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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. 400/03
Ob-106132
1. Naročnik: Ministrstvo za kulturo.
2. Naslov naročnika: Maistrova 10,
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo I. in II. faze podzemnih garaž v I. in
II. kleti in zunanje ureditve v zazidalnem
območju CO 5/4 Metelkova - južni del.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: december 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Imos d.d., Dunajska 56, Ljubljana, kontaktna oseba je Tone Vidic.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2003.
Ministrstvo za kulturo
Št. 01/03
Ob-106200
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zamenjava oken –
ocenjena vrednost: 175,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: november/december 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: vodja oskrbe in vzdrževanja Milan Večernik,
dipl. inž. el.
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7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 1/2004
Ob-106235
1. Naročnik: Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Center za informatiko.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Tavčarjeva 9, tel. 01/434-11-50, faks
01/434-11-71.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: računalniška namizna, mrežna in programska oprema, v
vrednosti 150,000.000 SIT z DDV.
4. Kraj dobave: Republika Slovenija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 24. 12. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko, Nikola Janjić (Nikola.Janjic@sodisce.si).
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Vrhovno sodišče RS
Center za informatiko
Št. 3530-14/2003-3
Ob-106367
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvedba gradbenih
in obrtniških del in projektne dokumentacije PZR in PZI za vse vrste instalacij
za Novo Pediatrično kliniko Ljubljana.
4. Kraj dobave: Nova Pediatrična klinika Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila: 3. 11. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, oddelek za investicije, soba 14,
pri Maruši Bizjak, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 11. 2003.
Ministrstvo za zdravje
Št. 3511-4/2003-4
Ob-106368
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dobava in montaža
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linearnega pospeševalnika za Onkološki inštitut Ljubljana.
4. Kraj dobave: Onkološki inštitut Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila: 3. 11. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, oddelek za investicije, soba 14,
pri Maruši Bizjak, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 11. 2003.
Ministrstvo za zdravje
Št. 3511-5/2003-2
Ob-106369
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dobava in montaža
RTG opreme za Klinični inštitut za radiologijo Kliničnega centra Ljubljana.
4. Kraj dobave: Klinični inštitut Kliničnega centra Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila: 3. 11. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, oddelek za investicije, soba 14,
pri Maruši Bizjak, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 11. 2003.
Ministrstvo za zdravje

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
Popravek
V javnem razpisu za kurilno olje – ekstra lahko, 140.000 litrov letno, Osnovne
šole Notranjskega odreda Cerknica, ob-
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javljenem v Uradnem listu RS, št. 112 z
dne 14. 11. 2003, Ob-105568, se 7. (c)
točka pravilno glasi:
7. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne
dokumentacije je 5.000 SIT z DDV. Potrdilo o vplačilu na TRR naročnika
01213-6030647165 predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
Uredništvo
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kraj javnega odpiranja ostane nespremenjen.
Veljavnost ponudbe (14) do 16. 2.
2004; datum odločitve do 16. 12. 2003.
Naročnik bo v fazi analize ponudb, pri
pregledu dokumentov in dokazil, s katerim
ponudnik dokazuje usposobljenost in sposobnost in so vezani na datumske omejitve,
upošteval prvotno postavljeni datum za
predložitve ponudb.
Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Popravek
Ob-106145
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku: sukcesivna dobava živil, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 112/03 z dne 14. 11. 2003,
Ob-105866, se točka 3. (b) popravi in se
pravilno glasi:
3. Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: ribe,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki,
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
5. sklop: žita in mlevski izdelki,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice,
7. sklop: konzervirani izdelki,
8. sklop: zamrznjena živila,
9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale
pijače,
10. sklop: ostala živila.
Dom upokojencev
Jožeta Primožiča Miklavža
Sprememba
Ob-106313
V Uradnem listu RS, št. 91 z dne 19. 9.
2003, Ob-101954, je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku – dobava zimske mehanizacije.
Skladno s 25. členom ZJN-1 spreminjamo vrsto in količino blaga 3. (b):
1. sklop – tovorno vozilo moči
280-320kW – 1 kos,
2. sklop – posipalo soli 8 m3 – 1 kos,
3. sklop – samohodni odmetalec
snega – 1 kos.
Detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za dva sklopa ali za vse skupaj.
Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Ob-106315
V Uradnem listu RS, št. 107-108 z dne
7. 11. 2003, Ob-105463, je bilo objavljeno
podaljšanje roka za predložitev ponudb za
javni razpis za izbiro izvajalca za oddajo naročila blaga po odprtem postopku – dobava zimske mehanizacije.
Skladno s 25. členom ZJN-1 podaljšujemo rok za predložitev ponudb (8. a) na
26. 11. 2003 do 12. ure, kraj predložitve
(8. b) ostane nespremenjen.
Datum javnega odpiranja ponudb se
spremeni (9) in bo 27. 11. 2003 ob 8. uri,

Ob-106043
1. Naročnik: Osnovna šola Šalek.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Šalek, Šalek 87, 3320 Velenje, tel.
03/898-13-00, faks 03/587-53-44.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago.
Letna količina razvidna iz razpisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možnost oddaje sukcesivne dobave živil po posameznih sklopih:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca,
4. ribe in konzervirane ribe,
5. zelenjava in suhe stročnice,
6. sveže in suho sadje,
7. zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje,
8. konzervirana zelenjav in konzervirano
sadje,
9. sadni sokovi in sirupi,
10. žita in mlevski izdelki,
11. testenine,
12. zamrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh in pečeno pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki,
15. kakavovi izdelki, čaji in začimbe,
16. splošno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Šalek, Šalek 87, Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: leto 2004 in
leto 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije:
Toni Lipuš, pomočnik ravnatelja. Razpisna
dokumentacija in dodatne informacije so
na razpolago po predhodni najavi na naslovu naročnika vsak delovni dan od 8. do
13. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti vsak delovni
dan od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 12.000 SIT z vključenim 20% DDV.
Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun naročnika št. 01333-6030685323 je treba
predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 5. 1. 2004 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Šalek, Šalek 87,
Velenje, tajništvo. Ponudbo je potrebno

predložiti v zapečateni kuverti, ki mora biti
označena z napisom “Ne odpiraj – Ponudba na javni razpis“. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo na naslovu naročnika dne 7. 1. 2004 ob 14. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno 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): ni predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 7. 3. 2004. Predvideni datum odločitve o izbiri najugodnejše ponudbe: do
20. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena do 79%,
2. fiksnost cen do 18%,
3. plačilni rok do 3%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin posameznih vrst blaga glede na spremembe potreb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Osnovna šola Šalek
Ob-106044
1. Naročnik: Osnovna šola Franca
Rozmana Staneta, Prušnikova 85, 1210
Ljubljana-Šentvid.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Franca Rozmana Staneta, Prušnikova 85,
1210 Ljubljana-Šentvid, tel. 01/512-16-81,
01/512-47-02, faks 01/512-16-81.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en več sklopov ali za vse skupaj: možnost oddaje sukcesivne dobave živil po naslednjih sklopih:
A) kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki,
B) mleko in mlečni izdelki,
C) meso in mesni izdelki,
D) jajca,
E) zamrznjena konzervirana zelenjava in
sadje,
F) sadni sokovi in sirupi,
G) sveže sadje in zelenjava,
H) ribe in konzervirane ribe,
I) olja in izdelki,
J) žita, mlevski izdelki in testenine,
K) zamrznjeni izdelki iz testa,
L) ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Franca
Rozmana Staneta, Prušnikova 85, 1210
Ljubljana-Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Franca Rozmana Staneta, Prušnikova 85,
1210 Ljubljana-Šentvid, v tajništvu šole, kjer
dobijo tudi dodatna pojasnila in informacije
– tel. 01/512-16-81, vsak delovni dan od
10. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 12. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo od 21. 11. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT + 20% DDV (18.000
SIT), znesek ponudniki nakažejo na podračun šole št. 01261-6030664213.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 12. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Franca Rozmana
Staneta, Prušnikova 85, 1210 Ljubljana-Šentvid.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 12. 2003 ob 13. uri v prostorih
Osnovne šole Franca Rozmana Staneta,
Prušnikova 85, 1210 Ljubljana-Šentvid.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost, če so zahtevane: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov, računi pa se izdajajo zbirno 1 x mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo živil se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o javnih
naročilih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o
javnih naročilih in kot je še posebej določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 10 točk,
– roki dobave – interventna naročila –
7 točk,
– boljše reference – 3 točke,
– druge oziroma posebne ugodnosti
(popusti, sponzorstva ipd.) – 4 točke,
– rok plačila – 6 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 11. 2003.
Osnovna šola
Franca Rozmana Staneta
Ljubljana-Šentvid

Št. 113-114

Ob-106067
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310 Izola, tel. 05/66-06-306, faks 05/66-06-305.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
in montaža operacijske mize z dodatki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco SB Izola-montirano.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajajanje dobave: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dokumentacija se lahko zahteva v tajništvu Splošne bolnišnice 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., najkasneje pet dni pred potekom roka
za predložitev ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
od ponedeljka do petka, od 21. 11. 2003
med 9. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV vključen), plačilo virmansko na TR račun
01100-6030277118.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 6. 1.
2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, uprava – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2004 ob 11. uri v sejni sobi v
I. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: predvideno je obročno plačevanje.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 6. 4. 2004; predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 31. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, datum zaključka del 10%, garancijska
doba 10%, obveznosti v zvezi z rezervnimi
deli 10%. Podrobna uporaba meril v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirna vrednost naročila je
22,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 11. 2003.
Splošna bolnišnica
Izola
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Št. 22/2003
Ob-106100
1. Naročnik: Holding Slovenske železnice, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana, telefaks 01/291-48-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gospodarska vozila po specifikaciji: 12 kosov
kombinirano osebno vozilo za prevoz tovora in oseb, 2 kosa vozilo s podaljšano kabino 6+1, z zabojem min. 3 m dolžine, z loki
in ponjavo, 3 kosi kombi za prevoz oseb in
tovora 8+1.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni možna.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Postojna, Nova Gorica, Maribor, Celje, Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 15. 2.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Holding Slovenske
železnice, d.o.o., tajništvo Centra za nabavo, Kolodvorska 11, kontaktna oseba Ivan
Lisac, tel. 291-44-19, telefaks 291-48-33,
e-naslov: ivan.lisac@slo-zeleznice.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 10. ure v tajništvu Centra za nabavo.
Dokumentacijo pošljemo po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT z DDV na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri
NLB d.d. Ljubljana. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu. Poleg dokazila
o plačilu je potrebno priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 12. 2003 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Holding Slovenske železnice,
d.o.o., Center za nabavo, Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 12. 2003 ob 10. uri, Kolodvorska 11, sejna soba Centra za nabavo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% od ocenjene vrednosti naročila z veljavnostjo 90 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zahteva se dolgoročni kredit dobavitelja z naslednjimi pogoji: skupna doba vračanja z vključenim moratorijem 5 let, moratorij 1 leto,
obrestna mera maksimalno do 5,5% fiksna,
odplačilo glavnice polletno, začetek odplačila 6 mesecev po poteku moratorija, odplačilo obresti mesečno, stroški največ do
0,1% višine kredita, v kreditiranje je vključen tudi DDV, zavarovanje kredita z menico
ali bančno garancijo.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: /
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 544/2-19/2003
Ob-106135
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zamenjava obstoječega MRI slikovnega aparata
Picker z novo MRI aparaturo 1,5 T, s
pripadajočo programsko opremo in tuljavami za slikovno diagnostiko na področju ortopedije, nevrologije ter kot opcije v ostalih področjih.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava 4
mesece po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 14. uro po tej objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen) na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030277312 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 12. 2003 do 10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 12. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
nad lekarno, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene vrednosti, garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% vrednosti posla, za
katerega se daje.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. potrdilo sodišča o registraciji,
2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave 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
ponudbe;
3. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem, ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila;
4. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata:
4.1 pristojni davčni urad,
4.2 carinska uprava.
Potrdili ne smeta biti starejša od 30 dni
na dan določen za predložitev ponudbe;
5. BON 1/P za leto 2002, dokazilo, da
ponudnik v preteklih 5 letih poslovanja ni
imel blokiran svoj račun skupno več kot 1
mesec; poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št.
71/99, 78/99 in 64/01).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 19. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za aparat, najnižja cena za vzdrževanje, kakovost.
Merila za ocenitev ponudb: komisija bo
izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu točkovanja do 175
točk. Pri svojem delu bo uporabljala merila,
ki so podana v nadaljevanju:
1. Višina ponudbene cene aparata MRI
po tehnični specifikaciji – do 90 točk

Točkovanje se izvede na naslednji
način:
Cmin
Tc= ----------90
Cpon *
Tc število točk za ceno MRI ocenjevalnega ponudnika
Cmin najnižja ponujena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Cpon ponujena vrednost ocenjevanega
ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
2. Cena vzdrževanja – do 50 točk
Točkovanje se izvede na naslednji
način:
Vmin
Tv = -----------------50
Vpon *
Tv število točk za vzdrževanje MRI ocenjevalnega ponudnika
Vmin najnižja ponujena vrednost vzdrževanja, ki je imel pravilno ponudbo
Vpon ponujena vrednost vzdrževanja ocenjevanega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
3. Kakovost– do 35 točk
Točkovanje se izvede po tabeli iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
280,000.000 SIT. Naročnik ponovno objavlja javno naročilo, ki je bilo objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 83 z dne 22. 8.
2003, Ob-100548 in razveljavljeno v Uradnem listu RS, št. 108 z dne 7. 11. 2003,
Ob-105367.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 62 z dne
27. 6. 2003, Ob-96866.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11 .2003.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 1-09-3-0015/03
Ob-106160
1. Naročnik: Javni gospodarski zavod,
Protokolarne storitve Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,
4000 Kranj, tel. 04/260-10-00, faks
04/202-16-52.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. bencin zeleni 95 – 2.000 l,
2. dizel gorivo D2 – 13.500 l,
3. kurilno olje ekstra lahko –
480.000 l.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni.
4. Kraj dobave: JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj,
Grad Strmol, Dvorje 4, 4207 Cerklje na
Gorenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2004 do 1. 1. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, 4000
Kranj, Jamšek Franc, tel. 031/681-047
(franci.jamsek@gov.si).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 7. in 14. uro
razen sobot, nedelj in praznikov.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 12. 2003 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj (tajništvo, hotel Kokra).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 12. 2003 ob 9. uri v JGZ Brdo,
Protokolarne storitve RS, Predoslje 39,
4000 Kranj, sejna soba (hotel Kokra).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ne.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference ponudnika, finančna
sposobnost, certifikat sistema za ravnanje z
okoljem ISO, certifikat kakovosti ISO.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
JGZ Brdo
Protokolarne storitve RS
Št. 0309-5/8-03
Ob-106185
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, telefaks 01/231-21-82,
drago.perkic@zzzs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: inzulinske črpalke in potrošni materiali.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
1. sklop: inzulinske črpalke in potrošni
materiali za otroke do 7. leta starosti;
2. sklop: inzulinske črpalke in potrošni
materiali za otroke od 7. do 15. leta starosti.
4. Kraj dobave: prodajna mesta izbranega dobavitelja in naslovi zavarovanih
oseb.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 3 leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija na voljo osebno na sedežu naročnika, v vložišču, pritličje, soba št. 51.
Dodatne informacije po elektronski pošti:
drago.perkic@zzzs.si.
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(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.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 1. 2004 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče, pritličje, soba št. 51.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2004 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po razpisni dokumetnaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 6. 4. 2004, odločitev bo sprejeta do
30. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: po razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 112 z dne
14. 11. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 121-40-450-8/03
Ob-106239
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
2. Naslov naročnika: Ipavčeva ul. 18,
3000 Celje, tel. 03/425-12-00, telefaks
03/425-11-15.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava pisarniškega in drugega potrošnega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: lahko v sklopih ali v celoti.
4. Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Celje, Ipavčeva ul. 18 in Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum dobave: od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2007.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZZV Celje, Oddelek poslovne koordinacije, Ipavčeva ul.
18, Irena Ivačič Štraus, tel. 03/425-12-01,
irena.ivacic@zzv-ci.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 12. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije 5.000 SIT (z DDV) na transakcijski
račun št. 01100-6030925951 pri Upravi za
javne prihodke ali pri blagajni na sedežu
zavoda.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 12. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 12. 2003 ob 8. uri v prostorih
ZZV Celje, Ipavčeva ul. 18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni po dobavi.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna 30 dni od roka za predložitev ponudb. Predvideni datum odločitve 22. 12.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji. Uporaba meril je določena v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije samo na pisno
zahtevo do 5 dni pred rokom za oddajo
ponudb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Št. 96
Ob-106269
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-23-05, telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
OCR naprav (širitev UPO).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Pošta Slovenije, d.o.o.,
poslovalnice po Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za investicije in nabavo – Alenka Mihurko, tel.
02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
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petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in
vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da
pripišejo številko in naziv javnega naročila,
številko telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 12. 2003 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo – nabavna služba,
Slomškov trg 10 v Mariboru, če odda ponudnik ponudbo osebno oziroma Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije in nabavo – nabavna služba, 2500 Maribor, če ponudnik ponudbo pošlje po pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 12. 2003 ob 10. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v
Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti registriran pri pristojenem državnem organu
za dejavnost, ki je predmet razpisa; proti
ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni smela biti izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ponudnik mora
predložiti lastno izjavo, s katero potrjuje svojo nekaznovanost; ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
spredpisi v RS; ponudnik v zadnjih šestih
mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran
račun več kot 10 dni (skupaj s partnerji);
ponudnik v letu 2002 ni smel imeti promet
manjši od mnogokratnika 5 ponudbene
vrednosti (skupaj s partnerji); potrjen vzorec pogodbe; ponudba mora biti veljavna
najmanj 75 dni od dneva odpiranja ponudb;
ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
glede zahtev iz te točke; ponudnik mora
priložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe); ponudnik mora
predložiti izjavo, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije. Ponudnik mora imeti
status pooblaščenega prodajalca za opre-
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mo, ki jo ponuja v ponudbi, ponudnik mora
imeti status pooblaščenega serviserja za
opremo, ki jo ponuja, ponudnik mora imeti
vsaj dva redno zaposlena delavca s certificiranim tehničnim znanjem na področju
vzdrževanja in servisiranja za opremo, ki jo
ponuja, ponujena oprema mora brezhibno
delovati v okolju WNT4, W2K in WXP Pro.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 75 dni od dneva odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve
24. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, skladnost ponujene opreme z obstoječo aplikativno opremo in produkcijskim
okoljem 20%, strokovnost – podjetje 7%,
tehnične in funkcionalne lastnosti 3%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-106332
1. Naročnik: Osnovna šola Dol pri Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Videm 17, 1262
Dol pri Ljubljani, tel. 01/564-70-67, telefaks 01/564-73-07.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 42,300.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1. sklop: meso in mesni izdelki, 2.
sklop: ribe, 3. sklop: mleko in mlečni izdelki, 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice, 5. sklop: žita in mlevski izdelki, 6. sklop:
sadje, zelenjava in stročnice, 7. sklop: konzervirani izdelki, 8. sklop: zamrznjena živila,
9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale pijače, 10. sklop: ostala živila.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Dol pri
Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani,
Podružnična šola Dolsko, Dolsko 85, 1262
Dol pri Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. januarja 2004 do 31. decembra 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo 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 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 dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 9. in
13. uro, do vključno 19. decembra 2003,
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumen-

tacije je 7.800 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157,
sklic
na
št.
034-2003, po modelu 00, Altus consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 19. decembra
2003, do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 19. decembra 2003, ob 15. uri, na naslovu
Osnovna šola Dol pri Ljubljani, Videm 17,
1262 Dol pri Ljubljani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kolikor 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
31. 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: navedeno 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 določen čas, vzorec pogodbe je del razpisne
dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. januarja 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 29. december 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, strokovna priporočila, lastna proizvodnja, odzivni čas. Vrednost posameznega merila in način uporabe meril je določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. november 2003.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
Ob-106333
1. Naročnik: Osnovna šola Dol pri Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Videm 17, 1262
Dol pri Ljubljani, tel. 01/564-70-67, telefaks 01/564-73-07.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava 237.000 litrov kurilnega olja
– ekstra lahkega El.
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(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 Dol pri
Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani,
Podružnična šola Dolsko, Dolsko 85, 1262
Dol pri Ljubljani, Podružnična šola Senožeti, Senožeti 53, 1262 Dol pri Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. januarja 2004 do 31. decembra 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo 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 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 dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 9. in
13. uro, do vključno 19. decembra 2003,
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni
račun 02083-0053787157, sklic na št.
034/1-2003, po modelu 00, Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 19. decembra
2003, do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 19. decembra 2003, ob 14. uri, na naslovu
Osnovna šola Dol pri Ljubljani, Videm 17,
1262 Dol pri Ljubljani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno 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
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
določen čas, vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. januarja 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 29. december 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: stalen
popust ob vsaki dobavi, plačilni rok, rok
dobave, strokovna priporočila/reference,
dodatne ugodnosti. Vrednost posameznega merila in način uporabe meril je določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. november 2003.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
Ob-106371
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 splošne, medicinske in tehnološke opreme za OP in porodni blok
in ostale prostore za dokončanje objekta 3 v Splošni bolnišnici Novo mesto
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop 1: OP mize in prelaganje pacienta, ocenjena vrednost 83,000.000 SIT
(brez DDV),
– sklop 2: OP in preiskovalne svetilke,
ocenjena vrednost 24,000.000 SIT (brez
DDV),
– sklop 3: OP stativi, ocenjena vrednost
30,000.000 SIT,
– sklop 4: sterilizacija – tehnološka
oprema – aparati, ocenjena vrednost
73,000.000 SIT (brez DDV),
– sklop 5: sterilizacija – sterilni hodnik v
OP bloku, tehnološka pohištvena oprema,
ocenjena vrednost 22,000.000 SIT (brez
DDV),
– sklop 6: sterilizacija – distribucijska
oprema, zabojniki – kontejnerji, ocenjena
vrednost 23,000.000 SIT (brez DDV),
– sklop 7: lekarna, ocenjena vrednost
29,000.000 SIT (brez DDV),
7.1. laboratorijska pohištvena oprema,
7.2. lekarniško pohištvo,
– sklop 8. lekarniški aparati in ostala
oprema, ocenjena vrednost 19,000.000
SIT (brez DDV),
– sklop 9: anestezija, reanimacija – monitorji, ocenjena vrednost 45,000.000 SIT
(brez DDV),
– sklop 10: anestezijska, reanimacijska
oprema, ocenjena vrednost 50,000.000
SIT (brez DDV),
– sklop 11: endoskopski in specialistični aparati za OP dvorane, ocenjena vrednost
74,000.000 SIT (brez DDV).
11.1. endoskopski kompleti,
11.2. specialistični aparati,
– sklop 12: diagnostični aparati, ocenjena vrednost 10,000.000 SIT (brez DDV),
– sklop 13: splošna medicinska oprema, ocenjena vrednost 25,000.000 SIT
(brez DDV),
13.1. bolniške postelje, stecherji,
13.2. pregledovalne mize, stoli,
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13.3. vozički,
13.4. splošna medicinska oprema in dodatki,
– sklop 14: splošna pohištvena oprema,
ocenjena vrednost 38,000.000 SIT (brez
DDV)
14.1. omare,
14.2. serijska pohištvena oprema,
14.3. aparati, servisni aparati,
14.4. biro tehnika in avdio video aparati,
14.5. zavese in senčila,
14.6. toaletni kompleti in sanitarna
oprema,
14.7. odbojne letve, vogalniki,
– sklop 15: računalniška oprema, ocenjena vrednost 18,000.000 SIT (brez
DDV),
– sklop 16: neserijska pohištvena oprema: pohištvena oprema – sprejemni, predajni, delovni pulti – pulti iz nerjaveče pločevine – mize, police, omare, predalniki,
ocenjena vrednost 44,000.000 SIT (brez
DDV).
Skupna ocenjena vrednost celotnega
javnega naročila znaša 607,000.000 SIT
(brez DDV).
Posamezen ponudnik lahko predloži ponudbo za en, več ali vse sklope skupaj,
vedno pa mora ponuditi vse postavke v posameznem sklopu. Navedba podsklopov v
besedilu tega razpisa je le v informacijo zainteresiranim pred dvigom razpisne dokumentacije!
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska 1, 8000 Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so nesprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: celoten predmet javnega naročila mora biti izveden najkasneje pet mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo 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 katere se lahko zahteva ogled prostora, ki ga je treba pripraviti: Vincenc Dular, univ. dipl. inž. el., Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/391-61-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 21. 11. 2003 do 5. 1. 2004 med 9. uro
in 12. uro.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva tudi po pošti ob predložitvi polnega
naslova, davčne številke in potrdila o plačilu razpisne dokumentacije zainteresiranega ponudnika, kar velja tudi za osebni prevzem.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno dokumentacijo je 15.000 SIT. Transakcijski račun: 01100-6300109972, sklic na številko
odobritve 18 27111-7141998-22900003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 5. 1. 2004 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za zdravje
(vložišče), Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v
zaprti ovojnici z dobro vidno oznako “Ne
odpiraj – javni razpis Nabava in montaža
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splošne, medicinske in tehnološke opreme za OP in porodni blok in ostale prostore za dokončanje objekta 3 v Splošni bolnišnici Novo mesto“.
Na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 1. 2004 ob 13. uri v veliki sejni
sobi Ministrstva za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija v višini
10% ocenjene vrednosti ponujenih sklopov.
11. Pogoji financiranja in plačila: plačilo v 60 dneh po prejemu dokumentiranega
in potrjenega zahtevka.
12. Pravna oblika možne povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe,
potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik s podizvajalci ali ponudnik z enim ali

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
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Ob-106308
V Uradnem listu RS, št. 99-100 z dne
17. 10. 2003, je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za “rekonstrukcija in novogradnja 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
predložitve ponudb na 28. 11. 2003 do
12. ure. Odpiranje ponudb bo dne 1. 12.
2003 ob 12. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Mestna občina Ptuj
Št. 2118-03
Ob-106094
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja št.
13, 6000 Koper, tel. 05/66-86-000, faks
05/66-86-120.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vodovodno omrežje Šanca–Tinjan.
(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: Šanca–Tinjan, Mestna
občina Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta ni dopustna.
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več partnerjev, ki so solidarno odgovorni
pri čemer je samo eden poslovodeči.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: izpolnjevanje pogojev po 41. do
43. členu ZJN-1 in zahtev po razpisni dokumentaciji. Ponudniki sklopov 1, 9, 10, 11, 12
in 13 morajo v svoji ponudbi predložiti potrdilo,
da so vpisani v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov pri Uradu RS za zdravila.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
za čas 120 dni po javnem odpiranju ponudb in mora biti opremljena z bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti naročila, ter mora biti prejeta na naslovu: RS, Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000, Ljubljana.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
Najnižja cena pomeni, da je edino merilo le cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih
pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Ker naročnik uporablja to merilo, po
sklenitvi pogodbe izvajalcu ne bo priznal
naknadnega povišanja cen.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik bo dajal informacije
na podlagi pisnih vprašanj, ki morajo prispeti najkasneje pet dni pred potekom roka
za oddajo ponudb na naslov: RS, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 68-70 z dne
18. 7. 2003, Ob-98228.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 11. 2003.
Ministrstvo za zdravje

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek del je 19. 1. 2004. Predviden čas dokončanja je 19. 7. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja št.
13, 6000 Koper, tel. 05/66-86-165, Boris
Hrvatin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 12. 2003
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 50.000 SIT. Način plačila je: virman, na transakcijski račun
10100-0000055382.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 12. 2003 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper
d.o.o., Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper
(tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 12. 2003, ob 13.15, v mali sejni sobi (št.
113) na Rižanskem vodovodu Koper.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za vrednost 5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisnih pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisnih pogojih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 16. 2. 2004. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 8. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika upošteval najnižjo ceno ob izpolnjeva-

nju vseh zahtevanih pogojev navedenih v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 105805
Ob-106105
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00, faks
03/896-11-27, e-mail: glavni@kp-velenje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbene dela pri rednem vzdrževanju ter pri
investicijskih delih, katera bodo izvedena z lastnimi kadri in opremo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: gradbena dela so razdeljena na
tri sklope:
a) izvedbo gradbenih del za vzdrževanje
omrežja DOT za naročnika PE Energetika,
b) izvedbo gradbenih del in prevozov za
potrebe vzdrževanja objektov in naprav za
naročnika PE Vodovod – Kanalizacija,
c) izvedbo asfaltnih del, ki bodo predmet javnega naročila.
Možnost oddaje bo po posameznih sklopih ali pa kot celota.
4. Kraj izvedbe: v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in v Občini Šmartno
ob Paki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum predvidenega začetka del je 1. 1. 2004; datum dokončanja del je 31. 12. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, tel. 03/896-11-19, faks
03/896-11-27; Anton Apat.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v delavnih dneh
od 25. 11. 2003 do 5. 12. 2003 med 9. in
11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno nakazati 15.000 SIT na
TR št. 02426-0012997176 – sklic 119.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 9. 12. 2003
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: naslov predložitve ponudbe je
na Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 12. 2003 ob 12. uri na Komunalnem podjetju Velenje d.o.o., Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, mala sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za
resnost ponudbe je potrebno predložiti
bančno garancijo v višini 10% ponudbene
cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena – 80%,
– reference – 15%,
– odzivni čas – 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Anton
Apat.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodnega razpisa ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 414-08-01/2003-16
Ob-106221
1. Naročnik: Občina Semič.
2. Naslov naročnika: Štefanov trg 9,
8333 Semič, tel. 07/356-53-60, faks
07/356-53-65,
e-pošta:
obcina.semic@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija in razširitev večnamenskega
lovskega doma Smuk Semič. Ocenjena
vrednost 24,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja sklopov ni predvidena.
4. Kraj izvedbe: večnamenski lovski
dom Smuk.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

Št. 113-114

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 5. 1.
2004, konec julij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, kontaktna oseba: Polona Kambič.
(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: 10.000 SIT + DDV za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
na podlagi izdanega računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: sreda, 17. 12.
2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Semič, Štefanov trg
9, 8333 Semič, Renata Bukovec – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v sredo,
17. 12. 2003 ob 13. uri, v prostorih Občine
Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za
resnost ponudbe je potrebno predložiti
bančno garancijo v višini 5% ponudbene
vrednosti in mora veljati 60 dni od dneva
odpiranja ponudb. Pri oddaji ponudbe mora ponudnik predložiti potrdilo banke o pridobitvi bančnih garancij za izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti in za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili vzorca pogodbe in Zakona o
izvrševanju državnega proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 19. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: višina
ponudbene cene – 90%, plačilni pogoji –
5%, reference – 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Občina Semič
Št. 18/4-03
Ob-106242
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, tel. 05/66-86-100, faks
05/66-86-120.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja vodovoda v/iz rezervoarja Seča, dolžina vodovoda 780 m; duktil ∅250 mm,
200 mm, PVC 315.
(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: Seča - KS Lucija - Občina Piran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta ni dopustna.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek del na izgradnji 20. 1. 2004, datum dokončanja 20. 3. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rižanski vodovod Koper d.o.o. - Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, tajništvo, soba 101, Stopar
Mira.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 12. 2003
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 25.000 SIT. Način plačila je: virman, na transakcijski račun št.
10100-0000055382 pri Banki Koper d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 12. 2003 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper
d.o.o. - (tajništvo) Ulica 15. maja 13, 6000
Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 12. 2003 ob 13.15, na Rižanskem vodovodu, soba št. 113.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za vrednost 800.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisnih pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisnih pogojih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: datum veljavnosti
ponudbe 10. 2. 2004. Predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe 24. 12.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika upošteval najnižjo ceno ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev navedenih v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.
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ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Št. 19/2003
Ob-106021
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Študentski domovi Maribor.
2. Naslov naročnika: Univerza v Mariboru Študentski domovi, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, tel. 02/228-42-00,
faks 02/252-55-63.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve čiščenja
(1A-14) v Študentskih domovih.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Študentski domovi
Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 1. 1. 2009.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Univerza v Mariboru, Študentski domovi Maribor, Gosposvetska cesta 83, Andrej Kuster.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
15. 12. 2003, vsak delovni dan od 8. do
12. ure, v tajništvu Študentskih domov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT in 20% DDV
na TRR št. 01100-6030631265.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 12. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Študentski domovi Maribor, Gosposvetska cesta
83, 2000 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 12. 2003 ob 14. uri v UM, Študentski domovi Maribor, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor – sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v znesku 1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejše (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
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na o javnih naročilih: imeti oziroma razpolagati z ustrezno tehnologijo, kadrovsko zasedbo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi in upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: splošni predpisi.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 1. 2004, 17. 12.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena storitve – 70 točk,
– reference – 20 točk,
– kadrovska zasedba – 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka predhodnega
razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 11. 2003.
Univerza v Mariboru
Študentski domovi Maribor
Št. 121/03
Ob-106030
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: postavitev in vzdrževanje sanitarnih objektov ob državnih
cestah v RS.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dela se bodo oddala po naslednjih
sklopih:
– sklop 1 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 2 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije).
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 15. 11. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – 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
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 12. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-

strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 12.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in 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 naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 35,000.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 11. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 1301/03
Ob-106069
1. Naročnik: Slovenska turistična organizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje informativno-promotivnih dejavnosti za Slovenijo na trgih Velike Britanije in Irske,
Madžarske, Švice, Hrvaške, Združenih
držav Amerike ter držav Beneluksa v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop 1: izvajanje informativno-promotivnih dejavnosti za Slovenijo na trgu Velike
Britanije in Irske,
– sklop 2: izvajanje informativno-promotivnih dejavnosti za Slovenijo na trgu Madžarske,
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– sklop 3: izvajanje informativno-promotivnih dejavnosti za Slovenijo na trgu Švice,
– sklop 4: izvajanje informativno-promotivnih dejavnosti za Slovenijo na trgu Hrvaške,
– sklop 5: izvajanje informativno-promotivnih dejavnosti za Slovenijo na trgu Združenih držav Amerike,
– sklop 6: izvajanje informativno-promotivnih dejavnosti za Slovenijo na trgu
Benelux.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za en
sklop, za več sklopov ali za vse sklope.
Naročnik bo naročilo oddal po sklopih.
5. Kraj izvedbe: informativno-promotivne dejavnosti se izvajajo na trgih Velike Britanije in Irske, Madžarske, Švice, Hrvaške,
Združenih držav Amerike, držav Beneluksa.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne priznava variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka del in
dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko zahteva pri Iztoku
Altbauerju ali Jani Apih, Slovenska turistična organizacija, dodatne informacije daje
Iztok Altbauer ali Jana Apih, pisno ali po
elektronski pošti iztok.altbauer@slovenia-tourism.si, jana.apih@slovenia-tourism.si
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 15. 12. 2003
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana – v tajništvu naročnika, če se ponudba predaja
osebno.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 12. 2003 ob 14. uri v prostorih
Slovenske turistične organizacije.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe se zahteva v primeru, da ponudnik predloži ponudbo, katere vrednost je višja od zneska, ki je
določen v predpisu, ki ureja izvrševanje proračuna. V vseh ostalih primerih mora ponudnik za zavarovanje resnosti ponudbe k
ponudbi predložiti bianco menico s pooblastilom za izpolnitev.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik, ponudnik s podizvajalci ali skupina ponudnikov
z navedbo poslovodečega ponudnika.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ustrezna tehnična
opremljenost za izvajanje predmeta javnega
naročila; vodja informativnega urada mora
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govoriti angleški jezik in jezik države, v kateri je informativni urad, imeti vsaj 8 let delovnih izkušenj ter poznati slovensko turistično ponudbo.
15. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ponudnik je lahko oseba, ki ima registrirano dejavnost, ki se nanaša na predmet naročila.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudb do
31. 12. 2003, datum predvidene odločitve
15. 12. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo ponudbe ocenjeval po posameznih
ponujenih sklopih. Ponudnik lahko pri posameznem sklopu dobi največ 100 točk.
Cena 40 točk, reference 20 točk, sposobnost za izvajanje informativne dejavnosti
20 točk, predstavitev delovanja informacijskega urada 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 11. 2003.
Slovenska turistična organizacija
Št. 105805
Ob-106103
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00; faks
03/896-11-27, e-mail: glavni@kp-velenje.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: naročilo blaga po odprtem postopku pri rednem in
pri investicijskem vzdrževanju, za leto
2004 in 2005 v Komunalnem podjetju
Velenje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: štirje sklopi, lahko za vsak sklop posebej.
5. Kraj izvedbe: v Velenju.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 1.
2004; dokončanje del 31. 12. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, tel. 03/896-11-42, faks
03/896-12-10; Mateja Knez.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v delovnih dneh
od 25. 11. 2003 do 4. 12. 2003, med 9. in
11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno nakazati 15.000 SIT na
TR št. 02426-0012997176 – sklic 142.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 8. 12. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 12. 2003 ob 11. uri na Komunalnem podjetju Velenje d.o.o., Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, mala sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni opredeljeno.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 12. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodnega razpisa ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 105805
Ob-106104
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00, faks
03/896-11-27, e-mail: glavni@kp-velenje.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: kompaktiranje
odpadkov na Odlagališču nenevarnih in
inertnih odpadkov v Velenju.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni sklopov.
5. Kraj izvedbe: v Velenju.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 1.
2004; dokončanje del 31. 12. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, tel. 03/896-12-26, faks
03/896-12-10; Marjan Kotnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v delovnih dneh
od 25. 11. 2003 do 4. 12. 2003 med 9. in
11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno nakazati 15.000 SIT na
TR št. 02426-0012997176 – sklic 226.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 8. 12. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 12. 2003 ob 11. uri na Komunalnem podjetju Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, mala sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni opredeljeno.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 12. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodnega razpisa ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 15201-021/2003
Ob-106133
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, tel.
03/426-58-60, faks 03/426-58-62.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje storitev prehrane za potrebe javne kuhinje v
Mestni občini Celje (priloga I B, št. 17).
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti dana za celoten obseg naročila.
5. Kraj izvedbe: primerna lokacija na območju Mestne občine Celje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. januarja
2004 do 31. decembra 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se nahaja v tajništvu Oddelka
za družbene dejavnosti Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, za
dodatne informacije se obrnite na Marijo
Lokovšek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in
16. uro, vključno do 15. decembra 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. december
2003, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. december 2003 ob 13. uri na Mestni
občini Celje, Oddelku za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti naročila.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: izvedba javnega naročila oziroma storitev je določena z Zakonom o gostinstvu
(Uradni list RS, št. 1/95, 40/99), Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o
mninimalnem obsegu storitev za opravljanje
gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št.
88/00) in Pravilnikom o minimalni stopnji
izobrazbe oseb, ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 34/95, 45/98).
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do 31. januarja 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 23. december 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: končna
cena obroka – 70 točk, izkušnje ponudnika
- 20 točk, strokovna priporočila (reference)
- 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. november 2003.
Mestna občina Celje
Št. 110-1/03
Ob-106141
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba zunanje
kontrole kakovosti pri izgradnji avtocest
v Republiki Sloveniji za odsek Bič –
Trebnje – Hrastje, pododsek Korenitka
– Pluska od km 0,0 do km 2,680.
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: odsek Bič – Trebnje –
Hrastje, pododsek Korenitka – Pluska od
km 0,0 do km 2,680.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je usklajen s trajanjem gradbene pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.27, kontaktna oseba
je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje dr. Aljoša Šajna, univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-302, faks 01/30-68-307.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 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., s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
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ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 6. 1. 2004 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 6. 1.
2004 ob 9. uri na naslovu DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
sejna soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 864.000 SIT in veljavnostjo najmanj
210 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev o sprejemu ponudbe je 16. 2. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev in izbiro ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. Merila so ločena v Tehnični in Finančni del in so naslednja: Tehnični del – izkušnje ponudnika,
ostala oprema in akreditacija laboratorijskih preiskav po SIST EN 45001 ali SIST
EN ISO/IEC 17025; Finančni del – cena
določena iz ponudbenega predračuna.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 037-6/2003
Ob-106202
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, po pooblastilu.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-78.

