelja, delovno knjižico, reg. št. 90/88,
ser. št. A 0079597. gny-136422

Rumpf Andrej, Lenardonova 17, Mari-
bor, delovno knjižico, št. AO 230270, reg.
št. 20/92, izdana 1. 7. 1992. m-2565

Saqi Ismail, Cesta v Mestni log 28,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-136703
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SEKARDI d.o.o., Prade, Cesta XIV/19,
Koper – Capodistria, licenco št. G
1008813 za vozilo z reg. oznako LJ
S6-486. gne-136417

Smiljanić Milorad, Kodričeva 24, Mari-
bor, delovno knjižico. m-2555

Šnajder Maja, Godeninci 6, Središče
ob Dravi, študentsko izkaznico,
št. 18000601, izdala Filozofska fakulteta.
gnj-136787

Špedicija Franci d.o.o., Herbesteinova
7, Ljubljana, Belgijsko univerzalno dovolil-
nico št. 001040, oznaka 056/01 za leto
2003. gnc-136619

Šumandl Renata, Volodjeva 5, Maribor,
delovno knjižico, št. 40, izdala UE Maribor.
m-2570

TAG TRANS d.o.o., Celovška 280, Ljub-
ljana, dovolilnici za Avtrijo: 040/07, št. dovo-
lilnice 007028 in Nemčijo: 276/09, št. do-
volilnice 000386. gnn-136533

Udovč Robert, Jerman vrh 17, Škocjan,
delovno knjižico, ser. št. 27784, reg.
št. 31040, izdana 5. 6. 1985 v Novem me-
stu. gnp-136431

Vargazon Anton, Logarovci 48, Križevci
pri Ljutomeru, delovno knjižico, ser.
št. 0195063, reg. št. 76/92, izdana
24. 6. 1992 v Ljutomeru. gnt-136677

Vogrinc Lidija, Vrhje 41, Kapele, študent-
sko izkaznico, št. 19365084, izdala Eko-
nomska fakulteta v Ljubljani. gnx-136773

Vrhnjak Sabina, Glavni trg 31, Muta, štu-
dentsko izkaznico, št. 21030753, izdala Fa-
kulteta za družbene vede. gnz-136521

Zvizdalo Slađana, Ljubeljska ulica 10,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 01098129, izdala Pedagoška fakulteta.
gnw-136549

Žnidar Danica, St. Makole 20/a, Makole,
delovno knjižico, št. 6812, ser. št. 891141.
m-2584

Žokš Rok, Gorkega 20, Maribor, delov-
no knjižico, št. 21618. m-2561
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S tem nepreklicno naročam

· STANOVANJSKI ZAKON

– 10626 broširana izdaja 36003600360036003600 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10627 vezana izdaja 44444111112323232323 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov DaDaDaDaDavčna švčna švčna švčna švčna šttttteeeeevilkvilkvilkvilkvilkaaaaa

DaDaDaDaDavčni zavčni zavčni zavčni zavčni zavvvvvezanecezanecezanecezanecezanec DDDDDA A A A A NENENENENE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

STANOVANJSKI ZAKON
s predgovorom mag. Janeza Kopača,
ministra za okolje, prostor in energijo,
in uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Barbare Starič Strajnar,
državne podsekretarke v ministrstvu za okolje, prostor in energijo
Novi stanovanjski zakon revolucionarno obračunava s socializmom in se po desetletju
prerekanj o preteklih krivicah prvič zares usmerja v prihodnost, avtoritativno predgovor
začenja minister mag. Kopač. V njem poudarja, da je bil stanovanjski zakon njegov
najzahtevnejši politični projekt v celem mandatu, ker je bilo izjemno težko v parlamentu
uzakoniti odvzem podedovanih privilegijev, ki jih je podeljeval t. i. Jazbinškov zakon.

Brez političnega naboja so uvodna pojasnila vodilne soavtorice zakonskega besedila
Barbare Starič Strajnar. V razumljivem jeziku razlaga posamezna zakonska poglavja in
člene, opozarja na nove obveznosti lastnikov in najemnikov stanovanj, na kazni za kršitve
zakonskih pravil in na možnosti za sodno reševanje sporov, če etažni lastniki ne bodo našli
skupnega jezika. Uvodna pojasnila vsebujejo tudi tabele, kako se bodo po novem
subvencionirale stanarine in kakšne variante so predvidene za rešitev problemov najemnikov
v denacionaliziranih stanovanjih.

V knjigi je poleg stvarnega kazala objavljeno tudi poglavje Etažna lastnina iz
Stvarnopravnega zakonika, saj se vsebina stanovanjskega zakona tesno prepleta s tem
zakonom.

Cena: 10626 broširana izdaja 3600 3600 3600 3600 3600 SIT z DDV

10627 vezana izdaja 4123 4123 4123 4123 4123 SIT z DDV

Velja od 14. 10. 2003Velja od 14. 10. 2003
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