Št. 113-114

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje prevajalskih in lektorskih storitev.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
– sklop A: pisno prevajanje iz angleškega v slovenski jezik,
– sklop B: pisno prevajanje iz slovenskega v angleški jezik,
– sklop C: pisno prevajanje iz nemškega
v slovenski jezik ter iz slovenskega v nemški jezik,
– sklop D: pisno prevajanje iz italijanskega v slovenski jezik ter iz slovenskega v
italijanski jezik,
– sklop E: pisno prevajanje pravnih aktov EU iz angleškega, francoskega in nemškega jezika v slovenski jezik,
– sklop F: lektoriranje slovenskega jezika,
– sklop G: lektoriranje angleškega jezika.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: storitev se bo
pričela izvajati takoj po podpisu pogodbe.
Storitev se bo izvajala 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja po 97. členu Zakona o
javnih naročilih.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 12. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, glavna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 12. 2003 ob 9.30, v sejni sobi
Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25/a, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT, garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10,000.000
SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): po razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
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na o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 26. 2. 2004, datum odločitve - 60 dni
od dneva oddaje ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena do 90 točk, strokovna priporočila - do 60
točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 05/2003
Ob-106255
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: sukcesivno izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja ter spremljajoče storitve
za potrebe javnega podjetja, ki zajema
storitve, kot so navedene v specifikacijah (fizično in tehnično varovanje, prevoz gotovine ter izvajanje ukrepov iz
varstva pri delu) za obdobje 3 let. Ocenjena vrednost javnega naročila za navedeno obdobje: 39,000.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo se ne oddaja po sklopih; odda se najugodnejšemu ponudniku
kot celota.
5. Kraj izvedbe: lokacija naročnika,
Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: sukcesivne izvedbe v obdobju treh let od podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo: Žale
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana,
1. nadstropje, soba 11, kontaktna oseba:
Robert Martinčič. Razpisno dokumentacijo
je mogoče brezplačno dobiti tudi na internetu na naslovu: http://www.praetor.si (področje Javna naročila).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen od prvega
dne objave javnega naročila, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure v tajništvu ali na internetnem naslovu: http://www.praetor.si (v
rubriki javna naročila).
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 1. 2004 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Žale d.o.o., Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana, 1. nadstropje, soba 11 (tajništvo).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2004 ob 12.30, na naslovu:
Žale d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, soba 10.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, veljavna vsaj 90 dni od roka za oddajo ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečni obračun storitev za nazaj, rok plačila
30 dni po prejemu pravilno izstavljenega
računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: naročnik bo priznal
sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje v nadaljevanju (vsi pogoji so
označeni s K ali V. K pomeni, da morajo v
primeru podizvajalcev ali partnerjev vsi sodelujoči kumulativno izpolnjevati pogoj, V
pa, da mora vsak od sodelujočih izpolnjevati ta pogoj).
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih (V).
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega oziroma davčnega registra) mora biti razvidna registracija; ponudnik mora
imeti veljavni licenci za fizično in tehnično
varovanje po 8. členu ZZVO (razvidno iz prilog 1, 2 in 3) (K).
3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
ni dosedanjih slabih izkušenj naročnika pri
poslovanju s ponudnikom s področja predmeta javnega naročila, ki so imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali
pogodbene kazni – razvidno iz naročnikove
evidence izvajanja pgodb (V).
4. Poravnavani davki in prispevki ter druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež
ali ponudnik, ki ima sedež v tujini, ima poravnane v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
katere bi moral poravnati v Republiki Sloveniji (razvidno iz potrdila o poravnanih davčnih obveznostih – priloga 4) (V).
5. Zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
(razvidno iz ustreznega potrdila sodišča –
priloga 5) (V).
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6. V preteklih petih letih pred objavo tega
javnega naročila ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
(razvidno iz potrdila Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave – priloge 6 in 7) (V).
7. Ponudnik z vpisom referenc izkaže,
da je v zadnjih treh letih izvedel ali izvajal
oziroma še izvaja storitve, ki so predmet
javnega naročila (fizično in/ali tehnično varovanje) vsaj v ocenjeni vrednosti tega javnega naročila – vrednosti referenc se seštevajo (razvidno iz obrazca “prijava“) (K).
B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad poslovnih računov v zadnjih 6 mesecih (razvidno iz podatkov priloge 8) (V).
C) Na področju kadrov in opremljenosti:
1. V obrazcu “Prijava“ ponudnik potrdi,
da bo opravljal storitve z varnostniki oziroma osebami, ki opravljajo tehnično varovanje, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za
opravljanje storitev, ki so predmet javnega
naročila (K).
2. Ponudnik mora ponuditi izvajanje vseh
storitev v rokih, obsegu, pod pogoji in na
način, kot je to navedeno v specifikacijah,
kar potrdi s podpisom obrazca “ponudba in
predračun“ (K).
3. Ponudnik mora predložiti izjavo iz priloge 10, odločbo iz priloge 11 in potrdilo iz
priloge 12 (K).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja
(ZZVO).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.
Predvideni datum odločitve: 15. januar
2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: izmed
ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje
(pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe), bo izbrana ponudba ponudnika z ekonomsko najugodnejšo ponudbo (največji
seštevek doseženih točk = najvišja ocena),
po naslednjih merilih (podroben opis posameznega elementa in načina dodelitve točk
je naveden v razpisni dokumentaciji):
Element cena: največ 90 točk.
Element ISO certifikat: največ 5 točk.
Element dežurni center: največ 5 točk.
Ocena = Število točk pri elementu Cena
+ Število točk pri elementu ISO certifikat +
Število točk pri elementu dežurni center.
Če bo imelo več ponudb ponudnikov, ki
bodo izpolnjevali razpisne pogoje enako število doseženih točk, bo izbran tisti ponudnik, ki je ponudil nižjo ceno, če pa bo tudi
ta enaka pa bo izbran ponudnik z večjim
številom zaposlenih (razvidno iz predloženega obrazca “prijava“ – naročnik ima potencialno korist od ponudnika, ki ima na
voljo večje število kadrov), če pa bo tudi to

število enako pa ponudnik z višjo realizacijo
v letu 2002.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija, odgovori,
morebitne spremembe in dopolnitve ter popravki bodo na voljo na internetu na naslovu: http://www.praetor.si (rubrika Javna naročila). Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino javnega naročila potekajo pisno ali preko interneta. Vprašanja
pošljite na naslov: Žale d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, s pripisom “Vprašanje za razpis 05/2003“ (če se pošta prinese osebno, se odda v tajništvu) ali preko
spletne strani na naslovu http://www.praetor.si (v rubriki Vprašanja in odgovori). Za
vprašanja, ki ne bodo tako oddana, naročnik ne jamči, da bo nanje odgovorjeno.
Naročnik bo dne 10. 12. 2003 in 17. 12.
2003 med 10. in 12. uro organiziral ogled
lokacij za varovanje. Na ogledu bodo ponudniki dobili potrdilo o ogledu, katerega
predložitev v ponudbi je pogoj za pravilnost
ponudbe. Kontaktna oseba za ogled na sedežu naročnika je Robert Martinčič.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
JP Žale d.o.o.
Št. 3/2003
Ob-106270
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-23-411.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B ZJN:
organiziranje in strokovno vodenje centralne čistilne in transportne ekipe
1A/11 in 14.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba storitve v celoti.
5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3 leta, predvidoma od 1. 2. 2004 dalje.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, dodatne informacije
samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema ponudbe, ob predložitvi dokazila
o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko, na
transakcijski račun št. 01100-6030278961
s pripisom “JR-čiščenje”, pripisati davčno
številko.
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: Splošna bolnišnica, nabavna
služba, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 12. 2003, ob 11. uri v sejni sobi
(klet) uprave bolnišnice.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z menično izjavo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
določeno (opredeljeno) v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva javnega odpiranja.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 23. 12. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: letna
ponudbena vrednost, strokovnost kadra, reference, certifikat kakovosti (podrobnosti v
razpisni dokumentaciji).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-106340
1. Naročnik: Osnovna šola Dol pri Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Videm 17, 1262
Dol pri Ljubljani, tel. 01/564-70-67, telefaks 01/564-73-07.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevozi šolskih
otrok.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. redni prevozi,
2. ostali prevozi.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za oba
sklopa ali za posamezni sklop.
5. Kraj izvedbe: šolski okoliš Osnovne
šole Dol pri Ljubljani in ostale relacije, glede na potrebe naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 15. januarja
2004 do 31. decembra 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumen-
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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 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 dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 9. in
13. uro, do vključno 19. decembra 2003,
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.200 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun 02083-0053787157, sklic na št.
034/2-2003, po modelu 00, Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 19. decembra
2003, do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 19. decembra 2003, ob 14.30, na naslovu Osnovna šola Dol pri Ljubljani, Videm 17, 1262
Dol pri Ljubljani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kolikor 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
31. januarja 2004. Kolikor vrednost ponudbe v kumulativi ne presega 30 mio SIT menica ni potrebna.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. januarja 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 29. december 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
stalen popust, strokovna priporočila, plačilni pogoji, zagotovitev nadomestnega vozila
v primeru okvare. Vrednost posameznega
merila in način ocenjevanja je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. november 2003.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani

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. 7236

Ob-106136

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 86-87 z dne
5. 9. 2003, je bila objavljena uradna objava za prvo fazo javnega razpisa z oddajo
naročila za blago po omejenem postopku
za dobavo materiala zdravstvene nege
(Ob-101214).
Naročnik po 25. členu ZNJ-1 podaljšuje
rok za predložitev ponudb tako, da se
ponudbe sprejemajo do 4. 12. 2003 do
12. ure in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 12. 12. 2003.
Ostala določila uradne objave ostanejo
nespremenjena.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor
Št. 43/03
Ob-106120
1. Naročnik: Dijaški dom Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Dijaški dom Nova
Gorica, Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica,
tel. 05/335-48-11, faks 05/302-14-41.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeni izdelki.
(b) Kraj dobave: Nova Gorica, Dijaški
dom, Streliška pot 7.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora ponuditi vse artikle iz enega
sklopa (skupine izdelkov), ponudba pa velja
za več sklopov ali celotno ponudbo.
Ponudba je razdeljena na naslednje skupine:
– meso in mesni izdelki,
– perutnina in perutninski izdelki,
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– ribe,
– kruh in pekarski izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– zamrznjeni program za prehrano,
– sadje in zelenjava,
– drugo prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobav 1. 2. 2004; stalne sukcesivne dobave
na podlagi sprotnih naročil naročnika za dobo treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: na naslovu, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure. Ponudbe bomo sprejemali
do 7. januarja 2004 do 9. ure. Odpiranje
ponudb ob 10. uri na sedežu zavoda.

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 321-18-60/2003/80
Ob-106326
1. Naročnik: Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja.
2. Naslov naročnika: Dunajska 160,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-93-59,
faks 01/478-92-00, e-pošta: Andreja.Plut@gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izbira izvajalcev za ugotavljanje ustreznosti govejega mesa, odkoščevanja in uskladiščenja, skladiščenja in odpreme intervencijskega govejega mesa v skladu z Uredbo o ureditvi
trga za goveje meso (Ur. l. RS, št. 54/00,
52/02, 58/02, 27/03), sklic: priloga k
ZJN-1B - storitve, št. kategorije 27.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: naročnik bo prijaviteljem ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev priznal usposobljenost 1 leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (oseba). Do-
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(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (z DDV)
na podračun UJP urad Nova Gorica
01100-6030631847.
6. Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dijaški dom Nova Gorica, Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ni zahtevana.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudniki predložijo sočasno ponudbe
in cenike; odločitev do 15. 1. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo priznal sposobnost
vsem, ki bodo izpolnili pogoje iz razpisne
dokumentacije in tega razpisa ter sklenil pogodbe za dobave v naslednjih šestih mesecih, kjer bo merilo najnižja cena ob zahtevani kvaliteti izdelkov.
14. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Dijaški dom Nova Gorica

datne informacije v zvezi s pripravo razpisne dokumentacije je možno dobiti po elektronski
pošti
na
naslovu
Andreja.Plut@gov.si, in sicer najkasneje 5 dni
pred iztekom roka za predložitev prijav.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dne 28. 11.
2003, vsak delovnik med 10. in 13. uro v
sobi 303, ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumentacije znašajo 10.000 SIT in se vplačajo z
virmanom na transakcijski račun proračuna
Republike
Slovenije,
številka
01100-6300109972, sklic na številko, model 18, 10995-7141998-2318/2003, s pripisom “Javni razpis – izbira intervencijskega skladišča“.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: ponudba se šteje za pravočasno, če
je predložena naročniku do dne 22. 12.
2003, in sicer najkasneje do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, vložišče, nadstropje 01, soba 114.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečni obračun storitev; rok plačila 30 dni
po prejemu posamezne fakture.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: 1. število dni blokad žiro
računa v preteklih šestih mesecih enako
nič, 2. plačilni rok: najmanj 30 dni, 3. veljavnost prijave: najmanj 90 dni, 4. ustrezen
prostor za nemoten prevzem in odpremo
govejega mesa, 5. uradna tehtnica za količinski prevzem govejega mesa, 6. ustrezen

prostor za hranjenje vzorcev in ustrezen prostor za izdelavo analiz o ustreznosti oddanega govejega mesa, 7. da razpolaga s hladilnico, katere kapacitete so zadostne za
hranjenje prevzete količine govejega mesa,
8. ustrezni merilci temperature v hladilnici,
9. da opremljenost in usposobljenost njihovih delavcev omogoča opravljanje avtomatske obdelave podatkov, 10. ustrezen skladiščni prostor - hladilnico za hranjenje najmanj 500 ton govejega mesa za najmanj
12-mesečno skladiščenje prevzetega govejega mesa, 11. ugodna transportna povezava za prevzem in odpremo govejega mesa,
12. da predloži podatke o številu zaposlenih in kadrovski strukturi, 13. da predloži
načrt skladišča - hladilnice z izmerami vseh
skladiščnih prostorov.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št.
54/00), Uredba o ureditvi trga za goveje
meso (Ur. l. RS, št. 54/00, 52/02, 58/02,
27/03), Pravilnik o veterinarskih pogojih za
proizvodnjo in oddajo promet živil živalskega izvora (Ur. l. RS, št. 100/02, spremembe in dopolnitve Ur. l. RS, št. 30/03 in
89/03).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kadarkoli v roku 1. leta.
16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: Andreja Plut, tel. 01/478-93-59.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja
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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. 115/2003
Ob-106022
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Črneče.
2. Naslov naročnika: Črneče 118, 2370
Dravograd, tel. 02/878-48-81.
3. Datum izbire: 8. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: šasija za izdelavo gasilskega vozila
s kompaktno kratko kabino, ki bo v skladu s tipizacijo vozil GZS nadgrajeno v
gasilsko vozilo GVC 16/24, dostavljeno
na sedež društva Črneče 118.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: WEBO Maribor d.o.o.,
Ulica heroja Šaranoviča 29, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 13,347.552 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,773.600 SIT, 12,706.896 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2003.
Prostovoljno gasilsko društvo
Črneče
Št. 404-08-216/2003-14
Ob-106028
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, telefaks
01/431-81-64.
3. Datum izbire: ponudnika se ne izbere; 28. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: gasilska vozila:
A) večje gasilsko vozilo GV-2 – 1 vozilo,
B) gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25
– 1 vozilo;
Ministrstvo za obrambo RS, Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS, Ig pri
Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudnika se ne izbere. Naročnik je prejel le eno pravilno ponudbo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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A) 44,142.120 SIT,
B) 58,386.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 71-72 z dne 25. 7.
2003, Ob-98708 – objava; Uradni list RS,
št. 82-83 z dne 22. 8. 2003, Ob-98708 –
podaljšanje roka.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 81
Ob-106032
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 21. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: službena obleka: 1560 zimskih hlač,
325 nepremočljivih hlač z naramnicami
in termo podhlačami, 980 bund, 764 zimskih kap, 774 letnih jaken, 1017 letnih
hlač, 1214 letnih hlač s snemljivimi hlačnicami, 756 letnih kap in 11 letnih kril.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbira ni bila opravljena
– same nepravilne ponudbe.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 4364-2/03
Ob-106040
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 5. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: elektronske tablice za sistem ABC;
30.000 kosov; Ljubljana, Grič 54.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Traffic design d.o.o.,
Kamniška 50, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 329,400.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 274,500.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: izbira izvajalca je bila opravljena na
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podlagi 20. člena Zakona o javnih naročilih po postopku s pogajanji brez predhodne objave, glede na dejstvo, da je izbrani
ponudnik edini možni dobavitelj elektronskih tablic za sistem ABC – PREMID
TS3100 in TS3200 s karakteristično frekvenco 2.45 GHz.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2003.
Podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.
Št. 4403-6/03
Ob-106041
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 3. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: službene obleke vzdrževalcev avtocest:
1. sklop – oblačila po specifikaciji v
predračunu,
2. sklop – obutev po specifikaciji v predračunu,
3. sklop – zaščitna sredstva po specifikaciji v predračunu;
poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 1, sklop 2 in
sklop 3 – Tekont d.o.o., Borovec 16, 1236
Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 89,113.256,93
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – dve ponudbi,
2. sklop – štiri ponudbe,
3. sklop – tri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop
–
48,735.050
SIT,
45,777.126,02 SIT,
2. sklop
–
21,433.180
SIT,
19,745.534,33 SIT,
3. sklop – 9,731.350 SIT, 8,738.387,09
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2003.
Podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.
Št. 4402-6/03
Ob-106042
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 3. 9. 2003.

Stran

6886 / Št. 113-114 / 21. 11. 2003

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: službene obleke pobiralcev cestnine:
1. sklop – oblačila po specifikaciji v predračunu,
2. sklop – obutev po specifikaciji v predračunu;
poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1 – Kroj Ljubljana d.d., Tržaška
118, 1000 Ljubljana,
– sklop 2 – Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 – 42,079.221,60 SIT,
– sklop 2 – 5,526.672 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – tri ponudbi,
2. sklop – štiri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop – 49,930.020 SIT, 35,066.018
SIT,
2. sklop – 6,972.024,25 SIT, 4,605.560
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2003.
Podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.
Ob-106066
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, telefaks
01/283-22-43.
3. Datum izbire: 7. november 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup univerzalnega rentgenskega
sistema za radiografijo in fluoroskopijo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave (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 zaključil brez izbire izvajalca.
Pred izvedbo postopka s pogajanji brez
predhodne objave je naročnik pridobil pozitivno mnenje Urada za javna naročila številka 514-57/2003 z dne 24. oktobra
2003.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens d.o.o., Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 33,984.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: v postopku s pogajanji je naročnik
dosegel ceno, ki je primerljiva cenam, ki
veljajo za tovrstne rentgenske sisteme na
tržišču in kakovost rentgenskega sistema,
ki odgovarja zahtevam naročnika ter tehničnim normativom in standarom, ki veljajo v
RS. Pogodbena cena je fiksna.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. november 2003.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Št. 1/2003
Ob-106106
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve.
2. Naslov naročnika: Prešernova cesta
25, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sklop 1 – osebni računalniki (180
kosov) – ocenjena vrednost 44,000.000
SIT, sklop 2 – prenosni računalniki (20
kosov) – ocenjena vrednost 9,000.000
SIT, sklop 5.(a) mrežni laserski tiskalnik
(10 kosov) – ocenjena vrednost
3,000.000 SIT, sklop 5.(b) – namizni laserski tiskalniki (20 kosov) – ocenjena
vrednost 4,000.000 SIT, DDV ni vključen v
zneske.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena. Izbrani ponudniki so za vsakega od štirih razpisanih
sklopov ponudili najnižjo ceno.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 1: Sim d.o.o.,
Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje, sklop
2 in 5.(b): Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, sklop 5.(a): Marand inženiring d.o.o., Cesta v mestni log 55, 1000
Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
46,101.060 SIT, sklop 2: 8,488.900 SIT,
sklop 5.(a): 2,496.000 SIT, sklop 5.(b):
3,505.300 SIT. DDV je vključen v zneske.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: cene so navedene na kos opreme DDP
naročnik z vključenim DDV. Sklop 1:
48,474.000 SIT, 46,101.060 SIT, sklop 2:
8,850.000 SIT, 8,488.900 SIT, sklop 5.(a):
2,535.270 SIT, 2,496.000 SIT, sklop 5.(b):
3,611.380 SIT, 3,505.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: javno naročilo z oznako OMNM.IT-5/2001, Uradni list
RS – Razglasni del, št. 43-44 z dne 1. 6.
2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 11. 2003.
Ministrstvo
za zunanje zadeve

Št. 1/11-107/03
Ob-106118
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vrhnika d.d.
2. Naslov naročnika: Pot na Tojnice 40,
1360 Vrhnika, tel. 01/750-50-62, faks
01/755-20-13.
3. Datum izbire: 29. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: specialno vozilo za pobiranje in odvoz odpadkov, dobava na skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC-Intercar d.o.o., Baragova 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 26,790.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,128.000 SIT, 26,790.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2003.
Komunalno podjetje Vrhnika d.d.
Št. 166/2003
Ob-106134
1. Naročnik: Gasilska brigada Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vojkova cesta 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: večja gasilska avtocisterna, eno vozilo, dobava Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena ponudbe - 34 točk;
tehnične lastnosti ponudbe - skupaj 33
točk: podvozje - 5 točk, nadgradnja vozila 17 točk (nadgradnja - 3 točke, črpalka - 3
točke, dozator penila - 3 točke, rezervoar
za vodo - 3 točke, monitor - 3 točke, rezervoar za penilo - 2 točki), oprema - 2 točki,
dimenzije in teža vozila - 7 točk (dimenzije
vozila - 4 točke, skupna teža vozila - 3 točke), elektrooprema in signalizacija vozila - 2
točki; komercialne lastnosti ponudbe - skupaj 33 točk: reference ponudnika - 13 točk
(število proizvedenih večjih gasilskih avtocistern - 5 točk, letno število proizvedenih
vozil - 5 točk, mednarodno priznani certifikati ISO - 3 točke), poprodajne aktivnosti 10 točk (garancijski rok - 7 točk, šolanje
uporabnikov vozila - 3 točke), dobavni rok 7 točk, plačilni pogoji - 3 točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MI Star II d.o.o., Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 66,827.284
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,858.791,80 SIT, 66,827.284 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Gasilska brigada Ljubljana

12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 583/03
Ob-106137
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64, tel. 522-22-71.
3. Datum izbire: 3. 10. 2003
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup računalniške opreme:
1. sklop: namizni računalniki - 273
kosov,
2. sklop: prenosni računalniki - 8 kosov,
3.sklop: tiskalniki - 161 kosov,
za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: ponudbena cena 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ASK-PRO, d.o.o, 1000
Ljubljana, Glonarjeva 1.
7. Pogodbena vrednost: 102,826.217,28
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 97,280.064,53 SIT z DDV;
84,650.522,34 SIT z DDV,
2. sklop: 3,367.441,30 SIT z DDV;
3,207.662,40 SIT z DDV,
3.sklop: 15,203.813,52 SIT z DDV;
14,968.032,54 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Klinični center Ljubljana

Št. 266-102/2003
Ob-106208
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava in montaža opreme objektov
visokih gradenj na MMP Obrežje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG Oprema
d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 51,967.320
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 60,825.360 SIT, 51,967.320 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 11/03
Ob-106177
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 20. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sekvenator – 1 kos, dobava: Splošna
bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižjja končna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Hermes-Analitica, d.o.o., Verovškova
ulica 58, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 19,737.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,800.000 SIT; 19,737.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Ob-106223
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Rakičan, Ul. dr.
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-31-00, faks 02/521-10-07.
3. Datum izbire: 6. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga: živila in
ostalo prehrambeno blago po naslednjih sklopih:
1. presno meso – junjetina, svinjina, teletina, divjačina, drobovina,
2. presno meso – perutnina,
3. zamrznjene ribe,
4. mesni izdelki – iz svinjskega, govejega in telečjega mesa ter paštete,
5. mesni izdelki – iz piščančjega in puranjega mesa ter paštete,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. kruhi,
8. zamrznjeni pekarski izdelki,
9. sveže sadje,
10. suho sadje,
11. vloženo sadje,
12. sveža zelenjava,
13. zamrznjena zelenjava,
14. vložena zelenjava,
15. olje in maščobna živila,
16. testenine in različne jušne zakuhe,
17. moke,
18. riž, kaše in kosmiči,
19. jajca,
20. ostalo prehrambeno blago.
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Kraj dobave: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota, kuhinja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezni sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. presno meso – junjetina, svinjina, teletina, divjačina, drobovina: MIR, d.d., Lackova 22, 9250 Gornja Radgona,
2. presno meso – perutnina: Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj,
3. zamrznjene ribe: Brumec-Ručigaj, Testenova 55, 1234 Mengeš,
4. mesni izdelki – iz svinjskega, govejega in telečjega mesa ter paštete: MIR, d.d.,
Lackova 22, 9250 Gornja Radgona,
5. mesni izdelki – iz piščančjega in puranjega mesa ter paštete: Perutnina Ptuj
d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj,
6. mleko in mlečni izdelki: Pomurske
mlekarne, d.d., Industrijska 10, 9000 Murska Sobota,
7. kruhi: Kruh-Pecivo d.d., Ulica Jožice
Flander 2, 2000 Maribor,
8. zamrznjeni pekarski izdelki: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica,
9. sveže sadje: Mercator – SVS d.d.,
Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj,
10. suho sadje: Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj,
11. vloženo sadje: Petlja d.o.o., Ob
Dravi 3a, 2250 Ptuj,
12. Sveža zelenjava: Mercator – SVS
d.d., Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj,
13. zamrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj, Testenova 55, 1234 Mengeš,
14. vložena zelenjava: Petlja d.o.o., Ob
Dravi 3a, 2250 Ptuj,
15. olje in maščobna živila: Petlja d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
16. testenine in različne jušne zakuhe:
Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
17. moke: Mlinopek d.d., Industrijska 11,
9000 Murska Sobota,
18. riž, kaše in kosmiči: Petlja d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
19. jajca: Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci,
20. ostalo prehrambeno blago: Mercator – SVS d.d., Rogozniška cesta 8, 2250
Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
1. presno meso – junjetina, svinjina, teletina, divjačina, drobovina: 23,307.644,50
SIT,
2. presno
meso
–
perutnina:
20,710.491,39 SIT,
3. zamrznjene ribe: 1,550.248 SIT,
4. mesni izdelki – iz svinjskega, govejega in telečjega mesa ter paštete:
5,820.916,50 SIT,
5. mesni izdelki – iz piščančjega in puranjega mesa ter paštete: 3,182.747,60
SIT,
6. mleko in mlečni izdelki: 10,744.294,96
SIT,
7. kruhi: 6,578.845 SIT,
8. zamrznjeni
pekarski
izdelki:
2,127.233,42 SIT,
9. sveže sadje: 9,432.773 SIT,
10. suho sadje: 1,220.787,75 SIT,
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11. vloženo sadje: 907.363,80 SIT,
12. sveža zelenjava: 14,906.272,50
SIT,
13. zamrznjena zelenjava: 4,469.733,45
SIT,
14. vložena zelenjava: 1,166.953,72
SIT,
15. olje
in
maščobna
živila:
2,572.480,75 SIT,
16. testenine in različne jušne zakuhe:
1,629.301,10 SIT,
17. moke: 985.334,61 SIT,
18. riž, kaše in kosmiči: 2,069.126,47
SIT,
19. jajca: 1,259.685 SIT,
20. ostalo
prehrambeno
blago:
12,463.261,56 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. presno meso – junjetina, svinjina, teletina, divjačina, drobovina: 23,679.040
SIT; 23,307.644,50 SIT,
2. presno
meso
–
perutnina:
20,710.491,39 SIT,
3. zamrznjene ribe: 1,550.248 SIT,
4. mesni izdelki – iz svinjskega, govejega in telečjega mesa ter paštete: 6,133.071
SIT; 5,820.916,50 SIT,
5. mesni izdelki – iz piščančjega in puranjega mesa ter paštete: 3,182.747,60
SIT,
6. mleko
in
mlečni
izdelki:
12,810.106,75 SIT; 10,744.294,96 SIT,
7. kruhi: 8,747.730 SIT; 6,578.845 SIT,
8. zamrznjeni
pekarski
izdelki:
2,535.070 SIT; 2,127.233,42 SIT,
9. sveže sadje: 15,232.966 SIT;
9,432.773 SIT,
10. suho sadje: 1,594.407,50 SIT;
1,220.787,75 SIT,
11. vloženo sadje: 907.363,80 SIT,
12. sveža zelenjava: 23,398.800 SIT;
14,906.272,50 SIT,
13. zamrznjena zelenjava: 8,851.158,75
SIT; 4,469.733,45 SIT,
14. vložena zelenjava: 3,194.792,68
SIT; 1,166.953,72 SIT,
15. olje
in
maščobna
živila:
2,649.110,50 SIT; 2,572.480,75 SIT,
16. testenine in različne jušne zakuhe:
1,823.718,89 SIT; 1,629.301,10 SIT,
17. moke: 1,111.150 SIT; 985.334,61
SIT,
18. riž, kaše in kosmiči: 2,235.649,88
SIT; 2,069.126,47 SIT,
19. jajca: 1,660.050 SIT; 1,259.685
SIT,
20. ostalo
prehrambeno
blago:
14,975.364 SIT; 12,463.261,56 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 42-43 z dne 17. 5. 2002,
Ob-69370.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Splošna bolnišnica
Murska Sobota
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Št. 17123-06-403-58/2003 Ob-106259
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 4. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega razpisa je izvedba (dobava in inštalacija) strukturiranega ožičenja, ki obsega naslednje sklope:
sklop 1: izvedba – izgraditev strukturiranega ožičenja na objektu PU Postojna,
sklop 2: izvedba – izgraditev strukturiranega ožičenja na objektu Metalka - Interpol,
sklop 3: izvedba – izgraditev strukturiranega ožičenja na objektu Sostro,
sklop 4: izvedba – izgraditev strukturiranega ožičenja na objektu PLP Brnik.
Kraj izvedbe:
sklop 1: PU Postojna,
sklop 2: Metalka - Interpol,
sklop 3: Sostro,
sklop 4: PLP Brnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispelo 7
pravočasnih ponudb. Naročnik je pri analizi
ponudb ugotovil, da ena ponudba ni ustrezala vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato je bila izločena iz nadaljnjega postopka. Ostale ponudbe so pravilne, 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: za vse sklope (1, 2, 3
in 4): Elcos d.o.o., Vodmatska 3, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
za sklop 1 je 17,656.200 SIT z DDV,
za sklop 2 je 2,736.810 SIT z DDV,
za sklop 3 je 3,761.760 SIT z DDV,
za sklop 4 je 3,225.330 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik bo sklop 1
in sklop 3 izvedel s pomočjo podizvajalca,
in sicer v višini 5% od skupne ponudbene
vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
za sklop 1: 31,306.551,24 SIT z DDV,
17,656.200 SIT z DDV,
za sklop 2: 9,958.680 SIT z DDV,
2,736.810 SIT z DDV,
za sklop 3: 6,326.457,12 SIT z DDV,
3,761.760 SIT z DDV,
za sklop 4: 8,144.040 SIT z DDV,
3,225.330 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 66-67 z dne 11. 7. 2003,
Ob-97925.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 38-782/03
Ob-106271
1. Naročnik: Biotehniška fakulteta.
2. Naslov naročnika: Jamnikarjeva 101,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: BIACORE X – Detektor površinske
plazmonske resonance – 1 kom, Ljubljana, Večna pot 111.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano na
osnovi mnenja Urada za javna naročila po
določilih 2. točke prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: LKB d.o.o., Poljanski
nasip 6, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 26,161.076
SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Št. 17123-02-403-38/2003 Ob-106323
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 29. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega naročila je dobava,
inštalacija in montaža opreme za sisteme tehničnega varovanja, in sicer po naslednjih sklopih:
– sklop 8: dobava, inštalacija in montaža opreme za sistem video nadzora objekta
PU Krško,
– sklop 10: dobava opreme za audio-video sistem operativnih štabov PU RS,
– sklop 11: dobava in montaža opreme
za sistem video nadzora objekta PP Ljubljana-Center,
– sklop 16: dobava rezervne opreme.
Kraj dobave, inštalacije in montaže blaga ter izvedbe šolanja, glede na predmet
posameznega sklopa javnega naročila so
naslednje lokacije:
– sklop 8: PU Krško, Cesta krških žrtev
53, Krško,
– sklop 10: skladišče GPU, Vodovodna
93, Ljubljana,
– sklop 11: PP Ljubljana-Center, Trdinova 10, Ljubljana,
– sklop 16: skladišče GPU, Vodovodna
93, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je v skladu z
20. členom ZJN-1 pozval osem kandidatov. Na predmetni poziv se je odzvalo pet
kandidatov, ki so predložili pravočasne in
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pravilno opremljene ponudbe. Na pogajanjih en kandidat ni predložil zahtevane tehnične dokumentacije oziroma podatkov,
zato je bil izločen iz nadaljnjega postopka.
Ostale ponudbe so pravilne in primerne.
Naročnik je na podlagi merila cena, skladno z dokumentacijo, pri čemer je upošteval na pogajanjih dosežene cene za posamezen sklop, oddal naročilo kandidatu, kot
je navedeno v 6. točki te objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklope 8, 10 in 11: Sintal d.d., Zaloška c. 143, 1000 Ljubljana,
– za sklop 16: TSE d.o.o., Tržaška 126,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 8: 9,189.211,80 SIT z DDV,
– za sklop 10: 5,791.974,24 SIT z DDV,
– za sklop 11: 2,707.808,64 SIT z DDV,
– za sklop 16: 11,299.041,60 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 8: 9,074.958,19 SIT z DDV,
6,392.659,80 SIT z DDV,
– za sklop 10: 5,109.572,39 SIT z DDV,
2,727.803,30 SIT z DDV,
– za sklop 11: 2,429.251,70 SIT z DDV,
1,704.159,80 SIT z DDV,
– za sklop 16: 10,772.680,32 SIT z
DDV, 8,424.523,20 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave je bil poslan dne 10. 9.
2003, na podlagi neuspelega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
53-54/03, Ob-95473, št. 66-67/03,
Ob-97939, št. 71-72/03, Ob-98634 in št.
75/03, Ob-99306.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-04-403-33/2003 Ob-106324
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica
2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 10. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega naročila je dobava informacijske opreme, in sicer:
– sklop 9: strojna oprema.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je v skladu z 20. in
48. členom ZJN-1 in z mnenjem Urada za
javna naročila pozval 1 kandidata k sodelovanju v postopku s pogajanji. Na predmetni poziv se je pozvani kandidat odzval in pravočasno predložil ponudbo. Pri pregledu ponudbe
je naročnik ugotovil, da je ponudba pravilna.

Naročnik je na podlagi meril cena in urejenost
sistema kakovosti, oddal naročilo kandidatu,
kot je navedeno v 6. točki te objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ITS Intertrade Sistemi
d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 20,662.019,82
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave je bil poslan dne 26. 9. 2003,
na podlagi neuspelega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35/03,
Ob-91652 in Uradnem listu RS, št. 37/03,
Ob-92417.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 11. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve

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
Ob-106039
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija in Energetika Celje, j.p.,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje, Prešernova 27, 3000 Celje, Energetika Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000
Celje.
3. Datum izbire: 9. 10. 2003 (sklep o
oddaji naročila), 8. 11. 2003 (pravnomočnost obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila).
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kotlovnice Lava, II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, garancija za vgrajeno opremo, toplotni
izkoristek kotla. Izbrani ponudnik je dosegel večje število točk glede na opredeljena
merila in kriterije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Esotech d.d., Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 78,911.072,61
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 86,596.831,46 SIT, 78,911.072,61 SIT
(vse brez DDV).
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 11. 2003.
Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Št. 404-08-285/2003-17
Ob-106110
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija strehe in
menjava strešne kritine na Kadetnici v
Mariboru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in rok izvedbe, najnižja cena in najkrajši rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Radlje d.d.
7. Pogodbena vrednost: 119,010.574,55
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 6,700.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 145,556.887,44 SIT in 119,010.574,55
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 110-1/03
Ob-106144
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 300-99-75, faks 01/300-99-74.
3. Datum izbire: 16. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja dodatnih cestninskih postaj na priključku Krtina na
AC odseku Blagovica – Šentjakob.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev je bila
najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIZ Gradis, Ljubljana,
Šmartinska 134a, 1122 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 445,616.834,73
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 475,001.241,24 SIT, 445,616.834,73
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 42 z dne 9. 5.
2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-106146
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 300-99-75, faks 01/300-99-74.
3. Datum izbire: 23. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja AC odseka Smednik – Krška vas, pododsek Dobruška
vas – Smednik od km 3,480 do km
7,392.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev je bila
najnižja cena za posamezni sklop ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V. SCT d.d. Ljubljana+Primorje d.d. Ajdovščina+CGP d.d. Novo Mesto za sklop 1 in sklop 2.
7. Pogodbena
vrednost:
3.167,025.578,13 SIT za sklop 1 in
611,275.882,91 SIT za sklop 2.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
3.470,091.348,64
SIT,
611,275.882,91 SIT za sklop 1 ter
672,796.693,50 SIT, 611,275.882,91 SIT
za sklop 2.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 35 z dne 11. 4.
2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 351-05-34/2003
Ob-106209
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova konferenčne
dvorane JGZ Brdo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 100 točk, reference
– 13 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Robit d.o.o., Špruha 1,
1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 38,465.831,32
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,711.555,80 SIT, 38,465.831,32
SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 913-1/2003/39-7
Ob-106236
1. Naročnik: Agencija za telekomunikacije, radiofuzijo in pošto Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, e-mail: info@praetor.si, tel.
01/434-93-90.
3. Datum izbire: 11. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova poslovnih prostorov (gradbena dela), elektroinštalacijska dela, strojne inštalacije, izdelava,
dobava in montaža pisarniškega pohištva in opreme na lokaciji naročnika v
Stegnah 7 po odprtem postopku.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je prejel 2 pravočasni ponudbi – obe nepravilni in jih je kot
taki obe zavrnil ter postopek zaključil brez
dodelitve naročila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-102796.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Agencija za telekomunikacije,
radiofuzijo in pošto
Republike Slovenije
Št. 34404-0017/2003-232 Ob-106301
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tel. 05/714-13-61, telefaks
05/714-12-84.
3. Datum izbire: 23. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljene gradnje ter
kraj izvedbe: gradnja fekalne kanalizacije v naselju Topolc – kanal C, Občina
Ilirska Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kot merilo za ocenjevanje
ponudb so bile uporabljene ponudbena cena (90%), reference in usposobljenost
(10%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Ankaranska 5/c, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 15,792.706
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– osnovna ponudba: 23,579.757,80
SIT, 15,104.615,95 SIT,
– varianta B: 25,455.872,50 SIT,
15,792.106,16 SIT,
– varianta C: 25,191.616,70 SIT,
15,792.706,16 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 11. 2003.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 090/02
Ob-106341
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 10. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev ceste G2-107/1274
Celje–Šentjur skozi Vrbno.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 99,555.576
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 129,760.390 SIT, 99,555.576 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 107/02
Ob-106342
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 7. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja nadomestnega
mostu čez Kamenico v Krmačini na
R3-661/1210 – mejni most.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja ponudbena
cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VGP Novo mesto, Trdinova 23, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 26,957.758
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,233.332 SIT, 26,957.758 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 096/02
Ob-106343
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 23. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja krožnega križišča na cesti G1-3/366 v Gornji Radgoni.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 75,883.238
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 118,983.165 SIT, 75,883.238 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 075/02
Ob-106344
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 3. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R1-211 Naklo–Kranj–Jeprca.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj
d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 68,725.316
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73,843.845 SIT, 68,725.316 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Direkcija RS za ceste
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Št. 103/02
Ob-106345
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 30. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
G1-3/0318 Petajnci–Tišina.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d, Bakovska ul. 31, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 177,849.325
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 183,600.000 SIT, 125,505.193 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 050/02
Ob-106346
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 22. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev ceste
G1-1/1400 Miklavž – AC.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 90,282.682 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 106,585.682 SIT, 90,282.682 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 11. 2003.
Direkcija RS za ceste
Ob-106347
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-01.
3. Datum izbire: 16. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: glavna gradbena dela od km
4.580 do km 5.560 in od 5.680 do km
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13.715 (R3) sklop I. trasa, priključek, deviacije, kom. vodi in sklop II. objekti za
AC odsek Smednik – Krška vas.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev je bila
najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: (Joint Venture) SCT d.d.
+ Primorje d.d. + CGP cestno in gradbeno
podjetje d.d. Novo mesto.
7. Pogodbena
vrednost:
5.126,352.745,02.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
6.327,130.729,09
SIT,
5.126,352.745,02 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 28. 2.
2003,Ob-89130.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 11. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-106348
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-01.
3. Datum izbire: 16. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: začetna gradbena dela:
sklop I. začasni jekleni nadhod v Šentvidu, sklop II. povozni plato Pržan in sklop
IV. prestavitev Celovške ceste-cestni
del, pokriti vkop (galerija Šentvid) –
gradbeni del in podhod Prušnikova 3-1
za AC odsek Šentvid – Koseze.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev je bila
najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: (Joint Venture) SCT d.d.
+ Primorje d.d. + CP Ljubljana d.d.
7. Pogodbena
vrednost:
2.929,814.484,46 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
2.983,087.609,07
SIT,
2.929,814.484,46 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 11. 4. 2003,
Ob-91781.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 11. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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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. 396/6-14/2003
Ob-106024
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Datum izbire: 23. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: pranje in kemično čiščenje bolnišničnega perila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pralnica Lucija d.o.o., Liminjanska 102, 6320 Portorož.
7. Pogodbena vrednost: 54,161.348
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,604.788 SIT brez DDV, 45,161.348
SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 11. 2003.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 76
Ob-106031
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 14. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: tiskanje in
dobava LX voščilnic:
I. sklop – 264.000 kosov navadnih voščilnic;
II. sklop – 252.000 kosov gasbenih voščilnic;
III. sklop – 64.000 kosov super glasbenih voščilnic.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost po posameznem sklopu.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: EMMA, d.o.o., Veličkova
43, 1430 Hrastnik.
7. Pogodbena vrednost: 43,866.200
SIT (I. sklop 11,484.000 SIT in II. sklop
32,382.000 SIT), za III. sklop izbira ni bila
opravljena – samo ena ponudba.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. sklop: 15,312.000 SIT, 11,484.000 SIT;
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II. sklop: 36,792.000 SIT, 32,382.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 64-02/2003
Ob-106038
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, tel. 05/72-10-100,
faks 05/72-10-102.
3. Datum izbire: 24. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
avtobusnih prevozov šoloobveznih
otrok v Občini Pivka za šolsko leto
2003/2004 in 2004/2005.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
A – sklop: I&I avtobusni prevozi d.d.,
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper,
B – sklop: Avrigo, Družba za avtobusni
promet in turizem, d.d., Kidričeva 20, 5000
Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: v letu 2003:
3,742.738 SIT za A – sklop in 21,111.452
SIT za B – sklop, letu 2004 se cene dvignejo v skladu dvigom cen primestnega potniškega prometa na ravni države.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: po ena za
posamezni sklop.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: po odobritvi Urada za javna naročila
je bil postopek izpeljan s pogajanji, brez
predhodne objave, pogodba je bila sklenjena 23. 10. 2003 (A – sklop) in 30. 10.
2003 (B – sklop).
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2003.
Občina Pivka
Št. 59/3915/2003
Ob-106085
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. Datum izbire: 6. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: dodatno lasersko snemanje trase DV in izdelava
elaborata o vplivih predvidenega objekta na okolje z vidika varnosti zračnega
prometa.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja javnega naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne objave (3. točka 110. člena ZJN-1).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 13,529.412 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 12,377.541,60 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,529.412 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Splošni sektor
Št. 11/03
Ob-106089
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,
3000 Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Datum izbire: 23. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje
premoženja in odgovornosti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila so bila cena, reference, količnik pokritja čiste zavarovalne premije s čistimi zavarovalno tehničnimi rezervacijami, količnik pokritja garancijskega
sklada v primerjavi z zahtevanim zakonskim
minimumom in certifikat kakovosti ISO
9001. Izbrani ponudnik je dosegel najvišje
število točk po predpisanih merilih in je bil s
tem najugodnejši.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Maribor
d.d., Cankarjeva 3, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 14,439.647,19
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,915.105 SIT, 14,439.647,19 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 110-1/03
Ob-106142
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 300-99-59, faks 01/300-99-37.
3. Datum izbire: 30. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole pri gradnji HC Škofije –
Srmin od km 1,660 do km 2,400.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev in izbiro je
ekonomsko najugodnejša ponudba. Merila
so bila ločena v Tehnični in Finančni del.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Igmat d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,622.671,14
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: nima nominiranih
podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,448.762 SIT, 16,622.671,14 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: delo se je oddalo po postopku s
pogajanji po predhodni objavi naročila za
odprti postopek v skladu z določilom 1. točke drugega odstavka 20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 53-54 z dne 6. 6. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-106143
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 300-99-59, faks 01/300-99-37.
3. Datum izbire: 30. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: AC Beltinci
– Pince, pododsek Lendava – Pince;
zemljiškokatastrska nova izmera.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za izbiro ponudnika
je bila najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V. Geodetski inženiring
Maribor – GEOIN d.o.o. Maribor+Geodetski zavod Slovenije d.d. Ljubljana+Geodetski zavod Celje d.o.o. Celje.
7. Pogodbena vrednost: 177,950.160
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 179,075.000 SIT, 177,950.160 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 11. 2003.
DARS d.d.
Št. 2914/03-403-204/2003 Ob-106237
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 432-51-25, 472-51-11, faks
472-56-35.
3. Datum izbire: 15. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: povezava lokalnih omrežij (LAN) preko omrežja SiOL
in dostopa do interneta.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izvedel postopek v skaldu z drugim odstavkom 1. točke
20. člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-1).
Za mnenje je zaprosil tudi Urad za javna
naročila, ki je dne 2. 6. 2003 izdal pozitivno
mnenje.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slovenija online - SiOL
internet, d.o.o., Cigaletova 15, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: letna pogodbena vrednost znaša 13,593.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 11. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Policija
Generalna policijska uprava
Št. 17123-02-403-37/2003 Ob-106256
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 4. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet javnega razpisa je izvajanje fizičnega varovanja objektov MNZ RS in Policije z
vsem pripadajočim premoženjem; in sicer po sklopih:
sklop 1: izvajanje storitev fizičnega varovanja objekta na Jeranovi 14 v Ljubljani,
sklop 2: izvajanje storitev fizičnega varovanja objekta na Kotnikovi 8 v Ljubljani.
Kraj izvedbe: predmetno javno naročilo
se bo izvajalo:
– za sklop 1: na Jeranovi 14, Ljubljana,
– za sklop 2: na Kotnikovi 8, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispelo
9 pravočasnih ponudb. Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil, da so vse prispele ponudbe pravilne in da v celoti ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik je na podlagi meril cene in finančno
stanje ponudnika izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki
te objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za sklopa 1 in 2: G7
d.o.o., Špruha 33, 1246 Trzin.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: 23,473.872 SIT z DDV,
– za sklop 2: 23,473.872 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1:30,274.560 SIT z DDV,
23,473.872 SIT z DDV;
– za sklop 2: 30,274.560 SIT z DDV,
23,473.872 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 49-51 z dne 30. 5. 2003,
Ob-95073.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 11. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
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Javni poziv za vpis v
seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj
(92. člen)
Št. 619/03

Ob-106027
Javni poziv
za vpis oziroma obnovitev vpisa v
seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj
Obrtna zbornica Slovenije na podlagi
92. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 39/00) poziva člane OZS, da se vpišejo v
seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj za
izvajanje javnih naročil; tiste izvajalce, ki so
se vpisali v seznam v preteklem obdobju pa
poziva, da po preteku enega leta od datuma
vpisa obnovijo svoj vpis v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj.
Na podlagi 92. člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-1) je Obrtna zbornica Slovenije
pooblaščena za vodenje seznama zainteresiranih izvajalcev gradenj za izvajanje javnih naročil. Med gradnje po določilih ZJN-1 spadajo: splošna dela na področju stavb in nizkih
gradenj ter rušenje, gradnja objektov ter delov objektov, nizke gradnje, inštalacije pri
gradnjah in zaključna gradbena dela.
V vlogi za vpis v seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj predlagatelj navede naslednje podatke:
– firmo in sedež,
– ime, priimek ter naslov zastopnika oziroma pooblaščenca,
– matično in davčno številko.
Vlogi morajo biti priložena pisna dokazila
o izpolnjevanju pogojev za vpis, in sicer:
1. potrdilo pristojnega organa o registraciji predlagatelja pri pristojnem organu države,
v kateri ima sedež. Za domače pravne subjekte je potrdilo v primeru gospodarskih družb
izpisek iz sodnega registra, za samostojne
podjetnike posameznike pa kopija vpisa v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov;
2. potrdilo, da proti predlagatelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe. Izpisek iz sodne evidence se v RS
pridobi na Okrožnem sodišču;
3. potrdilo, da predlagatelju v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet vpisovanja v seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj. V RS navedeno potrdilo predstavlja
izpisek iz kazenske evidence, ki se pridobi
na Ministrstvu za pravosodje;
4. dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, in sicer obrtno dovoljenje, iz
katerega je razvidno, da opravlja dejavnost
gradbeništva, kot je določena v Uredbi o listi A
obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti;
5. dokazilo o tem, da ima predlagatelj s
pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe,
ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
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del po Zakonu o graditvi objektov. Prijavi se
priloži kopija pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu in dokazila o vpisu te osebe v seznam pooblaščenih inženirjev pri Inženirski
zbornici Slovenije oziroma kopijo spričevala
o končanem šolanju in kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.
Pisne vloge na internem obrazcu ZJN-2,
obrazci so na razpolago na Obrtni zbornici
Slovenije in na območnih obrtnih zbornicah,
predlagatelji skupaj z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljejo priporočeno s povratnico na
naslov: Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija
gradbincev, Celovška 71, 1000 Ljubljana, s
pripisom: “za seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj“.
Predlagatelj, samostojni podjetnik, vloži
vlogo sam ali po zastopniku oziroma pooblaščencu, pravna oseba pa po zastopniku, vpisanem v sodni register ali po pooblaščeni
osebi.
Vlogi mora biti priloženo tudi potrdilo o
plačilu nadomestila za stroške postopka vpisa v seznam in vodenja seznama zainteresiranih izvajalcev gradenj (nadomestilo v letu
2003 znaša 9.250 SIT, nadomestilo za vpis v
letu 2004 se bo spremenilo, znesek bo določen naknadno). Znesek se plača na transakcijski račun, št. 25100-9704715134, Probanka d.d., Ljubljana, sklic 760406-0002.
V seznam se lahko vpišejo tudi izvajalci iz
tujine, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, kolikor ima Republika Slovenija z državo, v kateri
imajo sedež, sklenjen poseben sporazum.
Potrdilo o vpisu v seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj bo predlagateljem zahtevkov, ki bodo predložili popolne vloge in izpolnjevali pogoje, posredovano v roku 30 dni od
vložitve popolnega zahtevka. Potrdila veljajo
eno leto od datuma vpisa v seznam.
Dodatne informacije ter naročila obrazcev
za vpis: Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija
gradbincev, Celovška 71, Ljubljana, tel.
01/583-05-40, 031/347-201; e-pošta: janko.rozman@ozs.si.
Obrtna zbornica Slovenije
Št. 50-2140/03
Ob-106034
Na podlagi 92. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) daje Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1504
Ljubljana
ponovni javni poziv
vsem zainteresiranim izvajalcem gradenj
to je gospodarskim družbam, zadrugam
in samostojnim podjetnikom, članom
GZS, da se vpišejo v seznam
zainteresiranih izvajalcev gradenj za
izvajanje javnih naročil pri Gospodarski
zbornici Slovenije
Na podlagi 92. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) je Gospodarska
zbornica Slovenije pooblaščena za vodenje
seznama zainteresiranih izvajalcev gradenj za
izvajanje javnih naročil. Potrdila o vpisu v seznam lahko ponudniki uporabijo v postopkih
prijave na javna naročila namesto pisnih dokazil iz 1., 2., 3. in 5. točke drugega odstavka 41. člena Zakona o javnih naročilih.
Vlagatelji zahtevkov pravne osebe morajo
vložiti pisne vloge po zastopniku vpisanem v
sodni register ali po pooblaščeni osebi, vlagatelj zahtevkov samostojni podjetnik pa osebno
ali po zastopniku oziroma pooblaščencu.
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Vsi gradbeni izvajalci, ki so že vpisani v
seznam, morajo v roku 15 dni pred potekom
veljavnosti potrdila ponovno poslati vlogo z
vsemi dokumenti zaradi podaljšanja veljavnosti vpisa v seznam in izdaje novega potrdila.
Vloge za vpis dajo vlagatelji na obrazcu
ZJN-1, ki je v prilogi tega javnega poziva, in
navedejo sledeče podatke:
– firma in sedež;
– ime, priimek ter naslov zastopnika oziroma pooblaščenca;
– matična in davčna številka.
Vlogi morajo biti priložena tudi pisna dokazila (stara največ 30 dni) o izpolnjevanju
pogojev in sicer:
1. dokazilo o tem, da je registriran za dejavnost gradbeništva (F 45 po SKD) pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež.
Za domače pravne subjekte je potrdilo v primeru gospodarskih družb izpisek iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike posameznike pa kopija vpisa v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov;
2. dokazilo o tem, da proti predlagatelju ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. Izpisek iz sodne evidence se v RS pridobi
na Okrožnem sodišču;
3. dokazilo o tem, da predlagatelju v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost (ki je predmet javnega naročila). V RS navedeno potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske evidence,
ki se pridobi na Ministrstvu za pravosodje;

4. dokazilo o tem, da ima predlagatelj s
pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe,
ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
del po 77. in 230. členu Zakona o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 110/02). Prijavi se
priloži overjena kopija pogodbe o zaposlitvi
ali pogodbe o delu in dokazila o vpisu te
osebe v seznam pooblaščenih inženirjev pri
Inženirski zbornici Slovenije ali overjeno kopijo spričevala o končanem šolanju in overjeno
kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu. Prijavi se priloži tudi seznam ostalih oseb
pooblaščenih inženirjev, vpisanih v seznam
pri IZS, in seznam drugih oseb, ki izpolnjujejo
pogoje za vodenje del po ZGO, zaposlenih
pri vlagatelju.
Vlogi mora biti priloženo tudi potrdilo o
plačilu nadomestila za stroške postopka v višini 9.600 SIT (v znesku je zajet tudi 20%
DDV) na T.R. GZS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, pri NLB št. 02924-0017841495, sklic
na št. 2140-350-mat.št.podjetja.
Vloge za vpis v seznam lahko dajo tudi tuje
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, v kolikor
ima Republika Slovenija z državo, v kateri imajo sedež, sklenjen poseben sporazum.
Javni poziv je odprt 1 leto od objave.
Potrdilo o vpisu v seznam bo vsem vlagateljem zahtevkov, ki bodo predložili popolne
vloge in izpolnjevali pogoje, posredovano v
roku 15 dni od vložitve popolnega zahtevka.
Potrdila veljajo 1 leto od datuma vpisa v
seznam.
Informacije o vpisu v seznam daje GZS Združenje za gradbeništvo in IGM, Dimičeva
13, 1504 Ljubljana, tel. 01/589-82-42.
Gospodarska zbornica Slovenije
Obrazec ZJN 1

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za gradbeništvo in IGM
Dimičeva 13
1504 Ljubljana

VLOGA ZA VPIS V SEZNAM ZAINTERESIRANIH IZVAJALCEV GRADENJ ZA JAVNA NAROČILA
Predlagatelj: ______________________________________________________________________
(firma in sedež)

Matična številka: _________________________
Davčna številka: _________________________
ki ga zastopa: _____________________________________________________________________
(priimek in ime, naslov oziroma sedež)
Podpis in žig:

____________________
Priloge k vlogi (stare največ 30 dni):
1. dokazilo o tem, da je registriran za dejavnost gradbeništva (F 45 po SKD) pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež. Za domače pravne subjekte je potrdilo v primeru gospodarskih
družb izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike posameznike pa kopija vpisa v
vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov;
2. dokazilo o tem, da proti predlagatelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
Izpisek iz sodne evidence se v RS pridobi na Okrožnem sodišču;
3. dokazilo o tem, da predlagatelju v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost (ki je predmet javnega
naročila). V RS navedeno potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske evidence, ki se pridobi na
Ministrstvu za pravosodje;
4. dokazilo o tem, da ima predlagatelj s pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu zagotovljeno
sodelovanje najmanj ene osebe, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 77. in
230. členu Zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS 110/02). Prijavi se priloži overjena kopija
pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu in dokazila o vpisu te osebe v seznam pooblaščenih
inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije ali overjeno kopijo spričevala o končanem šolanju in
overjeno kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu. Prijavi se priloži tudi seznam ostalih
oseb pooblaščenih inženirjev, vpisanih v seznam pri IZS, in seznam drugih oseb, ki izpolnjujejo
pogoje za vodenje del po ZGO, zaposlenih pri vlagatelju.
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Javni razpisi
Št. 88208-10/2003

Ob-106365

Popravek
obvestila o razpisu za izbiro izvajalca
storitev
Vmesno vrednotenje Phare projektov
Ljubljana, Slovenija
objavljen 7. novembra 2003, Uradni list
RS, št. 108/03.
15. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo k prijavi priložiti
dokaze, zahtevane v točki 2.3.3
priročnika “Practical Guide to contract
procedures financed from the General
Budget of the European Communities in
the context of external actions“ (dostopno
na spletni strani http://europa.eu.int/
comm/europaid/index_en.htm).
23. Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo ponudb je 16:00 (CET)
8. decembra 2003.
Prijava, ki bo prispela po tem roku za
oddajo prijav, ne bo upoštevana.
Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve
Št. 88208-10/2003

Ob-106366

Corrigenda
Service Procurement Notice
Interim Evaluation of Phare funded
projects
Ljubljana, Slovenia
23. Deadline for receipt of applications
Deadline for receipt of applications is
16:00 Central European Time on 8th December 2003.
Any application received after this deadline will not be considered.
Government Office
for European Affairs
Ob-106374
Sklep o izboru
Naslov: Kanalizacija Vrhpolje
navezana na čistilno napravo Vipava
SI 0108.01.01.0006
Lokaciji: Vrhpolje, Goriška regija,
Slovenija
1. Št. objave: Uradni list RS, št. 49-51;
Ob-95152, Ob-95155.
2. Datum objave razpisa: 30. 5. 2003.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: kanalizacija Vrhpolje navezana na
čistilno napravo Vipava.
4. Pogodbena vrednost brez DDV:
994.191,69 EUR.
5. Datum izbora: 25. 8. 2003.
6. Število prejetih ponudb: 1.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska cesta 3,
5270 Ajdovščina.
Občina Vipava
Ob-106375
Works Contract Award Notice
Sewerage of Vrhpolje connected to the
Waste Water Treatment Plant in Vipava
SI 0108.01.01.0006
Location – Vipava, Goriška region,
Slovenia

Št. 113-114

1. Publication reference: OG RS No.
49-51; Ob-95152, Ob-95155.
2. Publication date of the procurement
notice: 30th May 2003.
3. Lot number and lot title: One lot:
Sewerage of Vrhpolje.
4. Contract
value
without
VAT:
994.191,69 EUR.
5. Date of award of the contract: 25. 8.
2003.
6. Number of tenders received: 1.
7. Name and address of successful tenderer: Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina.
Municipality of Vipava
Št. 12/4-40300-0036-03
Ob-106023
Na podlagi sklepa Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi - shema
“Dodeljevanje sredstev za pospeševanje
kmetijstva v Občini Vrhnika“ (št. priglasitve: 0001-5883407-2003), številka
58490-03-IM-741, z dne 16. 5. 2003,
objavljamo
delni preklic
javnega razpisa za sofinanciranje
programov za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Vrhnika za leto
2003
Preklicuje se izvajanje ukrepa Subvencioniranje obrestnih mer pri kreditih, alinea
4.2. 4. točke javnega razpisa, ki je bil objavljen v občinskem glasilu Naš časopis,
št. 295, z dne 30. 6. 2003, ter v Uradnem
listu RS, št. 65 z dne 4. 7. 2003,
Ob-97222.
Preklic začne veljati naslednji dan po
objavi.
Občina Vrhnika
Ob-106222
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Mestni občini Murska Sobota, objavljata
RRA Mura d.o.o. Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje in Mestna občina
Murska Sobota, v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko d.d., Podružnica Pomurje;
Raiffeisen Krekovo banko d.d. Maribor, PE
Murska Sobota; SKB Banko d.d. Ljubljana,
PE Murska Sobota; Probanko d.d. Maribor,
Ekspozitura Murska Sobota; Banko Koper
d.d., PE Murska Sobota; Novo KBM d.d.,
Podružnica Pomurje-LLT
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja
malega gospodarstva v Mestni občini
Murska Sobota
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja malega gospodarstva v
Mestni občini Murska Sobota v skupni višini
60,000.000 SIT, za kreditiranje investicijskih
projektov. Za kredite bo lahko RRA Mura
“Garancijska shema za Pomurje“ dodeljevala garancije v višini 50-70%, vendar garancija ne more presegati 5,000.000 SIT oziroma v izjemnih primerih 10,000.000 SIT.
2. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
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Kredit in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov,
– nakup opreme-osnovnih sredstev.
3. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe, ki se po
52. členu Zakona o gospodarskih družbah
štejejo za majhno družbo; fizične osebe, ki
imajo status samostojnega podjetnika ter
fizične in pravne osebe, ki so v postopku
registracije,
2. imajo sedež dejavnosti na območju
Mestne občine Murska Sobota,
3. med viri financiranja imajo zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
4. investicija na območju Mestne občine Murska Sobota.
3.1 Prednostni kriteriji za dodeljevanje
sredstev
Prednost pri dodeljevanju kreditov bodo
imeli prosilci, katerih projekti poleg pogojev, ki jih zahteva banka, izpolnjujejo še večino od naslednjih kriterijev:
– sovpadanje projekta z občinskimi razvojnimi programi,
– multiplikativni vpliv projekta na razvoj
občine,
– rizičnost projekta,
– dobra boniteta,
– nujnost državne pomoči za izvedbo
projekta.
3.2 Krediti:
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT, v izjemnih primerih do
20,000.000 SIT,
– obrestna mera za kredite znaša: letna
obrestna mera (TOM) + 2,5%,
– doba vračanja kredita je do največ
5 let,
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke kreditodajalke.
3.3 Do sredstev po tem razpisu niso
upravičena:
– majhna podjetja s področja kmetijstva,
ribištva in jeklarstva,
– podjetja v težavah,
– podjetja v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, motornih vozil in
sintetičnih vlaken.
4. Garancije RRA Mure “Garancijska
shema za Pomurje“:
– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure “Garancijska shema za Pomurje“ hkrati z vlogo za kredit,
– garancija RRA Mure “Garancijska
shema za Pomurje“ ne more presegati zneska 5,000.000 SIT, v izjemnih primerih
10,000.000 SIT, oziroma 50-70% poroštva odobrenega kredita,
– za podjetnike začetnike (poslovanje do
5 let) se lahko odobri garancija RRA Mure
“Garancijska shema za Pomurje“ v višini
80% do zneska kredita 2,000.000 SIT,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mure “GS za Pomurje“ s poroki na
podlagi notarskega sporazuma.
5. Dokumentacija
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz “Obrazca Investicijski
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krediti – garancije-vloga“, ki ga prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Mestna občina Murska Sobota,
g. Cigan, tel. 02/527-18-19,
– RRA Mura d.o.o. Murska Sobota,
g. Wolf, tel. 02/536-14-64, ga. Vitez Gomboši, tel. 02/536-14-67.
Obvezne priloge so:
1. obrazec – vloga;
2. opis investicijskega vlaganja na obrazcu “Poslovni načrt“ za projekte do 3 mio
SIT, za zahtevnejše projekte pa poslovno–
investicijski elaborat v skladu z zahtevami
bank;
3. za samostojne podjetnike (s.p.):
– potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov (DURS), fotokopijo priglasitvenega lista obrazec 1/1, 1/2 (potrjen
od krajevno pristojne izpostave DURS) in
zemljiškoknjižni izpisek;
– davčno napoved za zadnji dve leti poslovanja (2001 in 2002) z vsemi prilogami;
– zadnjo odločbo o davku na dohodek
iz dejavnosti;
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih;
– potrdilo o matični številki in potrdilo o
davčni številki;
4. za gospodarske družbe:
– fotokopijo sklepa o vpisu družbe v sodni register z vsemi prilogami;
– potrdilo o matični številki in potrdilo o
davčni številki;
– bilanco stanja in izkaz uspeha za leto
2001 in 2002;
– potrdilo o poravnanih dospelih davkih
in prispevkih;
5. gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija, kupoprodajna pogodba ali predračun za nabavo opreme ali posodobitev
poslovnega procesa.
Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se
oddajo v dveh izvodih na sedežu RRA Mura
d.o.o., Lendavska 5/a, 9000 Murska Sobota.
6. Rok za prijavo in oddajo vlog
Rok za prijavo na razpis je do izkoriščenosti sredstev. Vloge oddane do 20. v mesecu se bodo obravnavale še isti mesec.
7. Obdelava vlog
Nepopolnih vlog kreditni odbor ne bo
obravnaval.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v 10
dneh od obravnave vloge na kreditnem odboru.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.
8. Ostale informacije
Vse ostale informacije dobijo prosilci na
mestih, ki so navedena pod 5. točko.
Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o.
Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Mestna občina Murska Sobota
Št. 58/03
Ob-106029
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) objavlja Mestna
občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v Mestni občini Celje
v letu 2004
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I. Splošni pogoji
1. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:
1.1. športna društva,
1.2. Športna zveza Celje,
1.3. vrtci, osnovne in srednje šole,
1.4. zavodi, zasebniki, gospodarske
družbe in druge organizacije, registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu.
2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
2.1. da imajo sedež in delujejo na območju Mestne občine Celje,
2.2. da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti že več kot leto dni ali pa da
nadaljujejo dejavnost športnega društva, katerega program je bil sofinanciran že v letu
2003,
2.3. da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
2.4. da izpolnjujejo organizacijske, prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo prijavljenega programa,
2.5. da imajo večino članstva oziroma
udeležencev programa z območja Mestne
občine Celje.
II. Predmet javnega razpisa je zbiranje
predlogov za sofinanciranje naslednjih letnih programov športa:
1. Športna vzgoja otrok in mladine
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
1.1.1. program Zlati sonček (P),
1.1.2. tečaj plavanja (P),
1.1.3. tečaj drsanja (P),
1.1.4. programi v društvih in občinski
športni šoli (P), ki imajo značaj redne splošne vadbe najmanj 36 tednov v letu,
1.1.5. program Ciciban planinec.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine
1.2.1. program “Zlati sonček“ za otroke
v 1. in 2. razredih osemletke oziroma 1., 2.
in 3. razredih devetletke (P),
1.2.2. program “Krpan“ za otroke v 3.
razredih osemletke oziroma 4. razredih devetletke (P),
1.2.3. tečaj plavanja za otroke v 2. razredih osemletke oziroma v 1. in 3. razredih
devetletke (P),
1.2.4. tečaj drsanja za otroke v 1. razredih osemletke oziroma 1. in 2. razredih devetletke (P),
1.2.5. programi, ki imajo značaj redne
splošne vadbe najmanj 36 tednov v letu,
1.2.6. med razredna tekmovanja nižjih
razredov osnovnih šol (P),
1.2.7. med šolska tekmovanja osnovnih
in srednjih šol (P),
1.2.8. programi v času zimskih, jesenskih in novoletnih šolskih počitnic (P).
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine s
posebnimi potrebami
1.3.1. programi, ki imajo značaj redne
splošne vadbe ter tekmovanja.
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.4.1. programi društev individualnih in
kolektivnih športnih panog uvrščenih v skupini D in E,
1.4.2. programi usmerjevalnih selekcij
društev uvrščenih v skupine A, B in C.
1.5. Drugi programi, pomembni za šport
v občini.
2. Kakovostni in vrhunski šport

2.1. programi društev individualnih in kolektivnih športnih panog uvrščenih v skupine A, B in C.
3. Športna rekreacija
3.1. program društev, ki imajo značaj redne vadbe za starejše občane ali invalide
najmanj 36 tednov v letu,
3.2. množične športno – rekreativne akcije in prireditve na območju občine,
3.3. drugi programi pomembni za šport
v občini.
4. Razvojne, strokovne in druge naloge
v športu
4.1. nujna manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih ali površinah, ki so v občinski lasti ali v upravljanju
športnih društev ter nabava ali obnova športne opreme na teh objektih. Prednost bodo
imeli javni športni objekti občinskega pomena in objekti, ki so namenjeni predvsem
organizirani športni vadbi,
4.2. organizacija seminarjev in predavanj za dopolnilno izobraževanje strokovnih
kadrov v občini (P),
4.3. zdravstveno varstvo ter testiranja
kategoriziranih in drugih vrhunskih športnikov (P),
4.4. tekmovalne športne prireditve na
območju Mestne občine Celje v organizaciji športnih društev,
4.5. mednarodno sodelovanje s partnerskimi mesti ter sodelovanje z drugimi občinami,
4.6. izvajanje občinskih športnih programov na objektih ŠRC Golovec,
4.7. priprave športnikov in klubskih ekip
za nastope na olimpijskih igrah, svetovnih
in evropskih prvenstvih oziroma pokalih, univerziadi, sredozemskih igrah ter olimpijskih
dnevih mladih,
4.8. programi športnikov kategoriziranih po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije,
4.9. delovanje finančnega servisa za
društva in klube (P),
4.10. prireditev “Šport v Celju 2003“ (P),
4.11. informatika v športu (P),
4.12. priprave športnikov kandidatov za
olimpijske igre,
4.13. priznanja športnikom in športnim
delavcem (P),
4.14. drugi programi pomembni za šport
v občini.
5. Delovanje Športne zveze Celje
5.1. strokovna služba (plače in drugi osebni prejemki),
5.2. materialni stroški delovanja zveze in
strokovne službe.
6. Mednarodne igre šolskih otrok (P)
7. Mednarodne športne prireditve v organizaciji športnih društev
Opomba: pri programih označenih s (P)
ima prvo prioriteto pri izvajanju Športna zveza Celje.
III. Način sofinanciranja programov
Izbrani programi bodo sofinancirani iz proračunskih sredstev za šport za leto 2004 na
osnovi Pravilnika za sofinanciranje programov športne dejavnosti ter Meril in normativov za ovrednotenje športnih programov v
Mestni občini Celje ter rangiranja športnih
društev s strani Športne zveze Celje.
Prednost pri izboru izvajalcev programov
bodo imela športna društva, Športna zveza
Celje ter izvajalci, katerih programi so bili
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sofinancirani že v letu 2003 oziroma izvajalci, ki svoje programe izvajajo nepridobitno.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2004.
IV. Rok za predložitev prijav in način prijave
Prijave pošljite s priporočeno pošiljko ali
osebno oddajte v zaprti ovojnici (z izpisanim nazivom izvajalca) na naslov: Mestna
občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s
pripisom “Javni razpis 2004 – Šport/Ne
odpiraj/“.
Rok za prijavo na javni razpis je 12. 12.
2003.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila na dan roka za prijavo oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.
ure oddana v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti.
Prepozno oddane ali nepopolne prijave
ter prijave, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, se ne bodo upoštevale.
V. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo komisija opravila dne
17. 12. 2003. Odpiranje prijav ne bo javno.
VI. Vsebina prijave
Prijava mora biti oddana na razpisnih
obrazcih naročnika.
Prijavi je potrebno priložiti:
1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe že v letu
2003, morajo predložiti:
1.1. potrdilo o registraciji (izda Upravna
enota Celje – velja za društva),
1.2. fotokopijo odločbe Upravne enote
Celje o vpisu v register društev, če je v letu
2003 prišlo do statusnih sprememb (velja
za društva),
1.3. pogodbo o najemu objekta za izvajanje programa (pogodba z upraviteljem oziroma lastnikom objekta – za programe, ki
se izvajajo v šolah, velja tudi potrdilo šole)
ali dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma
upravitelj objekta (izpisek iz zemljiške knjige, ki ni starejši od 6 mesecev ali pogodba
o upravljanju objekta),
1.4. koledar nacionalne športne zveze za
leto 2004 oziroma za sezono 2003/2004
(velja za društva, ki nastopajo v tekmovalnih
sistemih svojih nacionalnih športnih zvez),
1.5. kratko poročilo o izvedbi programov in doseženih rezultatih v letu 2003,
1.6. zaključni račun s finančnim poročilom za leto 2003 bodo morali izbrani izvajalci dostaviti pred podpisom pogodbe, vendar ne pred 15. 3. 2004.
2. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis, morajo predložiti:
2.1. fotokopijo odločbe Upravne enote
Celje o vpisu v register društev (velja za
društva)
2.1.1. odločbe morajo biti izdane na
osnovi pravil (statuta) usklajenih z Zakonom
o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in
89/99),
2.1.2. zasebniki in druge organizacije
predložijo dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu;
2.2. potrdilo o registraciji (izda Upravna
enota Celje – velja za društva),
2.3. finančno ovrednoten program za leto 2004 z navedenimi predvidenimi viri financiranja,
2.4. pogodbo o najemu objekta za izvajanje programa (pogodba z upraviteljem ozi-
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roma lastnikom objekta – za programe, ki
se izvajajo v šolah, velja tudi potrdilo šole)
ali dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma
upravitelj objekta (izpisek iz zemljiške knjige, ki ni starejši od 6 mesecev ali pogodba
o upravljanju objekta),
2.5. dokazilo o zagotovljenem in ustrezno usposobljenem strokovnem kadru za izvedbo programa (pogodbe oziroma dogovore s strokovnimi delavci ter dokazila o
njihovi strokovni usposobljenosti – fotokopije diplom),
2.6. koledar nacionalne športne zveze za leto 2004 oziroma za sezono
2003/2004 (velja za društva, ki nastopajo
v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih
športnih zvez),
2.7. zaključni račun s finančnim poročilom za leto 2002 (društva, zavodi in druge
organizacije),
2.8. pred podpisom pogodbe bodo morali izbrani izvajalci dostaviti tudi zaključni
račun s finančnim poročilom za leto 2003,
vendar ne pred 15. 3. 2004,
2.8. dokazilo davčnega organa o poravnanih davčnih obveznostih (zasebniki).
VII. Razpisni obrazci in informacije
Interesenti lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (obrazce) v uradnih urah v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9,
Celje (II. nadstropje) ali pa jo prejmejo po
elektronski pošti (zahtevek se mora posredovati na naslov: lado.gobec@celje.si).
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo interesenti vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na tel. 42-65-872 (oziroma 42-65-860 – tajništvo oddelka) ali osebno pri strokovnem sodelavcu za šport.
VIII. Pogodbe o sofinanciranju programov
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
Mestna občina Celje
Ob-106033
Komisija za oddajanje poslovnih prostorov Občine Brežice v skladu s Pravilnikom o
oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur.
l. RS, št. 69/93) objavlja
javni razpis
za oddajanje poslovnih prostorov v
najem
Oddajajo se v najem poslovni prostori v
pritličju poslovno-stanovanjske stavbe Černelčeva 3, Brežice, primeren za trgovino z
neživilskimi izdelki s sanitarijami v izmeri
25,49 m2.
Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovne prostore pod pogojem, da jih uporabi za potrebe svoje dejavnosti in na lastne stroške izvede vsa potrebna adaptacijska dela in pridobi vso potrebno dokumentacijo za obratovanje,
– najemna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri,
– najemnina bo določena v skladu z
odlokom o določanju najemnin v Občini
Brežice,
– novi najemnik bo poslovne prostore
lahko prevzel, ko jih bo stari najemnik izpraznil.
Interesenti lahko dobijo informacije o
razpisanih prostorih in ostalih pogojih v
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Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, soba št. 25, vsak dan
od 8. do 14. ure ali po tel. 07/499-15-14.
Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci poslati priporočeno po pošti z oznako “Za javni razpis“ v 15 dneh od dneva
objave na naslov: Občina Brežice – Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Nepopolnih vlog komisija pri odločanju o
oddaji poslovnih prostorov v najem ne upošteva.
Ponudbi je treba priložiti izpisek iz sodnega registra oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti prosilca za opravljanje dejavnosti, dokazilo o finančnem stanju prosilca in potrdilo o stalnem bivališču.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem razpisu.
Občina Brežice
Ob-106325
Na podlagi 3. člena Pravilnika o oddaji
neprofitnih stanovanj v najem v Občini Sveti
Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list
RS, št. 108/03), 4. točke 7. člena Statuta
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
(Uradni list RS, št. 18/99, 71/01 in
81/02) in Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni
list RS, št. 102/00 in 71/01) objavlja Občinska uprava občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, naslednji
javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj v
najem v Občini Sveti Andraž v
Slovenskih goricah
I. Predmet razpisa
Občinska uprava občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah razpisuje 1 prazno stanovanje za oddajo v najem v stanovanjskem
bloku Vitomarci, Vitomarci št. 42/a, 2255
Vitomarci:
– trisobno stanovanje v velikosti
81,29 m2, lastnik Občina Sveti Andraž v
Slovenskih goricah.
II. Splošni pogoji razpisa
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
prosilci:
1. da je prosilec državljan Republike Slovenije,
2. da ima prosilec stalno bivališče v
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
3. da prosilec ni odkupil stanovanja v
skladu z določbami Stanovanjskega zakona,
4. da prosilec ali kdo od njegovih družinskih članov, ki z njim prebivajo, ni lastnik
stanovanja ali stanovanjske hiše,
5. da prosilec ali kdo izmed njegovih
ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine.
III. Posebni pogoji razpisa
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če prihodki družine,
preračuni na družinskega člana, presegajo
cenzus, ki jih izloča iz kroga upravičencev
do dodelitve socialnega stanovanja v najem
in ne presegajo odstotka nad povprečno
neto plačo v državi, ki znaša:
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a) za posameznika 80%,
b) za dvočlansko družino 50%,
c) za tričlansko družino 20%,
d) za štiričlansko družino 5%,
e) za pet ali več člansko družino – največ do povprečne neto plače v državi oziroma 0%.
IV. Merila za sestavo prednostne liste
Pri merilih za sestavo prednostne liste
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
se bodo upoštevala določila Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
V. Višina najemnine
Najemnina za stanovanje se bo obračunavala v skladu z določili Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00 in
96/01), in sicer za trisobno stanovanje v
stanovanjskem bloku Vitomarci 42/a, 2255
Vitomarci, v višini 43.489,60 SIT.
VI. Vložitev zahtevka
Vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o stalnem prebivališču z družinskimi člani,
– potrdilo o premoženjskem stanju,
– potrdilo o vseh neto in bruto dohodkih
družinskih članov v letu dni pred razpisom
(od novembra 2002 do oktobra 2003),
– najemnino oziroma podnajemno pogodbo, dokazilo o lastništvu stanovanjske
hiše oziroma stanovanja v katerem stanuje,
– izvid oziroma mnenje pristojne zdravniške komisije o morebitni invalidnosti,
– potrdilo o delovni dobi prosilca in njegovega zakonca.
Vlogo za pridobitev neprofitnega stanovanja dobijo prosilci na Občini Sveti Andraž
v Slovenskih goricah.
Vlogo z vsemi dokazili je potrebno vložiti
ali poslati priporočeno po pošti do 5. 12.
2003 na naslov Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, s pripisom za razpis.
Nepopolne vloge in vloge, prispele po
razpisanem roku, se zavržejo.
Občinska uprava občine Sveti
Andraž
v Slovenskih goricah
Ob-106212
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid (v nadaljevanju: prodajalec), ki jo v
postopku prodaje poslovnega prostora v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe v Kobaridu, Trg svobode 3B, zastopa Komisija za
prodajo premoženja Občine Kobarid (v nadaljevanju: Komisija), na podlagi Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
74/98 in 70/00), Statuta Občine Kobarid
(Uradni list, št. 8/00, 79/00, 53/02 in
74/02), Uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01 in 62/01)
in na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Kobarid z dne 27. 10. 2003 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb
1. Ta poziv je objavljen z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo poslovnega prosto-
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ra v Kobaridu, Trg svobode 3b, ki je namenjen opravljanju storitvenih dejavnosti v
zdravstvu.
2. Prodaja se: poslovni prostor v pritličju
poslovno-stanovanjske stavbe v Kobaridu,
Trg svobode 3b, v izmeri 50,81 m2, ki se
nahaja v zahodnem delu omenjenega objekta, na zemljišču s parc. št. 153/1, z.k.
vl. št. 132, k.o. Kobarid, brez pripadajočega deleža na podstrešju – po izklicni ceni
13,590.271 SIT na m2.
3. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
samostojni podjetniki ter pravne osebe, ki
imajo sedež na območju Republike Slovenije in ki predložijo dokazilo o plačilu varščine.
4. Ponudniki morajo pred zaključenim
rokom za oddajo ponudb položiti varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski
račun
Občine
Kobarid
št.
01246-0100015011 s pripisom za javni
razpis.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 10 dni
od dneva odpiranja ponudb.
5. Ponudniki morajo v ponudbi za nakup
navedenih površin predložiti vse dokumente oziroma podatke, kot so zahtevani v razpisni dokumentaciji, ki jo prevzamejo na Občini Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. Vsak ponudnik mora pred prevzemom
razpisne dokumentacije podpisati izjavo o
zaupnosti.
6. Rok za predložitev ponudb je 8. 12.
2003.
Kot pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo poslane na sedež Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, najkasneje do vključno 8. 12. 2003 do 11. ure
po lokalnem času, v zapečateni ovojnici, s
pripisom “Ponudba za nakup poslovnih
prostorov v Kobaridu, Trg svobode 3b –
ne odpiraj“.
Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 12.
2003 ob 12. uri v sejni sobi Občine Kobarid.
7. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so opisani v razpisni dokumentaciji.
8. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo tiste,
katerih ponudbe oceni kot najbolj ustrezne,
da jih še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja, ne da bi za to navedla
razloge.
9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
10. O najugodnejšem ponudniku bodo
ponudniki obveščeni v roku 3 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Uspeli ponudnik bo dolžan pogodbo
skleniti v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Kupec je dolžan plačati davek na promet nepremičnin in stroške vknjižbe v zemljiško knjigo.
Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupnine.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in njenim prevzemom
ter postopkom prodaje lahko ponudniki

pridobijo vsak delavnik od 9. do 10. ure
pri kontaktni osebi prodajalca: Jana
Fratina, Občina Kobarid, Trg svobode 2,
5222 Kobarid, tel. 05/389-92-00, faks
05/389-92-11, e-pošta: obcina.kobarid@siol.net. Po predhodnem dogovoru je
možen ogled.
Občina Kobarid
Ob-106225
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepov Občinskega sveta občine Litija z dne 22. 10. in 10. 11. 2003,
objavlja
javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nepremičnin v lasti Občine Litija
1. Predmet prodaje: zemljišča v območju k.o. Hotič, ob Ponoviški cesti v Litiji na
območju obrtno poslovne cone po ZN Litije
na naslednjih lokacijah:
Lokacija: A
parc. št. 1345/116 v izmeri 184 m2,
parc. št. 1345/117 v izmeri 2030 m2, parc.
št. 1345/124 v izmeri 11 m2, parc. št.
1345/125 v izmeri 5 m2, parc. št.
1345/130 v izmeri 8 m2, parc. št.
1345/131 v izmeri 54 m2, parc. št.
1345/135 v izmeri 47 m2 in parc. št.
1345/137 v izmeri 849 m2, v skupni površini 3188 m2, po izhodiščni ceni
32,246.620 SIT.
Lokacija: B
parc. št. 1345/113 v izmeri 1279 m2,
parc. št. 1345/114 v izmeri 138 m2, parc.
št. 1345/121 v izmeri 144 m2, parc. št.
1345/122 v izmeri 19 m2, parc. št.
1345/127 v izmeri 40 m2, parc. št.
1345/128 v izmeri 8 m2, parc. št.
1345/133 v izmeri 1451 m2 in parc. št.
1345/134 v izmeri 83 m2, v skupni površini
3162 m2, po izhodiščni ceni 31,983.630
SIT.
Lokacija: C
parc. št. 1345/42 v izmeri 2828 m2 in
118 m2 (stavbišče), v skupni površini
2946 m2, po izhodiščni ceni 28,205.004
SIT.
Lokacija: D
parc. št. 1345/8 v izmeri 2013 m2 in
parc. št. 1345/46 v izmeri 110 m2, v skupni površini 2123 m2, po izhodiščni ceni
19,179.182 SIT.
Lokacija: E
parc. št. 1346/27 v izmeri 531 m2, parc.
št. 1601/9 v izmeri 150 m2 in parc. št.
1346/28 v izmeri 168 m2, v skupni površini
849 m2, po izhodiščni ceni 8,128.326 SIT.
Zemljišča se nahajajo na območju urbanih zemljišč in se prodajajo v kompletu
posamezne lokacije kot samostojna gradbena parcela, namenjenih za poslovno
obrtne dejavnosti v mestu Litija, ki se ureja
po določilih ZN Litija (Ur. l. RS, št. 53/92,
1/94, 46/96, 47/98, 60/98, 76/98 in
66/01). V navedeni ceni ni vključen davek
na dodano vrednost (20%), ki se prišteje k
pogodbeni ceni. Zemljišča so komunalno
opremljena s primarnim komunalnim omrežjem, za individualno komunalno opremo
poskrbi investitor sam.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. Pogoji zbiranja ponudb
Pisne ponudbe lahko oddajo fizične osebe, ki so državljani RS in pravne osebe, ki
so registrirane in imajo sedež v RS.
Nepremičnine so naprodaj po načelu “videno – kupljeno“.
Kupec mora ponuditi kupnino enako ali
višjo od izhodiščne cene.
Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika bo komisijski, izbran bo ponudnik, ki bo v največji meri izpolnjeval razpisne pogoje. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevana merila: ponujena višina kupnine (70%), predvideni program
dejavnosti v skladu s prostorskim planom občine (20%), ekonomsko in finančno stanje
ponudnika – višina dobička na zaposlenega
v letih 2000, 2001 in 2002 (10%). Pri merilih bo uporabljena metoda ponderiranja. Za
prodajo zemljišč na lokaciji E je edino merilo, ki se upošteva pri izbiri najugodnejšega
ponudnika, cena. Z uspelim ponudnikom se
sklene kupoprodajna pogodba najkasneje v
roku 30 dni od dneva sprejema sklepa o
izbiri, plačilo kupnine v 8 dneh od dneva
sklenitve pogodbe. Vse stroške v zvezi z odkupom – notarske stroške, davčne dajatve,
stroške vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo, plača kupec. Varščina za resnost ponudbe za predmet prodaje pod točko A) znaša
3,224.662 SIT, pod točko B) znaša
3,198.363 SIT, pod točko C) znaša
2,820.500 SIT, pod točko D) znaša
1,917.918 SIT in pod točko E) znaša
812.833 SIT. Varščino je potrebno plačati
do oddaje pisne ponudbe na transakcijski
račun Občine Litija št. 01260-6000000137,
s sklicem za namen javnega zbiranja ponudb.
Ponudniku, ki s ponudbo ne bo uspel, se
varščina vrne v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika, uspelemu ponudniku pa se
bo varščina vštela v kupnino. Varščina se ne
obrestuje. Če uspeli ponudnik ne sprejme
pogojev sklenitve pravnega posla, varščina
zapade v korist Občine Litija. Pisna ponudba
mora prispeti v zaprti in pravilno označeni
kuverti do vključno 5. 12. 2003 do 12. ure
na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, Litija,
z obvezno označbo, za kateri predmet nakupa se nanaša ponudba, zato je potrebno, da
se na kuverti pripiše: “Ne odpiraj – ponudba
za nakup gradbene parcele ob Ponoviški ulici“ s pripisom imena lokacije.
3. Ponudba mora vsebovati:
a) ime oziroma firmo ponudnika, točen
naslov, davčno številko, številko bančnega
računa ponudnika,
b) ponujeno ceno v SIT, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
c) izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje,
d) potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, za samostojne podjetnike priglasitveni
list oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev,
e) dokazilo o plačilu varščine,
f) dokazilo o finančnem stanju ponudnika ne sme biti starejše od 3 mesecev (za
družbe BON-1 in BON-2; za samostojne
podjetnike BON-1/SP in potrdilo o plačanih prispevkih in davkih),
g) vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala na
predmetu prodaje (opisati namembnost objekta na predmetu prodaje),
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h) predvideni zaključek izgradnje objekta,
i) pri pravni osebi ime in tel. št. osebe, ki
je pooblaščena za tolmačenje ponudbe.
Prepozno prispelih pisnih ponudb komisija ne bo obravnavala v postopku za izbor
najugodnejšega ponudnika. Ponudbo, ki bo
vsebovala nižjo ceno od izhodiščne, komisija ne bo obravnavala. V primeru nepopolnih ponudb bo komisija zahtevala od ponudnika dopolnitev ponudbe v roku 5 dni
od prejema poziva. Občina Litija ni dolžna
skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim
od ponudnikov.
Vse dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija pri Petričevič
Dušanu, tel. 01/89-63-436, ponedeljek in
petek od 8. do 11. ure in sreda od 8. do 11.
in od 13. do 16. ure.
Občina Litija
Ob-106240
Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Mestni
trg 4, objavlja na podlagi 29. in 44. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03) in načrta prodaje stvarnega premoženja občine,
sprejetega z Odlokom o I. rebalansu proračuna Občine Trbovlje za leto 2003 (Uradni
vestnik Zasavja, št. 19/03)
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: poslovna zgradba na naslovu Savinjska cesta 36, 1420 Trbovlje (Avtomotor), v skupni površini 1179,46 m2, v solastninskem deležu do višine 83/100 glede
na celoto, ki v naravi predstavlja poslovni
prostor, obstoječ iz prostorov v kletni etaži:
skladišče
57,37 m2,
skladišče
57,37 m2, kotlarna 18 m2, in v pritličju: me2
hanična delavnica 205,40 m , skladišče
57,37 m2, prostor za olja 5,20 m2, skladišče rezervnih delov 29,20 m2, prodaja rezervnih delov 31,10 m2, vetrolov 3,90 m2,
pomožni prostor 3,50 m2, sanitarije za
stranke 11,10 m2, prostor za tehnične preglede 368,05 m2, avtosalon 218,05 m2,
pisarno za tehnične preglede 16,25 m2,
sanitarije 4 m2, sanitarije 4 m2, administracijo 29,45 m2, kuhinjo 7,40 m2, pisarno
vodje servisa 26,15 m2, shrambo 9,25 m2,
pisarno referenta 13,95 m2, prostor energetika 3,40 m2, pripadajočimi zemljišči
parc. št. 96/3 – dvorišče v izmeri 935 m 2,
parc. št. 96/4 – stavbišče v izmeri
1164 m2, parc. št. 96/5 – dvorišče v izmeri
1434 m2 v deležu 83/100 glede na celoto. Nepremičnine so vpisane v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah v vložku 1208 k.o. Trbovlje, pri katerem je vknjižena lastninska pravica v korist Občine Trbovlje do celote. Izklicna cena za nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, je
149,820.721 SIT.
2. Nepremičnine, ki so predmet tega
javnega razpisa, so zasedene z najemnikom.
Najemna pogodba je sklenjena za nedoločen
čas z odpovednim rokom enega leta.
Najemnik ima investicijske vložke, ki so
vračunani v izklicno ceno. V primeru, da bo
kot najugodnejši ponudnik izbran sedanji
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najemnik, prodajalec priznava možnost
delnega povračila investicijskih vložkov, po
dogovoru med prodajalcem in kupcem glede
njihove višine.
3. Nepremičnine se prodajo pod pogoji,
da kupec prevzame obveznost, da bo v teh
opravljal dejavnost, ki bo omogočala vsaj
ohranitev enakega števila obstoječih
delovnih mest.
4. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do ponedeljka, 8. 12. 2003 do 12. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
do roka prispele na prodajalčev naslov.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako “Ponudba za nakup nepremičnin (Avtomotor) –
ne odpiraj“.
6. Ponudniki morajo najkasneje 1 dan
pred dnevom odpiranja ponudb plačati
varščino, ki znaša 10% izklicne cene,
in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP
št. 01329-0100018122, s sklicem na
javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine.
7. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki s sedežem
v Republiki Sloveniji ter fizične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije, in ki
imajo poravnane vse zapadle obveznosti
do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
potrdilo o državljanstvu. Ponudniki morajo
navesti svoje točne osebne podatke (naziv,
ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko), ter predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe),
potrdilo o plačani varščini, ponudbeno ceno v SIT ter pisno izjavo, da sprejemajo
vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
8. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 12 dneh po uspešno zaključenem razpisu in poravnati kupnino najkasneje v naslednjih rokih: prvi obrok v višini
63,105.000 SIT bo moral biti plačan najkasneje v 7 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, drugi obrok v višini
86,715.721 SIT pa najkasneje do 31. 3.
2004. Za zavarovanje plačila drugega
obroka kupnine mora izbrani ponudnik
najkasneje ob podpisu kupoprodajne
pogodbe prodajalcu predložiti nepreklicno
bančno garancijo na prvi poziv. V nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu
kupoprodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od
namere za sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem ali ob podpisu kupoprodajne pogodbe ne predloži bančne
garancije za zavarovanje drugega obroka
kupnine.
9. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilom davčnih dajatev na promet in drugih davščin, notarsko overitvijo prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi,
vpisom v zemljiško knjigo in cenitvijo
predmetnih nepremičnin.
10. Prodaja nepremičnin, ki so predmet
tega razpisa, na obstoječa najemna razmer-
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ja ne vpliva, ta ostanejo še naprej v veljavi,
razen v primeru sklenitve kupoprodajne
pogodbe s sedanjim najemnikom.
11. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, župan ali Občinski svet občine Trbovlje pa lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavita.
12. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
10. 12. 2003 ob 12. uri, v občinski upravni
zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, soba št. 37/II.
13. Nepremičnine se prodajajo po principu videno-kupljeno.
14. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno,
pri enaki ponudbeni ceni pa tisti, ki ponudi
krajši rok plačila. O izbiri najugodnejšega
ponudnika bo odločal župan Občina
Trbovlje.
15. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
16. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake
ali višje od izklicne cene.
17. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
18. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena najkasneje v 8 dneh od
odpiranja ponudb.
19. Ogled nepremičnin je mogoč po
predhodnem tel. dogovoru na št.
03/56-27-981, kjer so na voljo tudi druge
informacije. Kontaktna oseba je Jadranka
Žagar.
Občina Trbovlje

Javne dražbe
Št. 461-01-64/2003
Ob-106268
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) ter na podlagi Sklepa Vlade
Republike Slovenije št. 400-22/2000-6 z
dne 7. 2. 2001 in Dopolnitev programa prodaje državnega premoženja 2003/2004, ki
ga je z odlokom št. 411-01/01-68-9 sprejel
Državni zbor Republike Slovenije dne 14. 7.
2003, Servis skupnih služb vlade razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
telefaks 01/478-18-05.
2. Predmet javne dražbe:
a) odprodaja nezasedenih stanovanj:
1. Pot na Brod 14, v Radečah, stanovanje št. 1 v 1. nadstropju stanovanjske hiše,
v izmeri 62,36 m2, skupaj s pripadajočo kletjo v izmeri 5,70 m2, izklicna cena
5,445.600 SIT,
2. Pot na Brod 14, v Radečah, stanovanje št. 2 v 1. nadstropju stanovanjske hiše,
v izmeri 64,21 m2, skupaj s pripadajočo kle-
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tjo v izmeri 5,70 m2, izklicna cena
8,205.400 SIT,
3. Pot na Brod 14, v Radečah, stanovanje št. 3 v 1. nadstropju stanovanjske hiše,
v izmeri 63,12 m2, skupaj s pripadajočo
kletjo v izmeri 4,65 m2, izklicna cena
7,660.400 SIT,
4. Pod Kerinom 3/a, v Pivki, stanovanje
št. 2 v pritličju stanovanjske hiše, v izmeri
74,71 m2, izklicna cena 6,900.000 SIT,
5. Pod Kerinom 3/a, v Pivki, stanovanje
št. 3 v pritličju stanovanjske hiše, v izmeri
74,71 m2, izklicna cena 6,900.000 SIT,
6. Velike Bloke 3/c, Velike Bloke, stan.
št. 1 v stanovanjskem objektu, v izmeri
70,74 m2, izklicna cena 4,150.000 SIT;
stan. št. 2 v stanovanjskem objektu, v izmeri 70,74 m2, izklicna cena 4,150.000 SIT;
stan. št. 3 v stanovanjskem objektu, v izmeri 71,61 m2, izklicna cena 4,190.000 SIT;
stan. št. 4 v stanovanjskem objektu, v izmeri 71,61 m2, izklicna cena 4,190.000 SIT,
7. Vegova ulica 29c, v Kopru, stan. v
polkletni etaži stanovanjske hiše, v izmeri
22 m2, izklicna cena 4,822.800 SIT;
b) odprodaja počitniških enot:
1. apartma A-74 v objektu “Dom na Krvavcu“, v izmeri 49,20 m2, izklicna cena
11,119.544,40 SIT,
2. kmetija-počitniška hiša, Soča 39, Lemovje, v izmeri 119,98 m2 s pripadajočim
gospodarskim poslopjem v izmeri 16,16 m2
ter zemljiščem v izmeri 10740 m2, izklicna
cena 4,301.400 SIT,
3. počitniška garsonjera št. 204 v izmeri
32,24 m2, soba v apartmaju s skupnimi ležišči št. 205 v izmeri 13,15 m2 v objektu
“Zoisov Grad“ ter 6% solastniškega deleža
na zemljišču in skupnih prostorih in v objektu “Zoisov Grad“ v Bohinjski Bistrici, izklicna cena 15,588.792,40 SIT,
4. apartma tipa “A34“, na lokaciji 29,
označeno s številko 29014, v izmeri
34,07 m2, s pripadajočim vrtom v izmeri
131,40 m2, v naselju Barbariga-Mandriol pri
Puli, izklicna cena 6,844.555,40 SIT.
Nepremičnine se odprodajajo v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.) plača kupec.
3. Javna dražba se bo opravila ustno.
Najnižji znesek zvišanja je 100.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni po
opravljeni javni dražbi. Vzorec pogodbe je
na ogled pri Servisu skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
Ljubljana, Klemen Šket, tel. 01/478-18-26.
5. Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku
8 dni od podpisa pogodbe na TRR št.:
01100-6300109972, sklic na številko (navedene spodaj!). Položena kavcija se šteje
v kupnino.
a) odprodaja nezasedenih stanovanj:
1. Pot na Brod 14, v Radečah,
stanovanje št. 1, sklicna številka
18 15202-7200013-84240103,
2. Pot na Brod 14, v Radečah,
stanovanje št. 2, sklicna številka
18 15202-7200013-84240203,
3. Pot na Brod 14, v Radečah,
stanovanje št. 3, sklicna številka
18 15202-7200013-84240303,

4. Pod Kerinom 3/a, v Pivki, stanovanje
št.
2,
sklicna
številka
18 15202-7200013-84240703,
5. Pod Kerinom 3/a, v Pivki, stanovanje
št.
3,
sklicna
številka
18 15202-7200013-84240603,
6. Velike Bloke 3/c, Velike Bloke, stan. št. 1, sklicna številka
18 15202-7200013-84240803;
stan.
št.
2,
sklicna
številka
18 15202-7200013-84240903;
stan.
št.
3,
sklicna
številka
18 15202-7200013-84241003;
stan.
št.
4,
sklicna
številka
18 15202-7200013-84241103,
7. Vegova ulica 29c, v Kopru,
stanovanje,
sklicna
številka
18 15202-7200013-84240403;
b) odprodaja počitniških enot:
1. apartma A-74 v objektu “Dom
na
Krvavcu“,
sklicna
številka
18 15202-7200021-89570203,
2. kmetija-počitniška hiša, Soča 39,
Lemovje,
sklicna
številka
18 15202-7200021-89570103,
3. počitniška garsonjera št. 204, soba
v apartmaju s skupnimi ležišči št. 205 ter
6% solastniškega deleža na zemljišču in
skupnih prostorih in v objektu “Zoisov
Grad“ v Bohinjski Bistrici, sklicna številka
18 15202-7200021-89570403,
4. apartma tipa “A34“, na lokaciji 29,
označeno s številko 29014, v naselju Barbariga-Mandriol pri Puli, sklicna številka
18 15202-7200013-89570303.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10%
od izklicne cene na račun št.:
01100-6300109972, sklic (sklicne številke
navedene v točki 5). Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti.
8. Ogled nepremičnin:
1. Pot na Brod 14, v Radečah, stanovanje št. 1, 4. 12. 2003 od 10. do 11. ure,
2. Pot na Brod 14, v Radečah, stanovanje št. 2, 4. 12. 2003 od 10. do 11. ure,
3. Pot na Brod 14, v Radečah, stanovanje št. 3, 4. 12. 2003 od 10. do 11. ure,
4. Pod Kerinom 3/a, v Pivki, stanovanje
št. 2, 27. 11. 2003 od 13. do 14. ure,
5. Pod Kerinom 3/a, v Pivki, stanovanje
št. 3, 27. 11. 2003 od 13. do 14. ure,
6. Velike Bloke 3/c, Velike Bloke, stan.
št. 1, 27. 11. 2003 od 10. do 12. ure; stan.
št. 2, 27. 11. 2003 od 10. do 12. ure; stan.
št. 3, 27. 11. 2003 od 10. do 12. ure; stan.
št. 4 27. 11. 2003 od 10. do 12. ure,
7. Vegova ulica 29c, v Kopru, stanovanje, 28. 11. 2003 od 11. do 12. ure,
8. apartma A-74 v objektu “Dom na Krvavcu“, 1. 12. 2003 od 11. do 12. ure,
9. kmetija-počitniška hiša, Soča 39, Lemovje 2. 12. 2003 od 12. do 13. ure,
10. počitniška garsonjera št. 204, soba v apartmaju s skupnimi ležišči št. 205
ter 6% solastniškega deleža na zemljišču
in skupnih prostorih in v objektu “Zoisov
Grad“ v Bohinjski Bistrici, 3. 12. 2003 od
11. do 12. ure,
11. apartma tipa “A34“, na lokaciji 29,
označeno s številko 29014, v naselju Bar-
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bariga-Mandriol pri Puli, 4. 12. 2003 od
12. do 13. ure.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
a) Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p.),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico
pridobiti nepremičnine v RS (potrdilo o
državljanstvu, registracija ipd.),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če je oseba zastopnik.
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: 11. 12. 2003 ob 9. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
Servis skupnih služb Vlade
Št. 465-03-26/2003
Ob-106093
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95, 73/95 – odl.
US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98,
12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa
US, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr.
sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00, 28/01 – odl. US, 16/02 – odl.
US in 51/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta občine Izola, št. 465-01-78/2002 z dne
17. 7. 2003, Občina Izola-Comune di Isola,
Sončno nabrežje št. 8, ki jo zastopa županja Breda Pečan, razpisuje
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javne dražbe je Občina
Izola-Comune di Isola, Sončno nabrežje 8,
Izola, ki jo zastopa županja Breda Pečan.
Javno dražbo bo izvedla komisija.
2. Predmeti javne dražbe so nepremičnine v lasti Občine Izola, ki se nahajajo znotraj območja, ki se ureja s Prostorskimi ureditveni pogoji mesto za ureditveno območje
S 4/1 – stanovanjsko območje Jagodje v
Izoli (Uradne objave, št. 21/97) ter Skupinsko lokacijsko dokumentacijo območje PUP
Jagodje – Izola št. načrta 06-01, marec
2001, ki jo je izdelal Studio Galeb d.o.o.,
Kettejeva 1, Koper, potrjena s strani pristojnega organa dne 10. 8. 2001 in Idejne rešitve
–
predlog
parcelacije
št.
NG/36-2003, ki jo je izdelalo podjetje PS
Prostor d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 30,
Koper:
a) gradbena parcela s parc. št. 3897/6,
v izmeri 1069 m2 k.o. Izola mesto.
Izklicna cena znaša 47,036.000 SIT;
b) gradbena parcela s parc. št. 3897/9,
v izmeri 1080 m2 k.o. Izola mesto.
Izklicna cena znaša 47,520.000 SIT;
c) gradbena parcela s parc. št.
3897/10, v izmeri 845 m2 k.o. Izola mesto.
Izklicna cena znaša 37,180.000 SIT;
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d) gradbena parcela s parc. št. 3897/11,
v izmeri 749 m2 k.o. Izola mesto.
Izklicna cena znaša 32,956.000 SIT;
e) gradbena parcela s parc. št.
3897/12, v izmeri 871 m2 k.o. Izola mesto.
Izklicna cena znaša 38,324.000 SIT.
Na nepremičninah, ki so predmet prodaje in opisane v tej točki objave, je predvidena gradnja individualnih stanovanjskih objektov maksimalne etažnosti K+P+1, z največ tremi samostojnimi enotami, pri čemer
mora biti klet v celoti vkopana. Na nepremičninah je možna gradnja objektov le pod
pogoji, določenimi v aktih, citiranih v prvem
odstavku te točke objave.
3. Nepremičnine opisane v 2. točki te
objave so predmet prodaje na javni dražbi,
in sicer izrecno pod pogoji, določenimi v tej
objavi.
4. Izklicne cene predmetov prodaje ne
zajemajo ne komunalnega prispevka niti
20% DDV, ki bo obračunan na izklicano ceno. Najnižji znesek, za katerega je možno
višati izklicno ceno, je 100.000 SIT.
5. Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe za nepremičnino, za
katero je uspel, in sicer v primerni obliki.
Vplačano kavcijo bo prodajalec uspelemu
dražitelju vračunal v kupnino.
6. Nepremičnine, opisane v 2. točki te
objave, preidejo v last in posest uspelega
dražitelja – kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, nastalih v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe. Kupcu bo izdano
zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov, opredeljenih v
pogodbi.
7. Javna dražba bo v torek, 9. decembra
2003, s pričetkom ob 9. uri v sejni sobi
Občinskega sveta občine Izola, Kristanov
trg št. 1, Izola. Interesenti se morajo pred
začetkom javne dražbe, in sicer med 8. in
9. uro izkazati z dokazili iz 8. točke te objave, da lahko sodelujejo na dražbi – postanejo dražitelji.
8. Interesenti, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred njenim začetkom
vplačati kavcijo v višini 4,800.000 SIT za
posamezni predmet javne dražbe na račun organizatorja Občine Izola št.
01240-0100006381, ki se vodi pri Banki
Slovenije. Kavcija je za vse predmete prodaje enotna in določena tako, da lahko
vsakdo izmed dražiteljev draži katerikoli
predmet javne dražbe. Z eno plačano kavcijo lahko dražitelj izdraži le eno nepremičnino. Potrdilo o plačilu kavcije morajo interesenti predložiti komisiji najkasneje pred
začetkom javne dražbe.
Interesent, ki želi sodelovati na javni dražbi, mora pred začetkom javne dražbe predložiti komisiji, če je fizična oseba potrdilo o
državljanstvu Republike Slovenije, če je
pravna oseba pa izpisek iz sodnega registra,
ki ni starejši od 30 dni.
9. Dražitelji, ki na javni dražbi ne uspejo,
dobijo povrnjeno vplačano kavcijo v roku 8
dni po opravljeni javni dražbi. Kavcija se ne
obrestuje.
10. Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite v stavbi Občine Izola,
Postojnska ulica št. 3, Izola, ali na tel.
05/66-00-200 – kontaktna oseba Ana
Jamnik.
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11. Predvidena višina komunalnega prispevka bo 14.000 do 16.000 SIT na kvadratni meter gradbene parcele. Končni znesek bo znan po izdelanem programu opremljanja.
12. Drugi pogoji
Pogodba za predmet javne dražbe mora
biti sklenjena v 15 dneh po uspešno opravljeni javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena
v tem roku, se iz položene kavcije plačajo
stroški izvedbe javne dražbe, katere je zavezan plačati uspeli dražitelj, preostali del
kavcije pa se prenese v last Občine Izola.
V primeru, da uspeli dražitelj v roku iz
prejšnje alinee ne pristopi k podpisu pogodbe, se v roku 8 dni pozove k podpisu
pogodbe dražitelja, ki je ponudil naslednjo
najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo je
ponudil.
20% davek na dodano vrednost od izklicane cene, stroški notarskega zapisa, stroški vknjižbe v zemljiško knjigo ter vse ostale
stroške, nastale v zvezi z izvedbo prodajne
pogodbe, ki niso všteti v kupnino, plača
kupec.
V prodajni pogodbi bodo opredeljene
vse pravice in obveznosti pogodbenih
strank, med drugim tudi pogoji pod katerimi
je možna gradnja.
Prodaja poteka po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupljeno nepremičnino.
Županja lahko, kolikor ugotovi, da za posamezen predmet obstaja ovira za sklenitev
prodajne pogodbe, pred podpisom le-te,
ustavi postopek prodaje.
Občina Izola
Ob-106099
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in
30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03), 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) ter
sklepa Občinskega sveta občine Šentjur,
št. 468-2/2003-152 z dne 6. 3. 2003, z
dne 19. 6. 2003 in z dne 16. 10. 2003
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230
Šentjur,
tel.
03/747-13-23,
faks
03/57-43-446, e-pošta: obcina.sentjur@obc-sentjur.si.
II. Opis predmeta prodaje:
A) Zemljišča
Predmet prodaje so nezazidana stavbna
zemljišča, namenjena za gradnjo proizvodno–servisni in trgovinski dejavnosti, ki so
v coni C-10R Šentjur (na območju Anderburg), in sicer:
1. predmet prodaje št. 1: parc. št.
643/1 travnik v izmeri 7191 m2, vpisana v
vl. št. 396 k.o. Šentjur, po izklicni ceni
65,401.751 SIT;
2. predmet prodaje št. 2: parc. št.
643/6 travnik v izmeri 3941 m2, vpisana v
vl. št. 396 k.o. Šentjur, po izklicni ceni
36,378.969 SIT.
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B) Zemljišča
Predmet prodaje so nezazidana stavbna
zemljišča, namenjena za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, v območju S 21, v
naselju Loka pri Žusmu, in sicer:
3. predmet prodaje št. 3: parc. št.
978/57 travnik v izmeri 1000 m2, vpisana v
vl. št. 82 k.o. Loka pri Žusmu, po izklicni
ceni 2,952.359 SIT;
4. predmet prodaje št. 4: parc. št.
978/16 travnik v izmeri 442 m2, vpisana v
vl. št. 313 k.o. Loka pri Žusmu in parc. št.
987/50 travnik v izmeri 133 m2, vpisana v
vl. št. 82 k.o. Loka pri Žusmu, po izklicni
ceni 2,6332.359 SIT.
C) Stanovanja
5. predmet prodaje št. 5: stanovanje št.
3 v 1. nadstropju, Ipavčeva 19a, Šentjur,
stoječ na parc. št. 166 k.o. Šentjur, v skupni izmeri 97,93 m2. Izklicna cena je
15,072.713 SIT;
6. predmet prodaje št. 6: stanovanje št.
4 v 2. nadstropju, Ipavčeva 19a, Šentjur,
stoječ na parc. št. 166 k.o. Šentjur, v skupni izmeri 89 m2. Izklicna cena je
12,125.461 SIT.
7. predmet prodaje št. 7: stanovanje št.
1 v pritličju, stanovanjske hiše Loka pri Žusmu 118, stoječ na parc. št. 978/33 k.o.
Loka pri Žusmu, v skupni izmeri 30,10 m2.
Izklicna cena je 2,800.000 SIT;
8. predmet prodaje št. 8: stanovanje št.
2 v 1. nadstropju, stanovanjske hiše Loka
pri Žusmu 118, stoječ na parc. št. 978/33
k.o. Loka pri Žusmu, v skupni izmeri
66,35 m2. Izklicna cena je 6,200.000 SIT.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 200.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih
pogojev razpisane javne dražbe. Pogodba
mora biti sklenjena najpozneje v 8 dneh po
zaključku dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnino kupec poravna na transakcijski
račun Občina Šentjur – proračun št.
01320-0100004983 odprt pri Uradu za
javna plačila Žalec, v 8 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe
posebnega postopka. Po plačilu kupnine v
celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest in vložen
bo zemljiškoknjižni predlog za vpis lastninske pravice.
VI. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 9. 12. 2003, v prostorih sejne sobe v 1. nadstropju Mestni trg
5-9, Šentjur, z začetkom ob 10. uri (nad
pošto in zavarovalnico).
Javna dražba se bo opravila ustno, v slovenskem jeziku.
VII. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki so se pravočasno in
pravilno prijavili, tako da:
– plačajo kavcijo in predložijo dokazilo
o njenem plačilu,
– predložijo pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o pristopu k splošnim pogo-
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jem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo),
– če se v imenu ponudnika javne dražbe
udeleži pooblaščenec, predloži neomejeno
specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična
oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe,
pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju,
– fizična oseba predloži potrdilo o državljanstvu, pravna oseba predloži izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od enega meseca,
– predložijo matično, davčno, telefonsko
številko.
Vse listine (razen potrdila o vplačani kavciji, matično, davčno, telefonsko številko) je
treba priložiti v izvirniku ali kopijo listine,
overjeno pri notarju.
VIII. Kavcija: dražitelji morajo do 8. 12.
2003 vplačati kavcijo, ki za vsakega od
predmetov javne dražbe znese za predmet
pod oznako A št. 1 v znesku 6,600.000
SIT, za predmet pod oznako A št. 2 v znesku 3,700.000 SIT, za predmet pod oznako B št. 3 v znesku 300.000 SIT, za predmet pod oznako B št. 4 v znesku 270.000
SIT, za predmet pod oznako C št. 5 v znesku 1,600.000 SIT, za predmet pod oznako C št. 6 v znesku 1,300.000 SIT, za predmet pod oznako C št. 7 v znesku 280.000
SIT, za predmet pod oznako C št. 8 v znesku 620.000 SIT in se plača na račun naveden v V. točki, za namen javne dražbe.
Dražitelj draži katerega koli od predmetov
javne dražbe. Če želi dražitelj dražiti vse
predmete, je dolžan plačati kavcijo za vsak
predmet ločeno.
IX. Rok za prijavo
Dražitelji morajo osebno ali po pošti
predložiti pravilno prijavo najkasneje do
9. 12. 2003 do 8. ure na naslov: Občina
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, z oznako “Ne odpiraj – javna dražba za prodajo
nepremičnin“. Ponudnik osebno izroči ponudbo na vložišču soba št. 51A.
Javne dražbe se lahko udeleži le tisti
dražitelj, ki se pravočasno in pravilno prijavi.
X. Vrnitev, vračunane ali pridržane varščine: dražitelji, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se kavcija brez obresti vrne najkasneje v 8 dneh po zaključku javne dražbe.
Dražitelju, ki uspe (kupcu), se kavcija vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, Občina Šentjur
obdrži vplačano kavcijo.
XI. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih: razpisna dokumentacija se lahko dvigne ali naroči po pošti na
naslovu: Občina Šentjur, oddelek za gospodarstvo, soba št. 45 (II. nadstropje), Mestni
trg 10, Šentjur, ob predložitvi dokazila o
plačilu cene razpisne dokumentacije.
Cena razpisne dokumentacije je
10.000 SIT in se plača na transakcijski
račun Občina Šentjur – proračun št.
01320-0100004983 odprt pri Uradu za
javna plačila Žalec, za namen razpisne dokumentacije za javno dražbo.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnine, zemljiškoknjižni izpisek, katastrske podatke, mapno kopijo z označbo parcel, lokacijsko informacijo, obrazec izjave o sprejemanju

splošnih pogojev javne dražbe, osnutek prodajne pogodbe.
XII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč posamičen ogled parcel in stanovanj, ki so predmet dražbe, na terenu.
Nepremičnine se prodajo po načelu videno-kupljeno.
XIII. Drugi pogoji:
1. Za nepremičnine pod oznako A in B:
Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in služnost v korist prodajalca za potrebe gradnje objektov in omrežja javne infrastrukture za zemljišča, ki so predmet javne dražbe in bodo zgrajena naknadno.
Za predmet prodaje pod oznako A št. 1
in A št. 2 je v kupnini zajet komunalni prispevek za naslednje komunalne naprave:
– vodovodno omrežje s hidranti,
– fekalna kanalizacija,
– meteorna kanalizacija,
– cestno omrežje v asfaltni izvedbi z odvodnjavanjem,
– javna razsvetljava,
– elektro omrežje,
– plinsko omrežje.
V kupnini ni zajeto:
– izgradnja individualnih priključkov na
javne komunalne vode,
– izgradnja telefonskega omrežja,
– kabelske TV.
Za predmet prodaje pod oznako B št. 3
in A št. 4 je v kupnini zajet komunalni prispevek za naslednje komunalne naprave:
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– dovozna cesta v asfaltni izvedbi.
V kupnini ni zajeto:
– izgradnja individualnih priključkov na
javne komunalne vode,
– izgradnja elektro in telefonskega
omrežja,
– kabelske TV.
Kupec plača predpisane davčne dajatve
na promet nepremičnin in vse stroške postopka.
Izbran dražitelj je dolžan dokončati gradnjo poslovnega objekta na zemljišču, ki je
predmet dražbe v roku 2 let od podpisa
prodajne pogodbe. Izbrani dražitelj je dolžan, dokončati stanovanjsko hišo do IV.
gradbene faze, na zemljišču, ki je predmet
dražbe v roku 2 let od dneva sklenitve pogodbe.
2. Za nepremičnine pod oznako C:
kupec plača predpisane davčne dajatve na
promet nepremičnin in vse stroške postopka.
Občina Šentjur
Št. 460/013678
Ob-106101
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), 39. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03),
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (MUV,
št. 31/97, 13/98 in 13/01) in 5. člena
Statuta Javnega podjetja za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7, 2000 Maribor za Mestno
občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, razpisuje
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javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
A) Zemljišče parc. št. 1043/3, travnik, v
izmeri 1396 m2, prip. vl. št. 228, k.o. Tezno, kjer je vpisana lastninska pravica na Mestno občino Maribor.
Zemljišče leži ob zgradbi Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne na
Teznu, med Ptujsko in Zagrebško cesto.
Izklicna cena je 21,051.633,22 SIT, kar
je 15.377,38 SIT/m2.
B) Zemljišče parc. št. 994/12, v izmeri
303 m2, prip. vl. št. 1168, k.o. Spodnje
Radvanje, kjer je vpisana lastninska pravica
na Mestno občino Maribor.
Zemljišče leži ob arheološkem najdišču
Villae Rusticae v Mariboru.
Izklicna cena je 2,297.682,33 SIT, kar
je 7.583,11 SIT/m2.
C) Zemljišče parc. št. 2066/5, v izmeri
77 m2, prip. vl. št. 1097, k.o. Koroška
vrata in zemljišča parc. št. 2092/15 in
2092/17, v skupni izmeri 178 m2, prip. vl.
št. 1412, obe k.o. Koroška vrata, kjer je
vpisana lastninska pravica na Mestno
občino Maribor.
Zemljišča so v območju zazidalnega načrta št. ZN S-8 in Š-8/1 – Pristan v Mariboru.
Izklicna cena je 12,377.442,45 SIT, kar
je 48.538,99 SIT/m2.
D) Zemljišče parc. št. 1195/1, travnik, v
izmeri 405 m2, prip. vl. št. 2131, k.o. Studenci, kjer je vpisana lastninska pravica na
Mestno občino Maribor.
Zemljišče ni samostojna gradbena parcela, je ozek pas med Ulico pohorskega
bataljona in Pekersko cesto v Mariboru.
Izklicna cena je 3,180.060 SIT, kar je
7.852 SIT/m2.
E) Zemljišče parc. št. 1126/6, v izmeri
841 m2, k.o. Razvanje, kjer je vpisana
lastninska pravica na Mestno občino Maribor.
Zemljišče je po Odloku o prostorskih
ureditvenih pogojih za Ta 14P (MUV, št.
29/02) skupaj z ostalimi zemljišči v tem
območju predvideno za gradnjo trgovskega
objekta z gradbenim materialom, polizdelki,
orodjem, opremo in vrtnim centrom.
Izklicna cena je 5,524.966,32 SIT, kar
je 6.569,52 SIT/m2.
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražbe bo ustna. Dražbo vodi
predsednik Komisije za izvedbo in nadzor
prodaje stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je po
100.000 SIT.
Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cena na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. 04515-0000651184, odprt pri
NKBM d.d.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejši od
30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti
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fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije in osebni dokument. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti notarsko overjeno pisno pooblastilo.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore
proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe. Morebitne ugovore reši voditelj
dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v
osmih dneh po končani javni dražbi.
4. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03).
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v prostorih Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v četrtek,
11. 12. 2003 ob 9. uri.
6. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v mesecu dni
po zaključku javne dražbe. Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. Če dražitelj po svoji krivdi ne izpolni
obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje,
da je odstopil od nakupa, varščina pa zapade prodajalcu.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
7. Plačilo stroškov
Kupec se obveže plačati kupnino, 20%
DDV, stroške Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v zvezi s pripravo pogodbe.
Kupec je dodatno dolžan plačati komunalni prispevek za zemljišče:
Parcela A: komunalni prispevek v višini
8,705.471 SIT.
Parcela B: komunalni prispevek v višini
0 SIT.
Parcela C: komunalni prispevek v višini
677.484 SIT.
Parcela D: komunalni prispevek v višini
546.697,35 SIT.
Parcela E: komunalni prispevek v višini
5,643.110 SIT.
8. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo in nadzor prodaje
stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe postopek javne dražbe ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 02/22-01-423 ali 02/22-01-554.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o., Maribor
Št. 466-36/200
Ob-106107
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Ur. glasilo, št. 7/99 in Ur. l. RS, št. 2/02)
in določil Uredbe o pridobivanju, razpola-
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ganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) ter sklepa Sveta Občine Ajdovščina
z dne 3. 7. 2003 in sklepa Sveta Občine
Ajdovščina z dne 9. 10. 2003, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet javne dražbe je prodaja naslednjih nepremičnin:
A) Nezazidano stavbno zemljišče z možnostjo pozidave, in sicer parc. št. 2354/1
njiva 6. razreda v izmeri 420 m2 k.o. Črniče, ki leži v zaselku Slejki nad Črničami.
Zemljišče je terasast teren, komunalno neopremljen, z oteženim dostopom.
B) Del prostorov sedanje Lekarne v Ajdovščini, ki se nahajajo v večetažnem objektu, stoječem na parc. št. 448/3 in delno
na parc. št. 448/1, obe k.o. Ajdovščina, v
skupni izmeri 199,75 m2. Glavni prostori se
nahajajo v pritličju objekta, do katerih je
dostop urejen s Ceste 5. maja, pomožni
prostori pa so v kleti s stopniščno povezavo
neposredno iz prostorov pritličja, razen
shrambe in kotlovnice, do katerih je dostop
urejen z Goriške ceste. Predmet te javne
dražbe pa niso prostori sedanje Lekarne v
Ajdovščini v izmeri 57,99 m2, ki se nahajajo
v pritličju in sestavljajo: dva predprostora, v
izmeri 11 m2 in 9 m2, pisarno v izmeri
17,50 m2, materialko v izmeri 12,20 m2, kopalnico v izmeri 4,80 m2 in balkon v izmeri
1,44 m2, ter pomožni prostor v kleti v izmeri
2,05 m2. Večetažni objekt na parc. št.
448/3 in parc. št. 448/1, obe k.o. Ajdovščina, se nahaja v centralnem predelu mesta Ajdovščina, na Cesti 5. maja 1, neposredno ob glavni cesti Nova Gorica-Vipava
in nasproti novonastajajočega centra. V bližini so javna parkirišča, izvedeni so tudi vsi
priključki na javno vodovodno, kanalizacijsko, električno in telefonsko komunalno
omrežje. Za ogrevanje prostorov je samostojna lastna kotlarna na tekoče gorivo v
kleti. Prostori, ki so predmet te javne dražbe so trenutno zasedeni, njihova izpraznitev pa je predvidena v začetku junija leta
2004.
C) Poslovni prostor, zgrajen do četrte
gradbene faze, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Vilharjeva ul.
26 v Ajdovščini na parcelni številki 147/2 in
147/5 k.o. Ajdovščina. Poslovni prostor meri 25,42 m2, lahko pa se prostor preuredi v
stanovanjsko enoto. Objekt bo priključen
na javne komunalne naprav mesta Ajdovščina. Električni in telefonski priključek je kabelski, za potrebe ogrevanja in pripravo tople vode je izveden plinski priključek. Dostop do objekta je iz dovozne ceste na parkirišče, parkiranje je zagotovljeno ob
stanovanjskem objektu. Elaborat etažne lastnine še ni izveden.
2. Izklicne cene, najnižji znesek njenega
višanja, varščina
A) Za nezazidano stavbno zemljišče
parc. št. 2354/1 k.o. Črniče znaša izklicna
cena 840.000 SIT. Najnižji znesek višanja
je 10.000 SIT, znesek varščine je 90.000
SIT. V ceno ni vključen davek na dodano
vrednost.
B) Za prostore sedanje Lekarne v
Ajdovščini znaša izklicna cena 33,538.000
SIT. V ceno je vključena tudi solastnina na
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pripadajočih skupnih delih. Najnižji znesek
višanja je 300.000 SIT, znesek varščine je
3,500.000 SIT. V ceno ni vključen davek
na promet nepremičnin.
C) Za poslovni prostor, zgrajen do četrte
gradbene faze, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Vilharjeva ul.
26 v Ajdovščini na parcelni številki 147/2 in
147/5 k.o. Ajdovščina, znaša izklicna cena
3,183.005 SIT. V ceno je vključena tudi
solastnina na pripadajočih skupnih delih.
Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT, znesek varščine je 350.000 SIT.
3. Čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v ponedeljek, dne 8. 12.
2003, z začetkom ob 9. uri, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
4. Drugi pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije
in pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo.
Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po sistemu “videno-kupljeno“.
Interesenti morajo za pristop na javno
dražbo:
– do začetka javne dražbe plačati varščino na Podračun EZR Občine Ajdovščina
št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi
RS za javna plačila in se pri plačilu varščine
sklicevati na posamičen predmet prodaje
(navedba nepremičnine) ter predložiti dokazilo o plačilu varščine,
– se izkazati s potrdilom o državljanstvu
za fizične osebe oziroma s predložitvijo izvirnika ali overjene kopije izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
za pravne osebe.
Izbrani bodo dražitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje in ponudili najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 8 dneh po zaključku javne dražbe. Za nezazidano stavbno zemljišče (točka A) in poslovni prostor
(točka C) mora izbrani dražitelj celotno kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Za prostore sedanje Lekarne, ki so predmet te javne
dražbe, lahko izbrani dražitelj poravna kupnino v obrokih, in sicer: prvi obrok v višini
polovice izdražene cene mora poravnati v
roku 8 dni od sklenitve pogodbe, ostala
polovica pa mora biti plačana v celoti najkasneje do dneva izročitve poslovnega prostora v njegovo posest. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistven element pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na določen način in v
določenem roku, se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov, bo Občina
Ajdovščina predlagala vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo.
Kupec je dolžan pridobiti vsa potrdila za
prodajo, plačati davek od prometa nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost,
ki nista vključena v ceno, in stroške overitve. Za sestavo pogodbe poskrbi Občina
Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za
ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelim dražite-
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ljem pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni
od zaključka javne dražbe. Če izbrani dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v
predpisanem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina.
Ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na kraju samem, in sicer v
četrtek, 20. 11. 2003 od 9. do 10. ure za
poslovni prostor na Vilharjevi ulici v Ajdovščini (točka C), za poslovne prostore sedanje Lekarne, ki so predmet te javne dražbe
od 10.30 do 11.30, za nezazidano stavbno
zemljišče v k.o. Črniče (točka A) pa od
13. do 13.30. Dodatne informacije lahko
dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po
telefonu št. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na tel.
05/365-91-14. Kontaktna oseba Katarina
Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Ob-106199
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Postojna št. 032-01-1/03 z
dne 18. 3. 2003 in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišč v k.o. Postojna,
za gradnjo
I. stanovanjske hiše v skladu z Odlokom o
zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje Poljane v Postojni (Uradne objave, št. 40/1989):
1. parc. št. 1870/23 travnik 5. razred v
izmeri 760 m2 in gospodarsko poslopje v
izmeri 4 m2, izklicna vrednost: 3,667.200 SIT,
II. vrstnih hiš v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje Poljane v Postojni (Uradne objave, št. 40/1989):
1. parc. št. 1824/4 pašnik 4. razred v
izmeri 377 m2, izklicna vrednost: 1,809.600
SIT,
2. parc. št. 1870/6 pašnik 3. razred v
izmeri 286 m2 in gospodarsko poslopje v
izmeri 36 m2, izklicna vrednost: 1,545.600
SIT,
3. parc. št. 1870/29 pašnik 2. razred v
izmeri 230 m2 in gospodarsko poslopje v
izmeri 80 m2, izklicna vrednost: 1,488.000
SIT,
4. parc. št. 1870/30 pašnik 2. razred v
izmeri 311 m2, izklicna vrednost: 1,492.800
SIT,
5. parc. št. 1870/31 pašnik 2. razred v
izmeri 326 m2, izklicna vrednost: 1,564.800
SIT,
6. parc. št. 1870/32 pašnik 2. razred v
izmeri 347 m2, izklicna vrednost: 1,665.600
SIT.
Pogoj za nakup teh parcel je skupna
gradnja vseh šestih vrstnih hiš do III. gradbene faze, zato se vseh šest parcel prodaja
kot celota istemu kupcu ali več kupcem, ki
se ob pristopu na dražbo izkažejo s podpisanim dogovorom o skupni izgradnji do
III. gradbene faze.
III. dvojčkov v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje Poljane v
Postojni (Uradne objave, št. 40/1989):
1. parc. št. 1867/2 travnik 5. razred v
izmeri 529 m2, izklicna vrednost: 2,539.200
SIT,

2. parc. št. 1864/37 travnik 5. razred v
izmeri 477 m2, izklicna vrednost: 2,289.600
SIT.
Pogoji prodaje in ostale pomembne informacije
Izklicna cena za zemljišče znaša 4.800
SIT za m2 parcele, za katere nakup se dražitelj prijavi. Najmanjši znesek višanja na
dražbi znaša 100.000 SIT. Cena zemljišča
že vključuje davek na dodano vrednost.
Izračunana vrednost stavbnega zemljišča
v lasti občine se lahko (glede na status dražitelja – nakup zemljišča za gradnjo stanovanjskega objekta za prvo reševanje oziroma neprimerno rešen stanovanjski problem,
odpiranje novih delovnih mest), skladno s
15.a členom Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna (Uradni list
RS, št. 84/01) zniža.
Na podlagi Sklepa o potrditvi programa
opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta Poljane Postojna (Uradni list
RS, št. 12/01) je za plačilo komunalnega
prispevka določeno 50% povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za celotno
območje, kar znaša 4.791,54 SIT za m2 zemljišča na dan 30. 4. 2003. Znesek se mesečno revalorizira z uporabo povprečnega
indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in
IGM. Komunalni prispevek lahko investitor
plača v dveh obrokih – polovico zneska pred
izdajo gradbenega dovoljenja, preostanek pa
v enem letu po prvem plačilu.
V obravnavanem območju je delno zgrajena komunalna infrastruktura, ki je bila potrebna za priključitev že zgrajenih stanovanjskih blokov ob Ljubljanski cesti v Postojni,
na obstoječe komunalno omrežje. Roki, določeni v programu opremljanja stavbnih
zemljišč za nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture, so sicer prekoračeni, dela pa bodo v skladu s programom opremljanja stavbnih zemljišč zaključena do konca
leta 2005. Nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture se bo izvajalo fazno – predvidoma jeseni 2003 oziroma spomladi
2004 široki odriv za ceste, izkopi za primarno in sekundarno komunalno infrastrukturo,
polaganje in zasip – v letu 2004 oziroma
2005 nadaljevanje del ter izvedba zgornjega ustroja cest v makadamski izvedbi – v
letu 2005 oziroma v začetku leta 2006 polaganje robnikov, izvedba javne razsvetljave
in asfaltiranje cest.
Stroške za izpeljavo postopka pri notarju, vključno s stroški zemljiškoknjižnega prepisa, plača kupec.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki se izkažejo s potrdilom o tem, da
imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne
dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini
v znesku 10% izklicne cene za parcelo (navesti št. parcele), ki jo bodo dražili, na račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko “vrsta posla“, na prvi dve
mesti 88.
Varščina se bo neuspelim dražiteljem vrnila v roku 8 dni po opravljeni dražbi (v ta
namen naj dražitelji s seboj na dražbo prinesejo ustrezno bančno kartico).
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Rok za podpis pogodbe je 15 dni po
prejemu pogodbe. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa,
ki se mu izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine, v prej določenem roku,
je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
varščina zadrži, pogodba pa razdre.
Dodatne informacije dobijo interesenti na
Uradu za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine Postojna, Ljubljanska c. 4, pisarna št. 25-27, ali na tel. 05/72-80-722;
ogled lokacije je mogoč po predhodnem
dogovoru.
Javna dražba bo v torek, 9. 12. 2003
ob 10. uri v sejni dvorani Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev dr. 1, 6230 Postojna.
Občina Postojna
Ob-106241
Na podlagi Statuta Občine Kobarid (Ur. l.
RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/91, 30/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
39/98) ter sklepa občinskega sveta z dne
27. 10. 2003 objavlja Občina Kobarid
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe
Predmet prodaje so stanovanja na naslednjih zemljiščih:
– parc. št. 265/1 k.o. Kobarid, stanovanjska stavba 55 m2,
– parc. št. 265/1 k.o. Kobarid, dvorišče 407 m2,
– parc. št. 265/2 k.o. Kobarid, stanovanjska stavba 70 m2.
II. Izhodiščne vrednosti posameznih stanovanj:
– stanovanje 1 (pritličje) – 98,47 m2 po
izklicni ceni 9,354.650 SIT. Najnižja vrednost višanja je 1.000 SIT/m2,
– stanovanje 2 (nadstropje levo) –
95,59 m2 po izklicni ceni 9,081.050 SIT.
Najnižja vrednost višanja je 1.000 SIT/m2,
– stanovanje 3 (pritličje desno) –
89,92 m2 po izklicni ceni 8,542.400 SIT.
Najnižja vrednost višanja je 1.000 SIT/m2.
III. Pogoji javne dražbe
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije,
samostojni podjetniki ter pravne osebe, ki
imajo sedež na območju Republike Slovenije in ki predložijo dokazilo o plačilu varščine.
2. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
3. Interesenti morajo za pristop na dražbo vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Občine Kobarid št. 01246-0100015011, s pripisom za
javno dražbo.
4. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 15 dneh od zaključka javne
dražbe in plačati 60% kupnine v roku 8 dni
od sklenitve pogodbe.
Preostanek kupnine se plača po izvedbi
projekta etažne lastnine ter aneksa k pogodbi. Najkasneje do marca 2004.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku, se mu plačana varščina
ne vrne.
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5. Ponudnik lahko na dražbi prenese varščino na drugo stanovanje, v primeru, da je
neuspešen na izbranem stanovanju, za katerega je vplačal varščino.
6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh
brez obresti.
7. Lastništvo na prodanih nepremičninah preide na kupca s plačilom celotne
kupnine.
IV. Javna dražba bo v ponedeljek, 8. 12.
2003 ob 14. uri na Občini Kobarid, Trg
svobode 2, Kobarid.
V. Informacije
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo
na Občini Kobarid, tel. 38-99-200, faks
38-99-211, e-mail: obcina.kobarid@siol.net.
Po predhodnem dogovoru je možen ogled.
Občina Kobarid

Razpisi delovnih
mest
Su 010602/2003
Ob-106025
Okrajno sodišče v Krškem objavlja prosto uradniško delovno mesto:
1. strokovni sodelavec (1 delovno
mesto).
Delovno mesto se lahko opravlja v naslednjih nazivih: strokovni sodelavec III, strokovni sodelavec II, strokovni sodelavec I.
Delo se bo opravljalo na sedežu Okrajnega sodišča v Krškem.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj za naziv strokovni sodelavec III, najmanj 3 leta
delovnih izkušenj za naziv strokovni sodelavec II, najmanj 4 leta delovnih izkušenj za
naziv strokovni sodelavec I.
Posebni pogoj: pravniški državni izpit in
osnovna računalniška znanja.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, določene z
Zakonom o javnih uslužbencih.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s
trimesečnim poskusnim delom.
Pisne ponudbe z opisom delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati pošljejo najkasneje v 8 dneh po
objavi na naslov: Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško (z
oznako “javni natečaj“).
Kandidate bomo o izboru obvestili v 8
dneh po odločitvi.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
07/48-81-736 (Marjana Gajski).
Okrajno sodišče v Krškem
Št. 1722-02-11-44/2003
Ob-106065
Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, vabi k sodelovanju
pripravnika, univerzitetnega diplomiranega pravnika v Uradu za policijo in
druge varnostne naloge.
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Pripravništvo je namenjeno usposabljanju za samostojno opravljanje dela na kasnejšem uradniškem delovnem mestu.
Pripravniška doba traja 10 mesecev. Pripravnik bo pripravništvo sklenil z opravljanjem državnega izpita iz javne uprave, ki je
sestavni del pripravništva.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 111-44/2003.
Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti fotokopijo diplome in fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v roku
osem dni po objavi (rok za prijavo začne
teči z dnem objave), na naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za organizacijo
in kadre, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Kandidat bo delo opravljal na sedežu
Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana.
V razpisnem roku prijavljene kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih
dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 472-42-78.
Ministrstvo
za notranje zadeve
Ob-106063
Svet Splošne bolnišnice Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, je
na podlagi 20. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo
mesto na seji dne 10. 11. 2003 sprejel
sklep o razpisu prostega delovnega mesta
direktorja Splošne bolnišnice Novo
mesto.
Za direktorja lahko kandidira oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi
znanji,
– ima verificirana znanja iz upravljanja,
– prijavi na razpis predloži program dela
in razvoja zavoda.
Za imenovanje je potrebno soglasje ustanovitelja.
Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena z izbranim kandidatom za mandatno dobo štirih let.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev naj kandidati oziroma kandidatke
pošljejo v roku 15 dni po tej objavi na naslov:
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom: “Za
razpis za delovno mesto direktorja.“
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.
Svet Splošne bolnišnice
Novo mesto
Št. 343/03
Ob-106068
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, objavlja javni natečaj za prosta delovna mesta
10 pripravnikov
z univerzitetno stopnjo izobrazbe.
Od kandidatov pričakujemo:
– univerzitetno izobrazbo pravne, politološke ali ekonomske smeri (7 pripravnikov),
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– univerzitetno stopnjo izobrazbe družboslovne usmeritve (3 pripravnike),
– aktivno znanje dveh tujih jezikov, od
tega en jezik izmed: angleški, nemški, francoski, španski ali ruski jezik,
– usposobljenost za delo z računalniškimi urejevalniki besedil.
Za navedena delovna mesta je kraj
opravljanja dela Prešernova 25, Ljubljana,
kandidati/ke pa morajo poleg navedenih
pogojev, izpolnjevati tudi naslednje splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, aktivno znanje dveh tujih jezikov, da oseba ni bila pravnomočno obsojena in ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Kandidati/ke morajo poleg morebitnih
dodatnih dokazil, navedenih pri razpisanem
delovnem mestu, priložiti tudi: dokazilo o
državljanstvu RS, potrdilo Ministrstva za pravosodje, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da
ni bila obsojena na nepogojno kazen zoper
trajanja več kot šest mesecev, potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek
zaradi prej navedenega kaznivega dejanja,
potrdilo o pridobljeni izobrazbi, življenjepis
z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in
dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Rok za vlaganje prijav je 15 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25,
Ljubljana, z navedbo delovnega mesta, za
katerega se kandidat/ka poteguje in z označbo “Javni natečaj za zasedbo delovnih
mest“.
Kandidati/ke bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranim
kandidatom/kam bo izdana upravna odločba, drugim pa bo vročen sklep, da niso
izbrani. Z izbranimi kandidati/kami bomo po
dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-23-32.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 124-730/03
Ob-106117
Na podlagi drugega odstavka 191. člena, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za informacijsko družbo na podlagi sklepa
Uradniškega sveta številka 9064-37/2003
z dne 6. 10. 2003 objavlja javni natečaj za
položaj
glavnega inšpektorja Republike Slovenije za telekomunikacije, elektronsko
podpisovanje in pošto.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
elektrotehnične ali telekomunikacijske smeri;
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– 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;
– 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 kandidati 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 državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja oziroma izjava o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
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 mestih v javnem ali
zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo
z ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih 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 področju 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
upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se
uporablja v državah EU in drugih razvitejših državah sveta.

Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali/in strokovnega
izpita za inšpektorja, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za informacijsko
družbo bo izbranega kandidata za glavnega
inšpektorja Republike Slovenije za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in
pošto imenovala Vlada Republike Slovenije
za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu inšpektorja – višjega svetnika na sedežu organa v Ljubljani, Tržaška 21.
Glavni inšpektor Republike Slovenije za
telekomunikacije, elektronsko podpisovanje
in pošto 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 “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
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 posebne natečajne komisije Mirko Bandelj, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel.
01/478-11-02. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno
usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom pa
bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in
neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Št. 111-1/03 3101
Ob-106131
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50, Ljubljana, javni natečaj za delovno mesto:
svetovalec/ka za vodenje upravnih in
drugih postopkov v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec I, svetovalec II in
svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) in Zakonom o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02), morajo kandidati/ke
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– nekaznovanost,
– državljanstvo Republike Slovenije.
V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) lahko za delovno
mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo
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opravljenega državnega izpita iz javne uprave, 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 kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– 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).
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili in opisom delovnih izkušenj v osmih dneh po objavi na naš naslov s pripisom “Javni natečaj“. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidate/ke, ki bodo prišli v ožji izbor
bomo povabili na razgovor.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v petnajstih dneh po opravljenem postopku. Z izbranim kandidatom/ko bo po
dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel.
01/47-85-270.
Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij
Št. 1773/2003
Ob-106138
Svet zavoda Vrtca Ig, Ig 205, 1292 Ig,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje skladno s 53. členom oziroma 145. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01 in
108/02) ter 43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI (Uradni list
RS, št. 64/01) ter imeti pedagoške, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 1. 2004.
Pisnim prijavam naj kandidati priložijo
dokazila o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev s kratko vsebino o dosedanjem delu.
Pisne prijave pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov Svet Vrtca Ig, Ig 205,
1292 Ig, s pripisom za razpis.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Vrtec Ig
Št. 1-196/2003
Ob-106231
Sodnik za prekrške v Ljubljani objavlja
prosto uradniško delovno mesto:
pravosodni svetnik.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Sodnik
za prekrške Ljubljana, Mala ulica 3, 1000
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pravosodni svetnik.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v naslednjih nazivih: pravosodni svetnik II, pravosodni svetnik I, višji pravosodni svetnik.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj za naziv pravosodni svetnik II, najmanj 11 let de-
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lovnih izkušenj za naziv pravosodni svetnik
I, najmanj 16 let delovnih izkušenj za naziv
višji pravosodni svetnik.
Posebni pogoj: pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, določene z
Zakonom o javnih uslužbencih.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– potrdilo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Upoštevali bomo samo prijave, ki jim bodo predložena vsa dokazila.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav in
rok za obvestilo o izbiri: pisne ponudbe z
opisom delovnih izkušenj ter dokazili o
izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje v 8 dneh po objavi na naslov:
Sodnik za prekrške Ljubljana, Mala ulica
3, 1000 Ljubljana (z oznako: “javni natečaj“).
7. Oseba, ki daje informacije o izvedbi
javnega natečaja: Elza Novina, tel.
01/474-09-45.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in s 4 mesečnim poskusnim delom.
Kandidate bomo o izboru obvestili v
8 dneh po odločitvi.
Sodnik za prekrške v Ljubljani
Št. 125/2003
Ob-106238
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02) Okrajno sodišče v Novem mestu
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
strokovni sodelavec III.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Novem mestu, Jerebova 2,
8000 Novo mesto.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
strokovni sodelavec III.
3. Delo se lahko opravlja v nazivih: strokovni sodelavec III, strokovni sodelavec II,
strokovni sodelavec I.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti v nazivu strokovni sodelavec III, najmanj 3 leta v
nazivu strokovni sodelavec II, najmanj 4 leta
v nazivu strokovni sodelavec I,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom.
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ter ustrezne refe-
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rence oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma opravljenem pravosodnem izpitu.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa dokazila. Z izbranim
kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave tega javnega natečaja na
naslov: Okrajno sodišče v Novem mestu,
Jerebova 2, 8000 Novo mesto.
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 Novem mestu
Št. 122-999/2003
Ob-106257
Na podlagi drugega odstavka 191. člena, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-25/2003 z dne 6. 10. 2003 objavlja
javni natečaj za položaj
glavnega/ne inšpektorja/ice Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo biotehniške ali veterinarske 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 angleškega jezika 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 smojo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati 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 državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja oziroma izjava
o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-
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janju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
v tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee;
– znanje angleškega jezika in znanje drugega jezika EU se dokazuje z ustreznim
dokazilom oziroma potrdilom ali kako drugače, kar pojasni v razgovoru s posebno
natečajno komisijo.
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 mestih v
javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih 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 področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Pri znanju drugega jezika EU se kot tuji
jezik upoštevajo francoščina, nemščina ali
izjemoma drugi jezik EU.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali/in strokovnega
izpita za inšpektorja, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo izbranega kandidata
za glavnega inšpektorja Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo imenovala Vlada Republike Slovenije za
dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu inšpektorja – višjega svetnika na sedežu organa v
Ljubljani, Parmova 33.
Glavni inšpektor Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 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 “Vodenje in upravljanje v upravi“, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dneva te objave.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
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natečajne komisije Jože Romšek, Minister
za promet, Langusova 4, Ljubljana, tel.
01/478-82-76. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za
položaj, bo predsednik posebne natečajne
komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep.
Izbrani kandidat in neizbrani kandidati
bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja
izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 122-1000/2003
Ob-106258
Na podlagi drugega odstavka 191. člena, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-23/2003 z dne 6. 10. 2003 objavlja
javni natečaj za položaj
direktorja/ice Uprave Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem biotehnične 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 jezik
oziroma drugi uradni jezik 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 kandidati 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 državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee;
– certifikat o aktivnem znanju angleškega jezika oziroma drugega uradnega jezika EU.
Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kan-

didirajo ali na sorodnem področju v javnem
ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne urpave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področje dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Pri aktivnem znanju drugega uradnega
jezika EU se kot tuj jezik upoštevajo francoščina, nemščina ali izjemoma drugi uradni
jezik EU.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo izbranega kandidata
za diretorja Uprave Republike Slovenije za
varstvo rastlin in semenarstvo imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z
možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu sekretarja na sedežu organa v Ljubljani, Dunajska 56-58.
Direktor Uprave Republike Slovenije za
varstvo rastlin in semenarstvo 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 “Vodenje in upravljanje v
upravi“, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dneva te objave.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Franc Tomažič, Upravna
enota Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, tel.
05/728-06-50. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za
položaj, bo predsednik posebne natečajne
komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep.
Izbrani kandidat in neizbrani kandidati
bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja
izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Druge objave
Št. 017-1/2002
Ob-106210
V skladu z drugim odstavkom 74. člena
Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95, 35/97 – sklep US, 43/97 – popr.
sklepa US, 22/00 – obvezna razlaga,
85/01, 54/02 – odl. US, 60/02 – sklep US
in 101/03) Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni poziv
lokalnim skupnostim za predložitev vlog
za vključitev v zaokrožena turistična
območja
Zakon o igrah na srečo v drugem odstavku
74. člena določa, da zaokroženo turistično
območje na podlagi sklepa Vlade Republike
Slovenije o dodelitvi koncesije za prirejanje
posebnih iger na srečo v igralnici z odločbo
določi minister, pristojen za turizem in to tako,
da ga poleg lokalne skupnosti, na območju
katere je igralnica, sestavljajo tudi lokalne skupnosti, ki izrazijo interes za vključitev v zaokroženo turistično območje in ki izpolnjujejo vsaj
dva od naslednjih kriterijev, upoštevaje tudi
njihovo intenzivnost:
1. dodatna obremenjenost okolja zaradi izvajanja igralniške dejavnosti;
2. prostorska povezanost in soodvisnost
pri rabi prostora za razvoj turizma in oblikovanje skupne turistične ponudbe;
3. skupno investiranje ali vzdrževanje objektov in naprav turistične infrastrukture (športno-rekreativni, kulturni objekti in naprave, namenjene pretežno turistom in izletnikom);
4. skupne aktivnosti na področju turistično-informativne in promotivne dejavnosti;
5. skupna komunalna infrastruktura, če je
ta izrazito v funkciji turizma.
Lokalna skupnost izrazi interes za vključitev v zaokroženo turistično območje s tem, da
Ministrstvu za gospodarstvo posreduje vlogo,
ki mora vsebovati:
– navedbo lokalne skupnosti, na območju
katere je igralnica oziroma je bila podeljena
koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo
v igralnici, s katero bi želeli sooblikovati zaokroženo turistično območje,
– dokazila o izpolnjevanju postavljenih kriterijev.
Posamezna lokalna skupnost se lahko uvrsti le v eno zaokroženo turistično območje.
Do objave tega javnega poziva so bile podeljene koncesije za izvajanje posebnih iger
na srečo v igralnici v naslednjih lokalnih skupnostih: Nova Gorica, Sežana, Piran, Kranjska Gora, Bled, Maribor, Novo mesto, Rogaška Slatina, Ljubljana, Brežice, Moravske Toplice, Šentilj in Kobarid (v primeru slednjih
dveh igralnica še ne obratuje).
Vloge je potrebno najkasneje v 14 dneh
po objavi tega javnega poziva posredovati na
naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, z oznako “Za zaokroženo
turistično območje” v levem zgornjem delu
ovojnice.
Dodatne informacije v zvezi s tem javnim
pozivom posreduje Marko Podrekar, svetovalec vlade, tel. 478-32-92, elektronski naslov:
Marko.Podrekar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 113-114

Ob-106195
Razvojni javni sklad Lendava, Glavna ulica
9, Lendava, na podlagi sklepa nadzornega
sveta Razvojnega javnega sklada Lendava z
dne 19. 9. 2003, objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup ali najem poslovne hale Mura v
Lendavi, Industrijska ul. 2
1. Predmet javnega zbiranja ponudb:
a) Prodaja poslovne hale Mura v Lendavi,
Industrijska ulica 2, stoječa na parc. št.
735/4, poslovna stavba v izmeri 20,63 a,
neplodno v izmeri 13,87 a, zk. vl. št. 3520
k.o. Lendava, parc. št. 735/16 – dvorišče v
izmeri 4,60 a, parc. št. 735/20 – dvorišče v
izmeri 19,01 a, parc. št. 732/3 – pot v izmeri
6,93 a, parc. št. 732/4 – dvorišče v izmeri
1,10 a in poslovna stavba v izmeri 0,75 a.
Koristne površine poslovne stavbe so:
– kletni prostori v skupni izmeri 191 m2,
– pritličje v skupni izmeri 1872,2 m2,
– nadstropje v skupni izmeri 1748,45 m2,
– kotlovnica, kompresor, vakum v skupni
izmeri 74,05 m2;
b) najem poslovne hale pod 1.a.
2. Izklicna cena
Izklicna cena nepremičnin iz točke 1. a.
znaša 521,024.917 SIT.
Izklicna cena nepremičnine iz točke 1.b.
znaša 2,496.743,30 SIT mesečno.
3. S kupcem, najboljšim ponudnikom, bo
sklenjena prodajna pogodba, pri čemer rok
plačila ne more biti daljši od 8 dni od dneva
podpisa pogodbe. Z izbranim ponudnikom bo
v roku 15 dni od odpiranja ponudb sklenjena
pogodba. V primeru, da bo prodaja neuspešna, se bo sklenila pogodba o najemu z najustreznejšim ponudnikom.
4. Pri razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe.
5. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
6. Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Razvojni javni sklad Lendava, Glavna ulica 9, 9220 Lendava, z oznako »Ponudba za
nakup poslovne hale Mura – Ne odpiraj« v 15
dneh po tej objavi.
7. Odpiranje ponudb bo dne 10. 12. 2003
ob 10. uri na sedežu Razvojnega javnega sklada Lendava, Glavna ulica 9, Lendava.
8. Ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime in priimek, naslov), pravne osebe še sklep o registraciji, potrdilo o plačani 10% varščini ali zavarovanje – nepreklicno bančno garancijo na prvi
poziv, ponujeno ceno za nepremičnine in izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje.
9. Upoštevane bodo popolne ponudbe, prispele na naslov prodajalca v roku in bo ponudbena cena enaka ali višja od izklicne cene.
10. 10% varščina od izklicne cene se plača
samo v primeru nakupa nepremičnine, in sicer
v v roku, ki je določen za dostavo ponudbe, na
transakcijski račun Razvojnega javnega sklada
Lendava, št. 01259-6520974091.
Uspelemu ponudniku se bo varščina vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena brez
obresti v 8 dneh po preteku roka za zbiranje
ponudb.
11. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec.
12. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka
pozove vse ponudnike ali pa samo tiste, katerih ponudbe oceni kot najbolj ustrezne, da ponudbe še dopolnijo v posameznih elementih.
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Komisija lahko v katerikoli fazi postopka
odloči, da z vsemi ponudniki ali le s posameznimi od njih opravi pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje.
Prav tako lahko komisija brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine
postopek ali pogajanja, ne da bi za to navedla
razloge.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
14. Nadaljnje informacije v zvezi s prodajo
nepremičnin interesenti dobijo na tel. 02/57893-65 pri Frančič Janezu. Po predhodnem
dogovoru je možen ogled poslovne hale.
15. Kupcu se nepremičnina izroči v last in
posest po plačilu celotne kupnine, oziroma
da v najem po sklenitvi pogodbe.
Razvojni javni sklad Lendava

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 201-779/2003 1247
Ob-106026
Republika Slovenija, Upravna enota Novo
mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi
39. člena Zakona o matičnem registru (ZMatR, Ur. l. RS, št. 37/03) in 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02), po uradni dolžnosti v upravni zadevi spremembe že vpisanega podatka pri vpisu rojstva Frančiška Hočevarja, ki je imel prijavljeno zadnje stalno prebivališče v Malem Lipju št. 6, naslednji sklep:
Frančišku Hočevarju, roj. 7. 1. 1924 v Malem Lipju, ki je imel prijavljeno zadnje stalno
prebivališče v Malem Lipju št. 6, in je umrl 27.
10. 2003 v Novem mestu, se v postopku spremembe že vpisanega podatka v rojstni matični
knjigi postavi začasna zastopnica Majda Struna, delavka tukajšnjega upravnega organa, ki
ga bo zastopala v tem postopku.
Št. 2/05-08-21102-688/2003-11 Ob-106035
Upravna enota Ljubljana na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Spahić Mirjane, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Spahić
Mirjani, roj. 6. 9. 1977, s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Ljubljani, Moškričeva ulica 24,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Št. 2/05-09-21102-828/2003-4 Ob-106070
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Vamplin Sylvie
Caroline, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Vamplin Sylvii Caroline, roj. 26. 12. 1975, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Iški vasi 62, Ig,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-650/2001-9 Ob-106071
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Dubac Radivoja, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Dubac
Radivoju, roj. 11. 6. 1969, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Brodarjev trg 7,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-518/2003-10 Ob-106072
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Butina Mihe, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Butina
Mihi, roj. 7. 6. 1957, s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Ljubljani, Gosposvetska cesta 13, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št 2/05-09-21102-799/2003-5 Ob-106073
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Šljivar Denise, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Šljivar
Denisi, roj. 27. 9. 1981, s prijavljenim stalnim
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prebivališčem v Podgradu, Cesta v Kresnice
6, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-91/2002-9 Ob-106074
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Omers Barbike, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Omers
Barbiki, roj. 10. 11. 1952, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Janova ulica 7,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-2/2002-12 Ob-106075
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Pajk Silvestra, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Pajk
Silvestru, roj. 22. 6. 1968, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Puhova ulica 3,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št 2/05-09-21102-46/2002-8 Ob-106076
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Grah Ludvika, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Grah
Ludviku, roj. 28. 9. 1959, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Jakčeva ulica
40, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-101/2002-11 Ob-106077
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena

Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Narobe Romani,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Narobe Romani, roj.20. 1. 1976, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Preglov trg 4,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-185/2002-12 Ob-106078
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Zukanović
Ismeta, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Zukanović Ismetu, roj. 22. 6. 1953, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Rusjanov trg 1, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-468/2002-9 Ob-106079
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Mlakar Zdravka, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Mlakar
Zdravku, roj. 1. 1. 1958, s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Ljubljani, Fabianijeva ulica 11,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-472/2002-8 Ob-106080
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Žnidaršič Andreasa, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Žnidaršič Andreasu, roj. 16. 6. 1977, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Medvodah, Kržišniko-
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va ulica 2, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-494/2002-5 Ob-106081
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Leskovšek Danice, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Leskovšek Danici, roj. 19. 6. 1971, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Litijska
cesta 142, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-785/2002-15 Ob-106082
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Turk Andreje, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Turk
Andreji, roj. 7. 3. 1957, s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Ljubljani, Cesta 24, junija 74,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 20900-81/03-21213
Ob-106083
Republika Slovenija, Upravna enota Domžale, izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99) in po pooblastilu
št. 12300-018/00-24 z dne 15. 5. 2000 v
zadevi ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča Janežič Francija, sedaj neznanega
prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Janežič Franciju, roj. 11. 1. 1963, Šentvid pri Lukovici, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
Domžalah, Miklošičeva ul. 1/b, se postavi Kalčič Urško, delavko Upravne enote Domžale.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-513/2003-0604052 Ob-106109
Upravna enota Ptuj, Oddelek za upravne
notranje zadeve, izdaja na podlagi prvega od-
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stavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika št.
032-4/01-01 z dne 11. 4. 2001 v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Jagarinec Ivana, sedaj neznanega prebivališča
naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Jagarinec
Ivanu, rojenemu 15. 11. 1956, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Mala Varnica 4b, se postavi Marta Korže, delavka Upravne enote Ptuj.
2. Začasna zastopnica bo zastopala stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dvoljena posebna pritožba.
Št. 209-522/2002-519
Ob-106119
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnika št.
123-05-16/97-0610/13 z dne 13. 10. 2003,
v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Bradač Bojana, katerega
prebivališče je neznano, naslednji sklep:
1. Bradač Bojanu, roj. 21. 4. 1955 v Novem mestu, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Mariboru, Bevkova ul. 4, se postavi
začasni zastopnik Janez Grušovnik, delavec
Upravne enote Maribor.
2. Začasni zastopnik zastopa stranko le toliko časa, dokler bodo podani razlogi za to oziroma dokler v postopku ne nastopi stranka sama, njen pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
Št. 209-369/2003-2
Ob-106121
Oddelek za upravne notranje zadeve
Upravne enote Hrastnik, izdaja na podlagi
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) in po pooblastilu načelnika UE, št.
012-3/95 z dne 12. 10. 1995 v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča mladoletne Štiftar Lare, s stalnim prebivališčem
na naslovu Naselje Aleša Kaple št. 7E, Hrastnik, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Selič Mojca, uslužbenka Upravne enote
Hrastnik, se postavi za začasno zastopnico za
vročitev odločbe, izdane Štiftar Lari, ki jo v
postopku zastopa mati Štiftar Jana v zadevi
ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča.
2. Selič Mojci se vroči odločba Upravne
enote Hrastnik, št. 209-369/2003-1 z dne
12. 11. 2003. Z vročitvijo odločbe začasni
zastopnici se šteje vročitev za opravljeno.
Št. 209-367/2003-2
Ob-106122
Oddelek za upravne notranje zadeve
Upravne enote Hrastnik, izdaja na podlagi
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) in po pooblastilu načelnika UE, št.
012-3/95 z dne 12. 10. 1995 v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča mladoletnemu Štiftar Žigu, s stalnim prebivališčem
na naslovu Naselje Aleša Kaple št. 7E, Hrastnik, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Selič Mojca, uslužbenka Upravne enote
Hrastnik, se postavi za začasno zastopnico za
vročitev odločbe, izdane Štiftar Žigu, ki ga v
postopku zastopa mati Štiftar Jana v zadevi
ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča.
2. Selič Mojci se vroči odločba Upravne
enote Hrastnik, št. 209-367/2003-1 z dne
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12. 11. 2003. Z vročitvijo odločbe začasni
zastopnici se šteje vročitev za opravljeno.
Št. 209-366/2003-2
Ob-106123
Oddelek za upravne notranje zadeve
Upravne enote Hrastnik, izdaja na podlagi
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) in po pooblastilu načelnika UE, št.
012-3/95 z dne 12. 10. 1995 v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Štiftar Jane, s stalnim prebivališčem na naslovu
Naselje Aleša Kaple št. 7E, Hrastnik, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Selič Mojca, uslužbenka Upravne enote
Hrastnik, se postavi za začasno zastopnico za
vročitev odločbe, izdane Štiftar Jani v zadevi
ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča.
2. Selič Mojci se vroči odločba Upravne
enote Hrastnik, št. 209-366/2003-1 z dne
12. 11. 2003. Z vročitvijo odločbe začasni
zastopnici se šteje vročitev za opravljeno.
Št. 209-14/2003-32
Ob-106124
Oddelek za upravne notranje zadeve
Upravne enote Hrastnik, izdaja na podlagi
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) in po pooblastilu načelnika UE, št.
012-3/95 z dne 12. 10. 1995 v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Štiftar Andreja, s stalnim prebivališčem na naslovu Naselje Aleša Kaple št. 7E, Hrastnik, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Selič Mojca, uslužbenka Upravne enote
Hrastnik, se postavi za začasno zastopnico za
vročitev odločbe, izdane Štiftar Andreju v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča.
2. Selič Mojci se vroči odločba Upravne
enote Hrastnik, št. 209-14/2003-32 z dne
12. 11. 2003. Z vročitvijo odločbe začasni
zastopnici se šteje vročitev za opravljeno.
Št. 209-368/2003-2
Ob-106125
Oddelek za upravne notranje zadeve
Upravne enote Hrastnik, izdaja na podlagi
51. člena Zakona o splošnem upravne postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) in po pooblastilu načelnika UE, št.
012-3/95 z dne 12. 10. 1995 v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča mladoletni Štiftar Niki, s stalnim prebivališčem na
naslovu Naselje Aleša Kaple št. 7E, Hrastnik,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Selič Mojca, uslužbenka Upravne enote
Hrastnik, se postavi za začasno zastopnico za
vročitev odločbe, izdane Štiftar Niki, ki jo v
postopku zastopa mati Štiftar Jana v zadevi
ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča.
2. Selič Mojci se vroči odločba Upravne
enote Hrastnik, št. 209-368/2003-1 z dne
12. 11. 2003. Z vročitvijo odločbe začasni
zastopnici se šteje vročitev za opravljeno.
Št. 033-3/2003
Ob-106214
S sklepom Upravne enote Jesenice, Oddelka za upravne notranje zadeve št. 25158/97; 251-182/97 z dne 15. 10. 2003, se
strankama Ešefi Mujdžić, rojeni 23. 2. 1955 in
Harisu Mujdžiću, rojenemu 15. 12. 1980, državljanoma Bosne in Hercegovine, v zadevi
ugotavljanja nadaljnje upravičenosti do začasnega zatočišča v Republiki Sloveniji, za začasno zastopnico postavi Cvetka Pezdič, uslužbenka Upravne enote Jesenice.
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 02401-8/2003-1211
Ob-106001
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije OŠ Dutovlje, s
sedežem v Dutovljah 135, 6221 Dutovlje, ki so jih sprejeli člani na ustanovnem
sestanku sindikata dne 21. 10. 2003, se
hranijo na Upravni enoti Sežana.
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije OŠ Dutovlje, s sedežem v Dutovljah 135, 6221 Dutovlje, so
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 25, z dne 7. 11. 2003.
Št. 141-18/2003-112
Ob-106002
Pravila sindikata STTC Maribor, vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor, z dne 11. 5. 1993, pod zaporedno številko 17, so bila spremenjena in
sprejeta na razširjeni seji IO sindikata, dne
3. 11. 2003, in odslej nosijo naziv: Pravila
sindikata Intereuropa d.d. Filiala špedicija
Maribor, ko je bilo spremenjeno in sprejeto
tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat
delavcev prometa in zvez Slovenije, Sindikat Intereuropa d.d. Filiala špedicija
Maribor, skrajšano: SDPZ Slovenije, Sindikat Intereuropa d.d. Filiala špedicija
Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru,
Tržaška cesta 53.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 18, z dne 7. 11. 2003.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 029-4/2003
Ob-106003
Pravila Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, Agencije RS za plačilni promet, sindikata podružnice Krško, ki so
bila z odločbo št. 029-8/98-2/23, z dne
15. 7. 1998, vzeta v hrambo pri Upravni
enoti Krško, vpisana v evidenco pod zap.
št. 74, z matično številko 5972949, se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 028-10/2002
Ob-106004
Temeljni akt – Pravila Sindikata kmetijstva in živilske industrije Slovenije družbe Turma d.o.o., Ljubljana, Hladilniška
pot 34, Ljubljana, ki se hrani pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci statutov pod zaporedno številko 128, se
z dnem 10. 10. 2003 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 028-8/2003-3
Ob-106005
Temeljni akt – Pravila Sindikata kmetijstva in živilske industrije Slovenije
družbe Perutnina Ptuj, d.d. - Ljubljana
in okolica, Hladilniška pot 34, Ljubljana, se z dnem 10. 10. 2003 hrani pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je
vpisan v evidenci statutov pod zaporedno
številko 131.
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Št. 028-5/2002-5
Ob-106006
Temeljni akt – Pravila o delovanju Sindikata kmetijstva in živilske industrije
Slovenije družbe Jata, d.d., Ljubljana,
Hladilniška pot 34, Ljubljana, ki se hrani
pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je
vpisan v evidenci statutov pod zaporedno
številko 126, se z dnem 10. 10. 2003 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 02048-005/2003-002
Ob-106215
Statut Sindikata socialnega zavarovanja Slovenije (SSZS), s sedežem v
Ljubljani, Miklošičeva 24, se hrani pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 3. 11. 2003 pod zaporedno št.
163.
Št. 37400-0001/01
Ob-106217
1. V hrambo pri Upravni enoti Ormož se
vzamejo Pravila sindikata Kmetijstva in Živilske industrije, Sindikata družbe KZ Ormož z.o.o.; naziv pravil: Pravila za organiziranost in delovanje sindikata Kmetijstva
in Živilske industrije Slovenije, Sindikat delavcev družbe Kmetijske zadruge Ormož
z.o.o.; ime sindikata: Sindikat Kmetijstva
in Živilske industrije Slovenije, Sindikat delavcev družbe Kmetijske zadruge Ormož z.o.o.; sedež sindikata: Ptujska cesta 12, Ormož.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 42.
3. Matična številka sindikata je 1147951.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Ob-106019
Splošni pogoji
uporabe storitev digitalnega mobilnega
javnega telekomunikacijskega omrežja
operaterja, ki ga trži družba Debitel,
telekomunikacije, d.d., Železna cesta
18, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju:
“Debitel”),
1. Opredelitev pojmov
Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) za uporabo storitev digitalnega
mobilnega javnega telekomunikacijskega
omrežja operaterja, ki ga trži Debitel (v nadaljevanju: »debitelov operater«), so splošni pogoji poslovanja Debitela kot posrednika izvajalca storitev digitalnega omrežja v
razmerju do naročnikov in drugih uporabnikov teh storitev.
»Digitalno omrežje debitelovega operaterja« je digitalno telekomunikacijsko omrežje GSM 900, GSM 1800 in UMTS/IMT, ki
omogoča radijske telekomunikacijske povezave med naročniki in uporabniki (v nada-

ljevanju: “naročniki”) radijske terminalne
opreme znotraj digitalnega omrežja debitelovega operaterja in z uporabniki drugih
omrežij.
»Storitve digitalnega omrežja« so vzpostavljanje govornih zvez in druge tehnične
in komercialne storitve, ki jih omogoča digitalno omrežje, ter jih nudi Debitel svojim
naročnikom in uporabnikom v skladu s temi
splošnimi pogoji, pogoji uporabe posameznih storitev, navodili za uporabo in sklenjenimi naročniškimi pogodbami (v nadaljevanju: storitve).
»Kartica SIM« (SIM - Subscriber Identity
Modul in USIM - Universal Subscriber Identity Modul) je kartica z vpisano kodo, ki
omogoča priključitev na omrežje in identifikacijo naročnika oziroma uporabnika omrežja. Kartica SIM omogoča varovanje naročnika oziroma uporabnika z identifikacijsko
številko PIN (Personal Identification Number) in zaklepanje »priključka« v omrežju ob
trikratnem napačnem vnosu PIN številke. S
pomočjo številke za odklepanje PUK (Personal Unblocking Key) se lahko zaklepanje
razveljavi. Večkratni (desetkratni) napačni
vnos PUK številke povzroči uničenje kartice. Izdaja nove kartice, ob vračilu uničene,
bremeni naročnika.
»Agencija za telekomunikacije radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (v nadaljevanju: ATRP)« je neodvisni regulatorni organ, ustanovljen na podlagi zakona o telekomunikacijah z namenom, da primarno v
interesu uporabnikov zagotavlja pregledno
in nepristransko delovanje trga telekomunikacij.
»Stacionarno omrežje ali omrežje
PSTN/ISDN« je javno komutirano telefonsko omrežje s funkcijami ISDN, ki ga za
izvajanje javnih storitev govorne telefonije
upravljajo izvajalci fiksnih javnih telekomunikacijskih storitev (v nadaljevanju: stacionarno omrežje).
»Gostovanje« (Roaming) je možnost uporabe storitev omrežij drugih operaterjev, s
katerimi ima debitelov operater sklenjene
ustrezne pogodbe za zagotavljaje storitev
tudi Debitelovim naročnikom in uporabnikom.
»Ponudnik vsebin in/ali storitev« (Content Provider) je pravna ali fizična oseba, s
katero debitelov operater ali Debitel sklene
ustrezno pogodbo za dostop do določenih
vsebin ali storitev.
»Cenik storitev digitalnega omrežja« določa cene storitev Debitela, ki jih Debitel
opravlja za naročnika po naročniški pogodbi in za uporabnika (v nadaljevanju: cenik
storitev).
»Naročnik« (Subscriber) je lahko vsaka
fizična ali pravna oseba, ki z Debitelom ob
upoštevanju teh splošnih pogojev sklene naročniško pogodbo kot končni uporabnik storitev digitalnega omrežja debitelovega operaterja.
»Potrošnik« je v določilih teh splošnih
pogojev naročnik, ki je fizična oseba in uporablja storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.
»Naročniška pogodba« (Subscribers
Contract) je pogodba med Debitelom in naročnikom kot končnim uporabnikom, s katero se sklene naročniško razmerje za uporabo storitev digitalnega omrežja. Njen se-
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stavni del so SPP, cenik, posebni pogoji
uporabe posameznih storitev, navodila za
uporabo storitev in druge priloge v skladu z
določili naročniške pogodbe.
»Uporabnik storitev« (user – v nadaljevanju: uporabnik) je fizična ali pravna oseba,
ki na podlagi naročniške pogodbe, na podlagi pogodbe in po posebnem dogovoru z
naročnikom, kot končni uporabnik uporablja storitve Debitela.
»Priključna taksa« je pristojbina, ki se
zaračuna naročniku za aktiviranje kartice
SIM.
»Priključitev na omrežje« pomeni aktiviranje kartice SIM v primeru novega priključka ali v primeru ponovnega aktiviranja izklopljene kartice SIM.
»Naročnina« je znesek, ki ga naročnik
plačuje praviloma mesečno za možnost
uporabe digitalnega omrežja.
»Obračunsko obdobje« je časovno obdobje, v katerem je Debitel za naročnika
oziroma uporabnika opravil storitve omrežja
v skladu z naročniško pogodbo in jih za to
obdobje Debitel vrednoti in zaračunava naročnikom oziroma uporabnikom v skladu z
veljavnim cenikom.
»Tuje fizične ali pravne osebe« so v skladu s temi splošnimi pogoji fizične osebe, ki
nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in pravne osebe, ki nimajo sedeža v
Republiki Sloveniji.
»Terminal« je prenosni telefonski aparat,
ki ga sme naročnik uporabljati v digitalnem
omrežju, če ustreza veljavnim predpisom v
RS.
»Vsebina« pomeni tekstovne, grafične,
glasovne, večpredstavne in druge informacije (npr. fotografije, video, grafike, glasba,
računalniška programska oprema,…), ki so
dostopne kot storitve Debitela ali storitve
ponudnikov vsebin.
»Klicna številka« (MSISDN) je telefonska
številka, ki jo naročniku dodeli v uporabo
Debitel. Klicna številka je last Debitela.
2. Medsebojne pravice in obveznosti
Razmerje med Debitelom in naročnikom
ureja poleg veljavne zakonodaje še naročniška pogodba, katere sestavni del so tudi
SPP, pogoji uporabe posameznih storitev,
navodila za uporabo in veljavni ceniki storitev, ki vsebujejo seznam veljavnih cen storitev. SPP dopolnjujejo posebni dogovori
med pogodbenikoma v isti pogodbi in praviloma zavezujejo tako kot ti. Če splošni
pogoji in posebni dogovori niso usklajeni,
veljajo posebni dogovori.
SPP veljajo smiselno tudi za uporabnike.
Pogoje delovanja digitalnega omrežja in
nudenja storitev določa Debitel v skladu z
določili pogodbe z operaterjem, z določili
veljavne zakonodaje in dovoljenja ATRP.
Komercialne in tehnične pogoje za priključitev končnih uporabnikov na omrežje
določa Debitel v skladu z veljavnimi predpisi.
Določila teh splošnih pogojev veljajo za
uporabo storitev v omrežju GSM 900 in
1800 Mhz ter UMTS/IMT 2000 debitelovega operaterja in posredno za omrežja drugih pogodbenih operaterjev, s katerimi ima
debitelov operater sklenjene pogodbe o gostovanju (roaming).
Pogoji delovanja ter uporaba storitev v
omrežjih pogodbenih operaterjev so pogo-
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jeni z zakonodajo države, v kateri pogodbeni operater deluje in s tehničnimi in drugimi
pogoji, ki jih določa pogodbeni operater.
Debitel bo nove storitve objavljal prek
svojih informacijskih portalov, v prodajno-informativni literaturi ali na drug primeren način.
Debitel lahko zaradi vključevanja novih
storitev in/ali opuščanja starih storitev spremeni nabor storitev. O spremembah storitev bo Debitel obveščal naročnike.
Debitel bo cene storitev z njihovim opisom objavljal v cenikih Debitela in na način,
določen v zakonu. V ceniku se določijo cene za: priključitev, mesečno naročnino, vse
vrste storitev, morebitni popusti ter cene za
posebne ciljne skupine.
Spremembe cen bo Debitel objavljal na
predpisan način.
SPP in ceniki so objavljeni na vidnem
mestu na vsakem prodajnem mestu Debitela, pooblaščenem za sklepanje naročniških
razmerij in na spletni strani Debitela, tako
da se ima vsak možnost seznaniti z njihovo
vsebino še pred sklenitvijo naročniške pogodbe.
S podpisom naročniške pogodbe naročnik potrjuje, da jo je ob njenem podpisu
prejel in je seznanjen z vsebino SPP ter da
soglaša s SPP kakor tudi s cenikom in opisom storitev in drugimi prilogami k naročniški pogodbi in sprejema vse obveznosti iz
njihovega naslova.
Kartica SIM je last Debitela. V digitalnem omrežju debitelovega operaterja je za
debitelove naročnike dovoljena samo uporaba originalnih kartic SIM, ki jih izda družba Debitel.
3. Sklenitev naročniškega razmerja
Debitel sprejema vloge za sklenitev naročniškega razmerja na svojih prodajnih mestih in prek pooblaščenih posrednikov.
Debitel bo najkasneje v treh delovnih
dneh po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe za sklenitev naročniškega razmerja sklenil naročniško razmerje z vsako
zainteresirano fizično ali pravno osebo s
stalnim prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: stranka), ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
Fizična oseba:
– da je polnoletna;
– da ima stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji;
– da v vlogi za sklenitev naročniškega
razmerja navede vse zahtevane in točne podatke ter predloži dokumente, s katerimi se
identificira in hkrati dokazuje, da izpolnjuje
vse pogoje za sklenitev naročniškega razmerja (v nadaljevanju: NR);
– da je plačilno sposobna ali da za njeno plačilno sposobnost jamči porok, ki je
državljan RS in se izkaže z redno zaposlitvijo na območju Republike Slovenije (v tem
primeru se naročniško razmerje sklene za
čas veljavnosti poroštvene izjave);
– da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Debitela iz naslova predhodno sklenjenih naročniških razmerij oziroma Debitel
poplačila zapadlih obveznosti ni uveljavljal
po sodni poti (ta pogoj mora izpolnjevati
tudi porok);
– da zoper osebo ni bila podana naznanitev kaznivega dejanja v zvezi z uporabo
storitev družbe Debitel.
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Pravna oseba:
– da ima sedež v RS;
– da jamči za plačilo obveznosti s sredstvi na računu, prek katerega posluje, ali z
drugim premoženjem;
– da v vlogi za sklenitev naročniškega
razmerja navede vse zahtevane in točne podatke ter vlogi priloži listine, iz katerih je
razvidno, da je ustrezno registrirana, in listine, ki dokazujejo njeno plačilno sposobnost
(listine ne smejo biti starejše od treh mesecev);
– da je registrirana in/ali ima sedež ali
registrirano predstavništvo na območju RS;
– da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Debitela iz naslova predhodno sklenjenih naročniških razmerij ali iz drugih naslovov, oziroma Debitel poplačila zapadlih
obveznosti od njega ali njegovega pravnega prednika ni uveljavljal po sodni poti;
– da naročniško razmerje sklene zakoniti zastopnik ali pooblaščenec z njegovim
pisnim pooblastilom.
Debitel lahko pod posebnimi pogoji, ki
jih objavi na prodajnih mestih, sklene naročniško razmerje tudi s fizičnimi in pravnimi osebami, ki nimajo stalnega prebivališča
ali sedeža v RS, pod pogojem, da fizične
osebe predložijo potrdilo pristojnega organa o prijavi začasnega prebivališča v RS z
veljavnostjo še najmanj 6 mesecev po sklenitvi naročniškega razmerja in poroštveno
izjavo, pravne osebe pa potrdilo o odprtem
nerezidenčnem računu v RS in položenem
depozitu.
Stranka je dolžna pred sklenitvijo naročniškega razmerja posredovati podatke in informacije, navedene v naročniški pogodbi,
na podlagi katerih lahko Debitel preveri njeno identiteto in boniteto.
Podatki, ki jih stranka navaja v naročniški pogodbi, morajo biti resnični in popolni.
Stranka je materialno odgovorna za posredovanje napačnih in nepopolnih podatkov.
Naročniško razmerje nastane s sklenitvijo naročniške pogodbe. Naročniška pogodba se sklene v pisni obliki na predtiskanem
obrazcu, morebitni ustni dogovori in spremembe niso veljavni.
S podpisom naročniške pogodbe naročnik soglaša s Splošnimi pogoji, cenikom storitev, posebnimi pogoji uporabe storitev in
navodili za uporabo storitev, ki so sestavni
del naročniške pogodbe in sprejema vse
obveznosti iz njihovega naslova.
Debitel sklene z naročnikom eno naročniško pogodbo za enega, lahko pa tudi za
več priključkov.
Ob prvi sklenitvi naročniškega razmerja
Debitel s fizičnimi osebami praviloma sklene najprej eno naročniško razmerje.
Naročnik za čas trajanja naročniške pogodbe prejme naročniško kartico SIM, ki je
last Debitela.
Debitel naročniku za čas trajanja naročniške pogodbe dodeli klicno številko.
V skladu z veljavnim cenikom in tehničnimi možnostmi si Debitel prizadeva dodeliti
naročniku številko po njegovi izbiri.
Debitel lahko zavrne zahtevo za sklenitev naročniškega razmerja ali prekine že
sklenjeno naročniško razmerje, če ugotovi,
da je naročnik ravnal v nasprotju z določili
teh splošnih pogojev, če je kršil naročniško
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pogodbo ali veljavne predpise, zlasti pa v
naslednjih primerih:
– če naročnik posreduje nepopolne podatke, ki jih Debitel zahteva ob sklenitvi naročniškega razmerja oziroma če ne posreduje dokumentov (kopij), iz katerih so ti podatki razvidni;
– če je Debitel zaradi kršitve pogodbenih obveznosti s strani naročnika že kdaj z
njim prekinil prejšnje naročniško razmerje;
– če obstaja dvom o verodostojnosti
identitete naročnika oziroma njegovi pravni
ali opravilni sposobnosti, o njegovi poslovni
dejavnosti ali pooblastilu, ali o njegovi plačilni sposobnosti;
– če je zoper naročnika začet ali končan
postopek prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali postopek izbrisa iz sodnega registra, ali katerikoli podoben postopek, iz katerega izhaja, da ima naročnik težave v smislu poslovanja in izpolnjevanja pogodbenih
obveznosti;
– če se ugotovi, da naročnik zlorablja ali
ima namen zlorabiti katero od storitev Debitelove ponudbe, ali prikriva zlorabo omenjenih storitev s strani tretje osebe;
– če je naročnik uporabljal kartico SIM
za posredovanje telekomunikacijskega prometa, ali za opravljanje dejavnosti, ki niso
dogovorjene z naročniško pogodbo;
– če je naročnik poneveril podatke z namenom, da prikrije dejstva, zaradi katerih
Debitel ni dolžan skleniti naročniškega razmerja;
– če ima naročnik že sklenjeno največje
dovoljeno število naročniških razmerij;
– če se ugotovi, da bo storitve Debitela
dejansko uporabljala tretja oseba, zoper katero obstajajo zgoraj navedeni razlogi zavrnitve zahteve za sklenitev naročniškega razmerja.
Naročniško kartico lahko prevzame:
– fizična oseba (tudi s.p.) – osebno ali
njen pooblaščenec z notarsko overjenim pooblastilom;
– pravna oseba – zakoniti zastopnik ali
oseba, pooblaščena za zastopanje, ki svoj
status izkaže z javno listino ali pooblaščenec pravne osebe s pisnim pooblastilom
zakonitega zastopnika. Pisno pooblastilo
mora biti opremljeno s štampiljko pravne
osebe oziroma mora biti izdano na poslovni
listini pravne osebe.
Ob morebitni spremembi podatkov o naročniku in/ali statusnih spremembah naročnika lahko Debitel zahteva ponovno izpolnitev naročniškega obrazca in/ali sklenitev
novega naročniškega razmerja. To lahko pomeni izdajo nove naročniške kartice ob istočasnem vračilu dosedanje. V takem primeru naročnik praviloma lahko obdrži enako
klicno številko.
4. Zbiranje in varstvo osebnih podatkov
Podatki, ki se nanašajo na naročniško
razmerje, so poslovna skrivnost Debitela.
Debitel bo podatke v zvezi z naročniškim razmerjem zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s predpisi o varovanju osebnih
podatkov in jih bo uporabljal le za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbe z naročnikom, zaračunavanje storitev, pripravo in izdajanje imenikov naročnikov ter za potrebe analiz v družbi Debitel.
Debitel bo pridobljene podatke uporabljal le za nemoteno izvajanje naročniškega
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razmerja in za tržne analize, namenjene izboljšanju ponudbe naročnikom in uporabnikom.
Debitel zbira o naročnikih naslednje podatke:
– ime in priimek oziroma naziv za pravne
osebe,
– naslov naročnika,
– elektronski naslov (na željo naročnika),
– telefonsko številko,
– akademski naslov pred imenom in poklic za imenom naročnika (na željo naročnika),
– davčno in matično številko,
– druge informacije in podatke, navedene v naročniški pogodbi, ki so potrebni za
sklenitev naročniškega razmerja, ter informacije o računih pri finančnih organizacijah, prek katerih posluje.
S posebnim pisnim soglasjem naročnika
lahko Debitel izključno za potrebe analiziranja podatkov z namenom izboljšanja ponudbe zbira tudi druge podatke o naročniku
(npr. demografske podatke, podatke o vezanih naročniških razmerjih...).
Zaradi nemotenega izvajanja naročniške
pogodbe naročnik pooblašča Debitel, da si
slednji sme z namenom nemotenega izvajanja naročniške pogodbe kadarkoli in od kateregakoli organa, institucije, delodajalca,
banke ali drugega upravljalca osebnih podatkov, pridobiti zahtevane podatke, z namenom preverjanja podatkov, navedenih v
pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja
oziroma za ugotavljanje njihovih sprememb.
5. Pogoji in postopek priključitve terminalov na omrežje in tehnične značilnosti
vmesnikov
Za uporabo storitev, ki jih nudi Debitel v
digitalnem omrežju debitelovega operaterja, mora naročnik razpolagati z ustrezno terminalsko opremo.
Debitel bo na digitalno omrežje debitelovega operaterja priključil le terminalsko
opremo, certificirano, skladno z veljavnimi
predpisi v Republiki Sloveniji.
Naročnik je dolžan uporabljati terminalsko opremo v skladu z navodili proizvajalcev.
Naročnik mora imeti delovanje svoje terminalske opreme pod stalnim nadzorom in
je odgovoren za vse posledice in škodo, ki
bi nastala zaradi zlorabe terminalske opreme v primeru nepooblaščene uporabe s
strani tretjih oseb.
Debitel ima pravico od naročnika zahtevati podatke o terminalu, in sicer:
– ime proizvajalca terminala;
– model terminala;
– številko IMEI terminala;
– morebitne druge podatke o terminalu,
ki jih zahteva mednarodna zakonodaja oziroma mednarodno združenje operaterjev
GSMA.
Da bi zagotovili varno uporabo storitev
digitalnega omrežja, lahko Debitel posreduje podatke o posamezni kartici SIM in posameznem terminalu debitelovemu operaterju, tujim pogodbenim operaterjem, članom mednarodnega združenja operaterjev.
Zaradi prilagajanja digitalnega omrežja
in spreminjanja standardov digitalnega
omrežja na mednarodni ravni, naročnik pristaja na morebitno potrebno prilagoditev

njegovega terminala. Kolikor potrebna prilagoditev ne bo opravljena, obstoji možnost,
da naročnik ne bo mogel uporabljati vseh
storitev digitalnega omrežja, oziroma jih bo
uporabljal omejeno.
V digitalnem omrežju debitelovega operaterja in v omrežjih pogodbenih operaterjev lahko Debitelovi naročniki uporabljajo
samo kartice SIM, ki jih izda Debitel.
Debitel v omrežju debitelovega operaterja uporablja vmesnike, ki so predpisani z
mednarodno veljavnimi standardi.
6. Obseg storitev digitalnega omrežja
debitelovega operaterja in pogoji uporabe
storitev
Debitel omogoča svojim naročnikom daljinske storitve (teleservices), nosilne storitve (bearer services), dodatne storitve
(suplementary services) ter storitve z dodano vrednostjo (value added services), zlasti
pa:
– vzpostavljanje govornih zvez,
– prenos podatkov,
– prenos sporočil,
– razčlenjen račun (na zahtevo naročnika),
– informacije o klicnih številkah naročnikov,
– brezplačen dostop do številk 112 in
113,
– nove/dodatne storitve, ki se lahko
uporabljajo pod posebnimi pogoji, za katere bo Debitel objavil ustrezna navodila in
pogoje uporabe.
Seznam storitev in njihov opis sta sestavni del teh splošnih pogojev.
Vsak naročnik ima možnost uporabe storitev digitalnega omrežja debitelovega operaterja v skladu z objavljenimi pogoji uporabe storitev, če ima naročnik ustrezno opremo in je ta storitev dovoljena, operater pa jo
nudi in omogoča.
Nove storitve in storitve z dodano vrednostjo lahko Debitel naročnikom nudi v
skladu s temi splošnimi pogoji in posebnimi
pogoji za uporabo posamezne storitve.
O uvedbi in pogojih uporabe novih storitev bo Debitel naročnike predhodno obvestil.
Nove storitve in storitve z dodano vrednostjo so lahko avtomatično vključene za
uporabo vsem naročnikom, vsak naročnik
pa ima skladno s tehničnimi pogoji in možnostmi Debitela oziroma debitelovega operaterja možnost blokiranja posamezne storitve ali skupine storitev.
Za nove storitve, ki se lahko uporabljajo
pod posebnimi pogoji, bo Debitel pred njihovo uvedbo pripravil in objavil ustrezna navodila in pogoje uporabe ter opis teh storitev.
Za kakovost storitev in vsebin, ki jih Debitel samo posreduje, so odgovorni ponudniki teh storitev in vsebin.
Uporabnik je dolžan uporabljati storitve
in vsebine, ki jih Debitel posreduje, skladno
z navodili Debitela.
Uporabnik ne pridobi nobenih avtorskih
ali sorodnih pravic na vsebinah, ki jih uporabnikom ponuja Debitel, njegovi pogodbeni partnerji ali pogodbeni partnerji debitelovega operaterja.
Debitel v teh razmerjih nastopa kot ponudnik infrastrukture, za delovanje in izvajanje storitev oziroma za same vsebine pa
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jamči ponudnik storitev oziroma vsebin, ki
izdaja splošne pogoje uporabe storitev, cenike, rešuje reklamacije in druge postopke
z naročniki storitev/vsebin.
Debitel ne odgovarja za morebitne kršitve avtorskih in podobnih pravic za storitve,
ki jih opravljajo zunanji izvajalci.
Debitel ne odgovarja za škodo, ki jo utrpijo uporabniki zaradi ponudnikov vsebin/storitev.
Debitel omogoča storitve v okviru tehničnih in tehnoloških možnosti.
Debitel s pogodbenim odnosom z debitelovim operaterjem, in le-ta s pogodbenimi
odnosi z drugimi operaterji omogoča svojim
naročnikom vzpostavitev zvez in uporabo
drugih storitev tudi v omrežjih pogodbenih
operaterjev.
Debitelovi naročniki lahko uporabljajo
omrežja pogodbenih operaterjev po ceniku, ki ga debitelov operater določa za gostovanja.
Debitel oziroma debitelov operater v
omrežjih pogodbenih operaterjev ni odgovoren za nivo in kakovost njihovih storitev
ter za stroške ali morebitno naročnikovo
škodo v zvezi s temi storitvami.
Debitelovi naročniki, ki gostujejo v omrežjih pogodbenih operaterjev v tujini, so bremenjeni za del vseh dohodnih klicev, ne
glede na to, iz katerega omrežja doma ali v
tujini klic izvira, in sicer za del pogovora od
centrale debitelovega operaterja do trenutne lokacije naročnika po veljavnem Debitelovem ceniku za mednarodne pogovore ter
za stroške, ki/če jih zaračunavajo pogodbeni operaterji.
Varnost pogovorov v omrežjih pogodbenih operaterjev v času vzpostavljene zveze
je odvisna od tehničnih zmožnosti in pogojev pogodbenih operaterjev.
Debitel bo naročniku nudil izbiro klicne
številke na podlagi tehničnih, komercialnih
in tehnoloških možnosti.
Debitel bo omogočil naročniku spremembo klicne številke na podlagi veljavnega cenika.
Debitel pri dostopanju naročnikov do
aplikacij na portalih zunanjih ponudnikov internetnih storitev ne odgovarja za varnost
podatkov, ki se izmenjujejo med strežniki
zaradi omogočanja dostopanja do zunanjih
aplikacij.
Debitel ne prevzema odgovornosti v primeru delnega ali popolnega izpada digitalnega omrežja debitelovega operaterja ali
omrežij pogodbenih operaterjev v primerih,
ko je delni ali popolni izpad posledica izvajanja nujnih vzdrževalnih del ali pa je nastal
zaradi višje sile oziroma vzrokov, na katere
Debitel in/ali debitelov operater ne more
vplivati.
V primeru, da naročnik dodatnih brezplačnih storitev digitalnega omrežja oziroma posamezne dodatne brezplačne storitve ne uporablja neprekinjeno več kot 3 mesece, lahko Debitel zaradi tehnoloških potreb uporabo te storitve naročniku začasno
blokira.
Debitel ima na podlagi tehničnih in tehnoloških zahtev, naročniku pravico spremeniti klicno številko. O spremembi mora
naročnika predhodno obvestiti.
Debitel sme prekiniti zagotavljanje storitev, če zaradi napake ali okvare, naravne ali
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druge nesreče ali iz podobnih vzrokov te
storitve tehnično ni mogoče zagotavljati. O
tem mora Debitel nemudoma obvestiti uporabnike in ATRP. Prekinitev sme trajati najkrajši možni čas, ki je potreben za odpravo
napake.
Debitel sme prekiniti zagotavljanje storitev tudi, če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del, širitve omrežja ali podobnih del na
omrežju debitelovega operaterja. O tem mora debitelov operater obvestiti ATRP in objaviti informacijo v sredstvih javnega obveščanja. Prekinitev mora trajati najkrajši možni
čas, ki je potreben za izvedbo del.
7. Račun za opravljene storitve
Debitel bo praviloma enkrat mesečno naročniku izstavljal račun za naročnino, opravljene storitve v digitalnem omrežju debitelovega operaterja in prispele obveznosti za
opravljene storitve v omrežjih pogodbenih
operaterjev.
Naročnina se obračuna na naslednji način:
– naročnina se plačuje za tekoče obračunsko obdobje,
– na prvem redno izstavljenem računu
se naročnina obračuna v skupnem znesku
z redno mesečno naročnino tudi za del naročnine iz prejšnjega obračunskega obdobja, v katerem je bila aktivirana kartica SIM.
Ta del naročnine se obračuna od dneva
vklopa do zadnjega dne obračunskega obdobja.
Naročnina se lahko obračuna tudi za
čas, ko je kartica SIM začasno izklopljena
iz omrežja.
Osnovne in druge (dodatne) storitve se
obračunajo za preteklo obračunsko obdobje.
Storitve pogodbenih operaterjev se
obračunajo v rokih, pogojih in v delu, ki jih
debitelov operater oziroma Debitel prejme
od pogodbenih operaterjev do vključno
dneva obračuna, kar pomeni, da je storitev
pogodbenega operaterja deloma ali v celoti
lahko zaračunana tudi izven obračunskega
obdobja Debitela.
Debitel bo račun izstavil zbirno po skupinah storitev.
V primeru, ko naročnik sklene več naročniških razmerij, bo Debitel za vsa naročniška razmerja izstavil zbirni račun in priložil
specifikacijo po posameznih storitvah za
vsako naročniško razmerje posebej.
Na pisno zahtevo naročnika bo Debitel
naročniku pisno ali v elektronski obliki sporočil podatke o opravljenih storitvah iz naročniške kartice (razčlenjen račun), vendar
največ za zadnje tri izstavljene račune. Za
storitve, opravljene v tujini prek omrežij tujih
operaterjev, Debitel omogoča le izpis tistih
podatkov, ki jih prejme od debiteloveg operaterja, le-ta pa od tujih operaterjev. Specifikacija bo tako podrobna, da bo omogočala preverjanje izdanega računa.
Naročnik plača stroške za opravljeno
specifikacijo skladno z veljavnim cenikom
Debitela, podatke pa se posreduje v pisni
obliki izključno naročniku. Debitel lahko nudi tudi elektronsko obliko razčlenjenega računa.
Zahteva za specifikacijo ne zadrži plačila računa.
Posredovanje podatkov o opravljenih
storitvah v tujih omrežjih je predmet tuje
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zakonodaje, zato Debitel ne zagotavlja nadzora nad njihovo uporabo oziroma distribucijo.
8. Dolžnost plačila
Če naročnik v 15 dneh po zaključku obračunskega obdobja (koledarski mesec, če
Debitel ne objavi drugače), ne prejme računa, je o tem dolžan obvestiti Debitel. Kolikor
tega ne stori, se šteje, da je račun prejel
petnajsti dan v mesecu za pretekli mesec.
Naročnik je dolžan vse svoje obveznosti
poravnati v roku plačila, ki je naveden na
računu.
Naročnik je dolžan poravnati tudi vse
stroške, ki so nastali zaradi nepooblaščene
rabe naročniške kartice.
V primeru uničenja, izgube ali druge odtujitve kartice SIM je naročnik dolžan poravnati tudi stroške za tiste storitve, ki so
bile opravljene do dejanske preprečitve
uporabe kartice SIM, vendar do največ 24
ur od trenutka, ko je Debitel prejel naročnikovo pisno obvestilo.
Naročnik je Debitelu dolžan poravnati
vse stroške opominjevalnega postopka in
postopka izterjave njegovih zapadlih obveznosti.
9. Ugovor zoper račun
Naročnik ima pravico do pisnega ugovora zoper vsak račun, ki je izstavljen s strani
Debitela, v roku 15 dni od datuma izstavitve
računa, in sicer pisno s priporočeno pošto,
poslano oddelku reklamacij.
Debitel bo na vsak pisni ugovor naročnika pisno odgovoril v roku 8 dni. Ugovor
zoper izstavljeni račun ne zadrži dolžnosti
plačila po tem računu, v roku, kot je naveden na računu. O ugovoru naročnika zoper
izstavljeni račun odloči oddelek reklamacij.
Debitel do rešitve reklamacije naročniku, ki
je podal ugovor, ob pogojih iz 5. točke tega
poglavja ne bo prenehal zagotavljati storitev. V primeru, da je ugovor naročnika utemeljen, bo Debitel naročniku izplačal razliko preveč plačanega zneska. To izplačilo
se praviloma opravi tako, da Debitel priznani znesek naročniku prizna kot dobropis na
njegovem dolžniškem računu, ki se upošteva ob plačilu naslednjega računa.
V primeru, da Debitel ne ugodi naročnikovemu ugovoru ali o njem ne odloči v 15
dneh po njegovem prejemu, lahko naročnik
vloži pritožbo na ATRP.
Debitel se zavezuje, da v primeru vložitve ugovora ali pritožbe ne bo izklopil naročnika iz omrežja oziroma mu prenehal zagotavljati storitve, če je naročnik v roku poravnal nesporni del računa ali del terjatev iz
spornega računa v višini povprečnega nespornega zneska plačil za iste storitve zadnjih treh obračunskih obdobij pred izdajo
spornega računa.
V primeru neupravičenega ugovora zoper račun lahko Debitel stroške postopka z
ugovorom zaračuna naročniku po veljavnem
ceniku Debitela.
10. Postopek z neplačniki
Naročnik je dolžan poskrbeti za natančno izvedbo plačila z navedbo potrebnih
podatkov.
Če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti, mu Debitel pošlje pisni opomin, v katerem ga pozove, da zapadle obveznosti
poravna najkasneje v roku, ki je naveden na
opominu.
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Debitel lahko pošlje še en opomin v obliki kratkega sporočila (SMS).
Če naročnik svojih zapadlih obveznosti
ne poravna, bodo vse njegove naročniške
številke izklopljene iz omrežja.
V primeru zamude s plačilom je naročnik dolžan poleg glavnice poravnati tudi stroške opominjanja in najvišje z zakonom predpisane zamudne obresti.
Debitel tekoče spremlja naročnikove stroške, nastale pri uporabi storitev. Če promet v
tekočem obračunskem obdobju preseže
povprečno mesečno porabo naročnika ali
če obstaja sum, da naročnik zapadlih obveznosti ne bo mogel poravnati, lahko Debitel
naročnika na to opozori in zahteva takojšnje
plačilo za vse opravljene storitve. Naročnik
je dolžan plačilo izvršiti v roku 24 ur. O izvršenem plačilu mora pisno obvestiti Debitel.
Do plačila naročnik ne sme nadaljevati s
porabo. Če naročnik s porabo vseeno nadaljuje, lahko Debitel začasno – do prejema plačila, prepreči nadaljnjo uporabo storitev. Prejeto plačilo se upošteva pri naslednjem izstavljenem računu.
Če naročnik ne izpolni zahteve po plačilu ali nadaljuje s porabo kljub prepovedi iz
predhodne alinee, lahko Debitel začasno,
do izpolnitve zahtev, izklopi iz omrežja vse
naročnikove številke.
11. Pogoji za izklop iz omrežja
Debitel lahko zaradi varovanja naročnikovih interesov in preprečevanja zlorab začasno prepreči dostop do nekaterih ali do
vseh storitev mobilnega omrežja naročnikove kartice SIM v primeru zaznane možnosti
zlorabe ali če z naročnikom ne more vzpostaviti stika.
Debitel lahko prepreči uporabo nekaterih ali vseh storitev v mobilnem omrežju debitelovega operaterja in v omrežjih pogodbenih operaterjev, če Debitel, debitelov
operater ali tuji operater ugotovi, da se kartica SIM uporablja v terminalu, ki je ukraden, zlorabljen, ima spremenjen IMEI ali je
odtujen na protipravni način.
Debitel lahko prepreči dostop do nekaterih ali vseh storitev mobilnega omrežja,
če naročnik uporablja kartico SIM za namen, ki ni v skladu s temi splošnimi pogoji
in naročniško pogodbo.
Debitel lahko prepreči dostop do nekaterih ali vseh storitev mobilnega omrežja,
če Debitel ugotovi, da naročnik moti funkcionalnost omrežja.
V primeru uničenja, izgube ali kraje kartice SIM je naročnik dolžan o tem nemudoma obvestiti Debitel, v primeru kraje pa tudi
policijsko postajo. Sporočilo je lahko ustno
ali pisno. Če je sporočilo ustno, je naročnik
dolžan evidentirati datum, čas sporočila in
ime osebe, kateri je posredoval sporočilo.
Ustno posredovano sporočilo je naročnik
dolžan z vsemi podatki nemudoma oziroma
najkasneje v roku 24 ur pisno potrditi, sicer
velja, da ustnega sporočila ni bilo.
V primeru prijave uničenja, izgube ali kraje kartice SIM, bo Debitel onemogočil uporabo kartice SIM. Debitel bo to storil najkasneje v 24 urah po prejetem obvestilu naročnika. Morebitni stroški opravljenih storitev v času do dejanskega izklopa bremenijo
naročnika.
V primeru uničenja, izgube ali kraje kartice SIM bo Debitel le na podlagi pisne za-
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hteve naročnika in po veljavnem ceniku izdal novo kartico SIM z isto ali drugo klicno
številko.
Debitel bo onemogočil dostop do storitev, če naročnik zahteva prenehanje naročniškega razmerja. Šteje se, da bo kartica
SIM onemogočena od trenutka, ko jo bo
Debitel blokiral ali od trenutka, ko bo vrnjena Debitelu.
12. Prenehanje naročniškega razmerja
Naročnik lahko kadarkoli pisno odpove
naročniško razmerje, pri čemer odpoved
učinkuje zadnji dan koledarskega meseca,
v katerem je podal odpoved. Če želi naročnik daljši odpovedni rok, mora to izrecno
navesti v pisni odpovedi, v tem primeru naročniško razmerje preneha z iztekom odpovednega roka, ki ga je določil naročnik. Odpovedni rok začne teči naslednji dan po
tem, ko Debitel prejme pisno odpoved. Naročnik mora v primeru prenehanja naročniškega razmerja Debitelu poravnati vse obveznosti, nastale do dneva prenehanja naročniškega razmerja.
Naročnik je dolžan Debitelu takoj sporočiti vsako spremembo prebivališča, zaposlitve, spremembo v zvezi z računi, prek katerih posluje, in spremembo drugih podatkov
in pogojev, ki so vplivali na odločitev za sklenitev naročniškega razmerja.
Če naročnik spremembe podatkov ne
sporoči, lahko Debitel odpove naročniško
razmerje.
Vse finančne posledice, nastale zaradi
nepravočasnega javljanja sprememb, bremenijo naročnika.
Na zahtevo Debitela je naročnik dolžan
takoj vrniti kartico SIM.
Debitel lahko pisno odpove naročniško
razmerje, če ugotovi, da naročnik krši določila teh splošnih pogojev, naročniške pogodbe ali določila veljavnih predpisov.
Naročniško razmerje preneha s smrtjo
naročnika ali če je kartica SIM izklopljena iz
omrežja zaradi neporavnanih zapadlih obveznosti neprekinjeno več kot 6 mesecev.
13. Skrb za naročnika
Debitel zagotavlja neprekinjeno delovanje služb, ki so pristojne:
– za stike z naročniki (Center za pomoč
naročnikom),
– za posredovanje objavljenih klicnih številk,
– za prijavo napak.
Debitel zagotavlja brezplačne klice iz
omrežja debitelovega operaterja na številki
112, 113 in AMZS (1987) ter Debitelove
številke za stike z naročniki in prijavo napak. Debitel zagotavlja tudi brezplačno pošiljanje faksimilnih sporočil iz omrežja debitelovega operaterja v Center za pomoč naročnikom.
Debitel zagotavlja brezplačne klice na
številki 112 in 113 ob vstavljeni SIM kartici,
na številko 112 pa tudi, če je kartica blokirana.
Debitel bo najmanj enkrat letno poskrbel za objavo informacij, ki vsebujejo podatke o naročnikih, ki so naročili objavo, in
sicer v knjižni obliki ali v elektronskih medijih.
Debitel bo ime/naziv naročnika in njegov naslov objavil v telefonskem imeniku le
s soglasjem naročnika in posredoval podatke drugim institucijam le za sestavo in tisk

telefonskih imenikov ter posredovanje informacij o naročniku.
Debitel bo v primeru zlonamernih klicev
ali kratkih sporočil (SMS) na podlagi pisne
prijave naročnika in v okviru tehničnih možnosti omogočil sledenje klicem oziroma
SMS-om s ciljem odkrivanja klicočega, povzročitelja zlonamernih ali škodljivih klicev.
Debitel lahko v primeru povzročanja zlonamernih ali škodljivih klicev v okviru tehničnih možnosti ugotavlja identiteto klicočega brez privolitve klicočega in lahko začasno prepreči izločitev prikaza klicočega.
Pri storitvi preusmerjanja klicev je naročnik odgovoren, da preusmeri klice od svoje
klicne številke le na svoj telefonski nabiralnik ali na klicno številko naročnika, ki se s
tako preusmeritvijo strinja.
Naročnik je dolžan skrbno varovati kartico SIM, uničenje, izgubo ali odtujitev kartice SIM je dolžan takoj sporočiti Debitelu.
Naročnik mora skrbno varovati številko PIN,
ki jo mora imeti shranjeno ločeno od kartice SIM.
Naročnik je dolžan zavarovati kartico
SIM pred škodljivimi vplivi (statična elektrika, kemična razredčila in agresivne snovi,
neposredni sončni žarki) ali neprimerno rabo (mehanske poškodbe ipd.) in obvestiti
Debitel o morebitnih pomanjkljivostih ali poškodbah kartice SIM.
14. Kakovost storitev, vzdrževanje in nadomestilo za neustrezne storitve
Omrežje debitelovega operaterja zagotavlja 98,5% pokritost prebivalstva in 82,9%
pokritost terena s storitvami GSM. Omrežje
kot celota nima več kot 5% prometnih izgub
(blokad) v glavni prometni uri. Debitelov
operater ob normalnih pogojih v okviru pozitivne zakonodaje zagotavlja storitve 24 ur
na dan in 7 dni v tednu.
Vzdrževanje sistema mobilnih telekomunikacij zajema:
– odpravljanje napak,
– periodične meritve na baznih postajah,
– periodično diagnostiko vgrajeno v vse
elemente sistema,
– druge postopke, predpisane z navodili
proizvajalca,
– stalno preverjanje s samodetekcijo napak, vgrajeno v opremo,
– meritve delovanja sistema na terenu,
– stalne analize delovanja sistema na
podlagi statističnih podatkov iz elementov
sistema,
– analizo zmogljivosti in kakovosti delovanja,
– nastavljanje in konfiguriranje,
– zagotavljanje računalniških komunikacij,
– vzdrževalno dežurno službo, ki deluje
7 dni v tednu in 24 ur na dan,
– ekipo specialistov za posamezne elemente omrežja, ki so izven rednega delovnega časa v pripravljenost na domu,
– dežurno službo dobavitelja opreme.
Postopek prijave napak na omrežju
Naročniki napake prijavljajo Centru za
pomoč naročnikom, ki deluje 24 ur na dan
in 7 dni v tednu. Klici iz omrežja debitelovega operaterja so brezplačni.
Debitelov operater zagotavlja raven kakovosti storitev v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo storitve.
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Kolikor debitelov operater ne zagotovi
ravni storitve, določene v prejšnjem odstavku, je naročnik na zahtevo upravičen zahtevati povračilo nastale škode v skladu z določili naročniške pogodbe.
Pritožbo naročnika, v kateri naročnik zatrjuje, da raven kakovosti ne ustreza, se vloži po postopku, kot je določen v poglavju
Reševanje sporov oziroma ugovorov uporabnikov zoper odločitev ali ravnanje Debitela
oziroma debitelovega operaterja.
Obrazložen pisni zahtevek za nadomestilo zaradi neustreznih storitev se naslovi na
službo, pristojno za reševanje reklamacij.
V pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja je naveden najvišji znesek nadomestila, ki ga lahko družba Debitel izplača naročniku zaradi neustreznih storitev.
Debitel ne odgovarja za povzročeno škodo in nastale stroške naročniku, če Debitel
ali debitelov operater motnje pri naročnikovi
uporabi storitev brez svoje krivde ni mogel
preprečiti ali odpraviti in se jim tudi ne izogniti.
Debitel ne odgovarja za škodo, ki nastane iz neprimerne, nepravilne ali neustrezne
uporabe mobilnega telefona ali opreme s
strani naročnika.
V vsakem primeru nastopa obveznosti
Debitela za plačilo nadomestila zaradi neustrezne kakovosti storitev, je višina nadomestila največ v višini nadomestila, navedenega v naročniški pogodbi.
15. Reševanje sporov oziroma ugovorov
uporabnikov zoper odločitev ali ravnanje Debitela
Uporabnik ima pravico do ugovora zoper odločitev ali ravnanje Debitela, v zvezi z
dostopom do storitev ali izvajanjem storitev,
v roku 15 dni od dneva, ko je izvedel za
izpodbijano odločitev ali ravnanje Debitela.
Ugovor se vloži s priporočeno pošiljko, naslovljeno na službo reklamacij, ki tudi odloča o ugovoru uporabnika.
Debitel bo na ugovor odgovoril v 7 dneh.
Če Debitel ugovoru ne ugodi ali na ugovor
ne odgovori v 7 dneh, sme vlagatelj ugovora vložiti pritožbo na ATRP.
16. Splošna priporočila naročniku
Naročniško kartico skrbno varujte in jo
imejte vedno pod vašim neposrednim nadzorom.
Ne puščajte vklopljenega terminala brez
nadzora.
Ne vtipkavajte številke PIN na mestih in
na način, da nepooblaščena oseba vidi vašo številko PIN.
Pred uporabo storitve omrežja “preusmeritev” zagotovite, da ne boste preusmerili klicev na priključek, ki je že uveljavil storitev preusmeritve.
Uporabljajte terminal v skladu z navodili
proizvajalca.
Ne uporabljajte terminala v letalih, bolnišnicah in drugih mestih, kjer bi delovanje
terminala lahko motilo druge naprave oziroma kjer je tako označeno.
Pri uporabi terminala v vozilu je obvezna
uporaba naprav, ki omogočajo prostoročno
telefoniranje.
Uporabljajte terminal na način, ki ne moti okolice.
17. Dolžnost obveščanja
Naročnik mora najkasneje v petih dneh
pisno obvestiti Debitel o spremembah po-
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datkov, ki so pomembni za sklenitev naročniškega razmerja, med drugim zlasti podatke o spremembi osebnega imena, firme,
označb, pod katerimi je voden v poslovnih
dokumentih, spremembo naslova, sedeža,
zaposlitve, spremembo računa, prek katerega posluje, registrsko številko družbe.
Naročnik je dolžan predložiti dokumente, iz katerih so razvidni novi podatki, ki jih
navaja.
Če naročnik spremembe podatkov ne
sporoči Debitelu, se računi in druga sporočila, poslana naročniku na naslov, ki ga je
navedel ob sklenitvi naročniškega razmerja, štejejo za sprejeta.
18. Končne določbe
Splošni pogoji uporabe storitev digitalnega omrežja debitelovega operaterja imajo značaj pogodbe in so sestavni del pogodbe o sklenitvi naročniškega razmerja.
Debitel lahko v skladu z veljavno zakonodajo in svojo poslovno politiko spreminja
splošne pogoje uporabe storitev digitalnega omrežja, s čimer mora predhodno seznaniti naročnika.
Če naročnik obdrži naročniško kartico
tudi po tem, ko je bil obveščen o spremembah splošnih pogojev, se šteje, da s spremenjenimi splošnimi pogoji soglaša. Naročnik, ki po spremenjenih splošnih pogojih ne
želi več uporabljati storitev digitalnega omrežja družbe Debitel, je dolžan v 15 dneh od
obvestila o spremembi vrniti naročniško kartico Debitelu.
Naročnik odgovarja za stroške, ki bi nastali z uporabo naročniške kartice od dne,
ko naročnik odpove naročniško razmerje do
dne, ko kartico SIM prejme Debitel.
Splošni pogoji pričnejo veljati 1. 12.
2003. S tem dnem prenehajo veljati Splošni pogoji uporabe storitev GSM omrežja
družbe Debitel z dne 13. 10. 1998.
Debitel, d.d.

Objave
gospodarskih družb
Ob-106232
Skladno z določili prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe TIB
TERMINAL d.d. Ilirska Bistrica, Šercerjeva
17, objavlja
obvestilo
da je bila Okrožnemu sodišču v Kopru
dne 18. 7. 2003, predložena pogodba o pripojitvi družbe TIB TERMINAL delniška družba
za skladiščenje, špedicijo, pretovor, zunanjo
in notranjo trgovino, Ilirska Bistrica, kot prevzeta družba, k družbi TIB TRANSPORT, d.d.,
Ilirska Bistrica, kot prevzemni družbi, ki jo je
pred tem pregledal nadzorni svet družbe TIB
TERMINAL d.d. Ilirska Bistrica.
TIB TERMINAL d.d. Ilirska Bistrica, je na
Okrožnem sodišču v Kopru vpisana pod
vložno številko 10330000, Pogodba o pripojitvi pa pod vložno številko 815/2003.
Delničarje družbe TIB TERMINAL delniška družba za skladiščenje, špedicijo, pre-
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tovor, zunanjo in notranjo trgovino, Ilirska
Bistrica, izrecno opozarjamo na njihove pravice pregleda listin, tedaj na pravice iz drugega in četrtega odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih družbah ter tudi na pravice iz tretjega odstavka 528. člena Zakona
o gospodarskih družbah.
TIB TERMINAL d.d. Ilirska Bistrica
uprava
Št. 104/03
Ob-106267
Družba Riemer težka gradbena mehanizacija, prodaja, servisiranje, d.o.o., Šolska
ulica 14, Slovenske Konjice, matična številka 5363004, v skladu s 533.f členom ZGD
objavlja besedilo o predložitvi delitvenega
načrta po katerem se družba deli z oddelitvijo s prenosom posameznih delov premoženja na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve.
Delitveni načrt je bil predložen Okrožnemu sodišču v Celju dne 17. 11. 2003.
Upniki družbe imajo pravico, da se jim
na njihovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan po njihovi zahtevi brezplačno da
na razpolago prepis delitvenega načrta.
Družba Riemer težka gradbena
mehanizacija, prodaja,
servisiranje, d.o.o.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-106402
V skladu s 454. členom Zakona o
gospodarskih družbah objavlja družba
Mccann – Erickson oglaševalska agencija
d.o.o., Ljubljana
sklep o zmanjšanju kapitala družbe
sprejetega na skupščini dne 20. 5.
2002. Osnovni kapital družbe se efektivno
zmanjša iz 17,687.500,11 SIT na 2,100.000
SIT. Vsem upnikom zagotavljamo varstvo njihovih dospelih terjatev s poplačilom ali z
ustreznim zavarovanjem njihovih terjatev.
Upnikom, ki ne soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala, bomo poravnali zahtevke ali zagotovili ustrezno varščino.
Uprava družbe poziva vse morebitne
upnike družbe, katerih terjatve so nastale
do dneva sprejema sklepa o zmanjšanju kapitala, da se v skladu s 454. členom ZGD
zglasijo na sedežu družbe in podajo izjavo,
da soglašajo z zmanjšanjem kapitala.
Mccann – Erickson
Oglaševalska agencija d.o.o.
Ljubljana

Sklici skupščin
Popravek
V objavi sklica skupščine delniške družbe Žičnice Vogel, Bohinj d.d., Ukanc 6,
Bohinjsko jezero, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 112 z dne 14. 11. 2003,
Ob-105666, se manjkajoča 6. točka pravilno glasi:
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6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto
2002 se imenuje DR CILJ, družba za
revizijo d.o.o. iz Ljubljane.
Uredništvo
Preklic
Ob-106233
Uprava družbe TIB TERMINAL d.d. Ilirska Bistrica, obvešča delničarje, da se za
dne 24. 11. 2003 sklicano nadaljevanje 12.
seje skupščine družbe TIB TERMINAL d.d.
Ilirska Bistrica prekliče.
Nadaljevanje 12. seje skupščine delniške družbe TIB TERMINAL d.d. Ilirska Bistrica bo v ponedeljek, dne 22. 12. 2003 ob
13. uri v sejni sobi družbe Viator & Vektor
d.d., v Ljubljani.
uprava družbe
TIB TERMINAL d.d.
Ilirska Bistrica
Ob-106234
Na podlagi določil 6.3. in 6.5. Statuta
delniške družbe TIB TERMINAL d.d. Ilirska
Bistrica in v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah uprava sklicuje
nadaljevanje 12. seje skupščine
delniške družbe TIB TERMINAL d.d.
Ilirska Bistrica,
ki bo v ponedeljek, dne 22. 12. 2003
ob 13. uri v sejni sobi družbe Viator & Vektor d.d., v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev nadaljevanja skupščine, ugotovitev sklepčnosti nadaljevanja skupščine
in izvolitev delovnih teles nadaljevanja skupščine.
Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčnosti se izvoli predsednika nadaljevanja skupščine in imenuje preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval notar Dravo Ferligoj.
2. Opozorilo delničarjem na omogočen
pregled listin.
Predlog sklepa: sprejme se opozorilo
uprave družbe, da se delničarje družbe opozori, da se jim omogoči, ter jim pojasni pravico, da se lahko seznanijo z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za odločanje (glasovanje) o soglasju k pogodbi o pripojitvi
ter z vsemi listinami, določenimi v 516. členu Zakona o gospodarskih družbah.
3. Obrazložitev uprave o spremembah
premoženja družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep, da je
ekonomska vrednost družb udeleženih pri
pripojitvi podlaga za določitev menjalnega
razmerja, zato uprava delničarjem družbe
pojasni, da od dneva sklenitve pogodbe o
pripojitvi pa do dneva nadaljevanja skupščine ni prišlo do nobenih sprememb, ki bi
vplivale na menjalno razmerje.
4. Soglasje skupščine k predlagani pripojitvi.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
soglaša s predlagano pripojitvijo družbe TIB
TERMINAL d.d. Ilirska Bistrica k družbi TIB
TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica na podlagi predložene Pogodbe o pripojitvi, ta
sklep pa v celoti nadomesti sklep skupščine številka 5, sprejet dne 5. 8. 2002.
5. Določitev pooblaščenega zastopnika
za prevzem delnic.
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Predlog sklepa: za zastopnika za prevzem delnic, skladno s 521. členom Zakona o gospodarskih družbah se imenuje
KDD-centralno Klirinško depotna družba
d.d.
6. Imenovanje pooblaščenca delničarjev prevzete družbe za sklenitev pogodbe o
izročitvi stvarnega vložka.
Predlog sklepa: imenuje se zastopnika
delničarjev prevzete družbe, za sklenitev pogodbe o izročitvi stvarnega vložka, ki je
predmet povečanja osnovnega kapitala pri
prevzemni družbi in sicer Glažar Branko,
stanujoč Gregorčičeva 23/b, Ilirska Bistrica.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na nadaljevanju skupščine, in sicer najmanj 3 dni
pred sklicano sejo.
Prijava mora prispeti na naslov družbe
TIB TERMINAL d.d. Ilirska Bistrica, Šercerjeva 17, najkasneje do 19. 12. 2003. Prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto,
s telegramom na naslov družbe ali po
telefaxu 05/71-41-105. V prijavi se navede
ime in priimek oziroma firmo delničarja, naslov oziroma sedež delničarja ter število delnic, ki jih ima delničar. V prijavi se lahko
navede tudi ime in priimek pooblaščenca
ter njegov naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo
pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju nadaljevanja
skupščine družbe.
Gradivo
Gradivo za sejo nadaljevanja skupščine
je na vpogled na sedežu družbe Šercerjeva
17, 6250 Ilirska Bistrica, v kadrovski službi
družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro
od dneva objave sklica nadaljevanja skupščine do vključno dneva zasedanja nadaljevanja skupščine.
Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu nadaljevanja skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15%
osnovnega kapitala), bo ponovna seja nadaljevanja skupščine v skladu z določili istega dne ob 14. uri v istem prostoru z istim
dnevnim redom.
TIB TERMINAL d.d.
Ilirska Bistrica
uprava
Milan Šajn
Št. 50-3-03
Ob-106045
Direktor družbe Adriz Izola, podjetje
za financiranje, d.d., Pristaniška 12, Koper, sklicuje
peto skupščino delničarjev,
ki bo dne 22. 12. 2003, ob 13. uri, na
sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine ter izvolitev delovnih organov.
2. Seznanitev s sprejetim letnim poročilom o poslovanju družbe v poslovnem letu
2002 in poročilom nadzornega sveta.
3. Volitve članov nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Direktor in nadzorni svet, pod 3 in 4 pa
le nadzorni svet, predlagata v sprejem naslednje sklepe:
Ad 1) Za predsednika skupščine se izvoli Leon Klemše. Za preštevalki glasov se
izvolita Tatjana Cepak in Katja Gabršček.
Ad 2) Letno poročilo o poslovanju družbe
v poslovnem letu 2002 in poročilo nadzornega sveta se vzameta na znanje. Podeli se
razrešnica direktorju in nadzornemu svetu.
Ad 3) Za člane nadzornega sveta se izvolijo: Uroš Janževič, Metod Mezek in Vlado Pahor.
Ad 4) Za revizorja se imenuje
Ernst&Young d.o.o.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki svojo
udeležbo najavijo družbi vsaj tri dni pred
sklicano sejo.
Adriz Izola d.d.
direktor družbe
Ob-106097
Uprava – generalni direktor družbe Konstruktor d.d., Sernčeva ulica 8, 2000 Maribor, na podlagi 7.2 točke, sedmega poglavja statuta delniške družbe Konstruktor
splošno gradbeno podjetje d.d. in v skladu
z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
9. sejo skupščine
delniške družbe Konstruktor d.d.,
ki bo v torek, dne 23. decembra 2003,
na sedežu družbe v sejni sobi družbe, Sernčeva ulica 8, 2000 Maribor ob 10. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se za predsedujočo skupščine imenuje Nevena Tea Gorjup in izvoli verifikacijska komisija v sestavi: Franc Štiberc kot
predsednik ter Lilijana Žel in Mira Maherl kot
preštevalki glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Dušica Kalinger.
2. Obravnava in sprejem sklepov o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in povečanju osnovnega kapitala družbe, ki jih
skupščini predlagata uprava in nadzorni svet
v skladu z določili 353. člena ZGD.
Predlog sklepa 2.1:
Osnovni kapital družbe v višini
243,583.000,00 SIT, ki je razdeljen na
243.583 navadnih, imenskih, prosto prenosljivih delnic v nominalni vrednosti 1.000,00
SIT se v skladu z določili 353. člena Zakona
o gospodarskih družbah zmanjša za
243,583.000,00 SIT in po zmanjšanju znaša 0,00 SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala
se opravi zaradi delnega pokrivanja izgube
po bilanci stanja na dan 30. 9. 2003.
Predlog sklepa 2.2:
V skladu s sklepom 2.1 te točke se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede z dokončno združitvijo vseh 243.583 navadnih,
imenskih, prosto prenosljivih delnic. Posledično se vse delnice razveljavijo.
Predlog sklepa 2.3:
Po vpisu sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v skladu z določili 353. člena
ZGD v sodni register bo Klirinško depotna
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družba na podlagi sprejetih sklepov skupščine razveljavila v skladu s sprejetimi sklepi vse delnice družbe, ki so bile izdane do
izvedbe postopka zmanjšanja osnovnega
kapitala družbe.
Predlog sklepa 2.4:
Sprejme se sklep, da se osnovni kapital
družbe, ki po zmanjšanju v skladu s sprejetimi
sklepi 2.1 do 2.2 te točke znaša 0,00 SIT,
poveča za 125,000.000,00 SIT zaradi zagotavljanja kapitalske ustreznosti družbe.
Povečanje osnovnega kapitala se izvrši z
izdajo 125.000 navadnih, upravljalskih, prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT. Prodajna cena
ene delnice v postopku povečanja kapitala
znaša 1.200,00 SIT.
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic po tem sklepu je 125,000.000,00
SIT s tem, da prodajna cena delnic skupno
znaša 150,000.000,00 SIT.
Presežek vplačanega kapitala se nameni za oblikovanje zakonskih rezerv.
Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši v
30 dneh od dneva sprejema sklepa na
skupščini.
Povečanje osnovnega kapitala in vplačilo 125.000 navadnih, upravljalskih, prosto
prenosljivih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 1.000,00 SIT se izvrši z denarnim vplačilom.
Navadne, upravljalske, imenske, prosto
prenosljive delnice nove izdaje po tem sklepu dajejo njihovim imetnikom enake pravice, kot so jih imele delnice prejšnjih emisij,
ki se v skladu s sprejetimi sklepi o zmanjšanju kapitala razveljavijo.
Delnice v postopku povečanja kapitala
bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD.
Nalog za vpis bo družba izdala najpozneje v 15 dneh po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register. Izdaja delnic se objavi v Uradnem listu RS.
Predlog sklepa 2.5:
Skupščina je sklenila, da se v korist
dosedanjega delničarja družbe Prevent
Gradnje d.o.o., Kidričeva 6, Slovenj Gradec, izključi prednostna pravica preostalih
delničarjev družbe v postopku vplačila novih delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe, v skladu s sprejetim
sklepom pod točko 2.4.
Predlog sklepa 2.6:
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo
postopka zmanjšanja in povečanja kapitala
družbe v skladu z določili 353. člena ZGD
in sprejetimi sklepi skupščine.
Predlog sklepa 2.7:
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da po izvršenem zmanjšanju in povečanju kapitala opravi spremembo statuta družbe v skladu s povečanjem osnovnega kapitala v točki 4.1 četrtega poglavja osnovni
kapital veljavnega prečiščenega besedila
statuta družbe.
Predlog sklepa 2.8:
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in
drugih organov, če je to potrebno, prilagodi
na skupščini sprejete sklepe, tako da se bo
sprememba kapitala lahko izvedla in vpisala
v sodni register.
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3. Seznanitev skupščine o zmanjšanju
števila članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev.
Predlog sklepa
Svet delavcev Konstruktor d.d. seznanja
skupščino, da je na svoji 8. redni seji, ki je
bila dne 27. 10. 2003, razrešil Bojana Toplaka – predstavnika delavcev članstva v
nadzornem svetu z dnem registracije sprememb statuta družbe.
Prijava udeležbe in uveljavljanje glasovalnih pravic na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave družbe, Sernčeva ulica 8,
2000 Maribor. Pooblaščenci delničarjev, ki
se prijavijo namesto delničarjev, se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja,
ki mora biti priloženo prijavi in dostavljeno na
sedež družbe najkasneje tri dni pred dnevom skupščine. Pozivamo udeležence, da
se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj trideset minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom na seznamu prisotnih delničarjev
potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih 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 napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v informativni pisarni družbe v Sernčevi ulici 8, 2000 Maribor, vsak delavnik od 10. do 13. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Konstruktor d.d.
uprava – generalni direktor
Marjan Pinter
Ob-106098
Uprava delniške družbe Moda Trgovina,
proizvodnja in storitve d.d., Celje, Prešernova 7, sklicuje na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe
8. redno sejo skupščine
delniške družbe Moda Trgovina,
proizvodnja in storitve d.d., Celje,
Prešernova 7,
v ponedeljek, 22. 12. 2003 ob 9. uri na
sedežu družbe Prešernova 7, Celje, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Zevnika, za preštevalki glasov se izvoli Jožica Antolič in Cvetka Škreblin. Na seji
bo prisoten notar Marko Fink iz Celja.
2. Seznanitev skupščine s predloženim
letnim poročilom o poslovanju družbe v letu
2002, z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta iz 274. člena ZGD.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2002, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila za leto 2002.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto
2002.
4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
naslednji sklep: za poslovno leto 2003 se
za revizorja imenuje revizijska družba Abeceda d.o.o., Celje.
5. Preoblikovanje delniške družbe Moda Trgovina, proizvodnja in storitve d.d., s
sedežem Prešernova 7, Celje, v družbo z
omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa: delniška družba Moda
Trgovina, proizvodnja in storitve d.d., s sedežem Prešernova 7, Celje, se v skladu z
določili 542. člena Zakona o gospodarskih
družbah preoblikuje v družbo z omejeno
odgovornostjo.
Sklep o preoblikovanju morajo potrditi
vsi delničarji. Soglasje delničarja, ki se
skupščine ni udeležil in ni bil zastopan, velja za dano, če delničar v treh mesecih po
zasedanju skupščine pisno ne sporoči, da
ne da soglasja, in če na zahtevo družbe
dokaže, da je imetnik delnice od sklica
skupščine dalje. Odklonitev soglasja se lahko prekliče s pisno izjavo v treh mesecih po
zasedanju skupščine.
Če je sklep o preoblikovanju sprejela
večina, ki obsega najmanj 9/10 osnovnega
kapitala, se sklep o preoblikovanju šteje za
veljavnega.
Delničarji, ki na skupščino ne pridejo,
se upoštevajo le, če se pisno javijo družbi v
treh mesecih po zasedanju skupščine in če
na zahtevo dokažejo, da so bili imetniki delnic od sklica skupščine dalje.
Družba Moda d.d. bo delničarjem, ki
nasprotujejo preoblikovanju na skupščini
ponudila, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za odškodnino, ki znaša za nominalni znesek
240.000 SIT poslovnega deleža v višini
240.000 SIT.
Zaradi preoblikovanja delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo se spremenita firma in skrajšana firma družbe, tako, da sedaj glasita:
Firma družbe glasi: Moda Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Skrajšana firma družbe glasi: Moda
d.o.o.
Sedež družbe ostane nespremenjen na
naslovu, ki glasi: Prešernova ulica 7, Celje.
Družba po preoblikovanju opravlja enako dejavnost s tem, da se dejavnost družbe
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uskladi z veljavno Standardno klasifikacijo
dejavnosti po predlogu uprave.
Osnovni kapital preoblikovane delniške
družbe znaša 111,010.000 SIT in je razdeljen na poslovne deleže različnih nominalnih zneskov.
Delničarji soglašajo, da vsak delničar
prejme en poslovni delež v nominalnem znesku, kot ustreza nominalni vrednosti njegovih delnic na dan sprejema sklepa.
Seznam družbenikov, ki so prevzeli poslovne deleže na podlagi spremembe le-teh
iz dosedanjih delnic družbe:
– Trdnjava PID d.d. Trdinova 4, Ljubljana, prevzame poslovni delež v nominalnem
znesku 66,810.000 SIT oziroma 60,18%
glede na osnovni kapital družbe,
– Trdnjava I PID d.d., Trdinova 4, Ljubljana, prevzame poslovni delež v nominalnem znesku 43,960.000 SIT oziroma
39,60% glede na osnovni kapital družbe,
– Lorenčak Jože, Stanetova ulica 19,
Celje, prevzame poslovni delež v nominalnem znesku 240.000 SIT oziroma 0,22%
glede na osnovni kapital družbe.
Dosedanja organiziranost delniške družbe se v celoti prilagodi organiziranosti družbe z omejeno odgovornostjo, ter se sprejme Družbeno pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo v besedilu, ki
je kot priloga in sestavni del tega sklepa.
Z dnem vpisa sklepa o preoblikovanju
delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register preneha zastopanje dosedanjim članom uprave delniške
družbe predsednici uprave Majdi Kumberger in članoma uprave Ernestu Ramšak in
Uršič Alenki in mandat nadzornemu svetu v
naslednji sestavi: Milan Peunik, predsednik,
Karmen Zupanc Petauer, članica in Dušan
Zevnik, član - predstavnik sveta delavcev.
Organi družbe z omejeno odgovornostjo Moda d.o.o. so direktor in skupščina, ki
jo tvorijo družbeniki.
Na podlagi sprejete družbene pogodbe
o ustanovitvi družbe Moda d.o.o. se z dnem
vpisa sklepa o statusnem preoblikovanju v
sodnem registru imenuje za direktorja Ernesta Ramšak z mandatom 5 let.
Z dnem vpisa preoblikovanja delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
v sodni register preneha veljati Statut delniške družbe z dne 29. 8. 1997.
Družba Moda d.o.o. obstaja kot družba
z omejeno odgovornostjo od vpisa preoblikovanja v sodni register.
Obrazložitev: glede na sedanji obseg poslovanja, se predlaga preoblikovanje družbe iz delniške družbe v družbo z omejeno
odgovornostjo, zaradi cenejšega in enostavnejšega poslovanja družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pisno pooblastilo mora biti dostavljeno družbi, vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD d.d., Ljubljana, na
dan 15. 12. 2003. Pozivamo udeležence,
da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure
pred začetkom seje prijavijo z osebnim identifikacijskim dokumentom v sprejemni pisar-
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ni ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost
na skupščini in prevzamejo gradivo.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in predlogom Pogodbe o ustanovitvi družbe
z omejeno odgovornostjo Moda Trgovina,
proizvodnja in storitve d.d., Celje, Prešernova 7 (prečiščeno besedilo), je na vpogled na sedežu družbe od 21. 11. 2003 do
22. 12. 2003, vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine družbe podajo upravi družbe pisno utemeljen nasprotni predlog.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 10. uri istega dne v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Moda d.d., Celje
predsednica uprave
Majda Kumberger
Ob-106102
Na podlagi 34. do 40. točke Statuta
družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin,
uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine
družbe Soško gozdno gospodarstvo
Tolmin d.d., Brunov drevored 13, 5220
Tolmin,
ki bo v Tolminu, dne 23. 12. 2003, ob
9.30, v sejni sobi družbe Soško gozdno
gospodarstvo Tolmin d.d., Brunov drevored
13, 5220 Tolmin.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje predstavnik odvetniške pisarne Makuc, za preštevalko glasov pa uslužbenko SGG Tolmin, d.d.
Skupščini bo prisostvoval notar Edvard
Sivec.
3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagani dnevni red.
4. Oblikovanje rezerv za lastne delnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagano oblikovanje rezerv za lastne delnice.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina pooblašča upravo Soško gozdno gospodarstvo Tolmin d.d. za nakup lastnih delnic družbe po predlaganih pogojih.
Uprava je pooblaščena za takojšen umik
lastnih delnic v skladu s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala sprejetim na tej
skupščini, brez nadaljnjega sklepanja o
zmanjšanju osnovnega kapitala.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se v skladu s predlogom uprave in nadzornega sveta zmanjša z umikom lastnih delnic
družbe.
Uprava po vpisu zmanjšanja osnovnega
kapitala s sklepom razveljavi umaknjene delnice družbe in izda nalog za izbris delnic iz
delniške knjige.

7. Sprememba in dopolnitev dejavnosti.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe
Soško gozdno gospodarstvo Tolmin d.d.
8. Sprememba in dopolnitev statuta
družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe Soško
gozdno gospodarstvo Tolmin d.d.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le tisti
delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, to
je do vključno 20. 12. 2003 in so vpisani v
delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino, to je na dan 20. 12.
2003.
Popolno gradivo za skupščino s predlaganimi spremembami statuta je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, vsak delovni dan
od 9. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge in dopolnitve dnevnega reda, skupaj z obrazložitvijo, pisno sporočijo
upravi v 7 dneh po objavi sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo odložena za eno uro, ko bo
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Soško gozdno gospodarstvo
Tolmin d.d.
uprava
Ob-106108
Uprava družbe Merinka Maribor d.d., Žitna ulica 12, Maribor, vabi delničarje na
7. sejo skupščine
delniške družbe Merinka Maribor d.d.,
Maribor,
ki bo dne 22. 12. 2003 s pričetkom ob
10. uri v sejni sobi Merinka Maribor d.d.,
Žitna ulica 12, Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, preverba sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Uprava družbe predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se organi skupščine v
sestavi:
– za predsedujočo skupščine se izvoli
Stanka Osterc,
– za preštevalca glasov se izvoli Marjan
Vedlin.
Za sestavo zapisnika bo skrbel vabljen
notar Stanislav Bohinc.
2. Informacija o odstopu članov nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta
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– Rihard Vračko,
– Fedor Šlajmer.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet družbe predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa: v posledici odstopnih
izjav dveh članov nadzornega sveta se z
dnem skupščine v nadzorni svet izvolita:
– Andrej Kogej,
– Franjo Kosi.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine ter ostane shranjeno na
sedežu družbe za ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so vpisani v delniški knjigi na dan 28. 8.
2003 in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo na sedež
družbe najkasneje 3 pred zasedanjem
skupščine.
Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino eno uro pred zasedanjem identificirajo z osebnim dokumentom (pravne osebe še z izpisom iz sodnega
registra), prijavijo na zasedanje ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na voljo na vpogled na sedežu družbe vsak dan v delovnem času družbe, in sicer od 10. do 12.
ure od dneva objave sklica.
Merinka Maribor d.d.
uprava in nadzorni svet
Ob-106129
Uprava družbe na podlagi 6.3. člena
Statuta delniške družbe Elektromontaža
d.d., s sedežem v Ljubljani, Tržaška 128,
sklicuje
8. redno sejo skupščine
delniške družbe Elektromontaža d.d., s
sedežem v Ljubljani, Tržaška 128,
ki bo dne 22. 12. 2003 ob 14. uri v
sejni sobi na sedežu družbe, Tržaška 128,
Ljubljana in skupaj z nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga sledeči sklep:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
– skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine Samir Kerić,
– za preštevalko glasov se imenuje Tino
Grum,
– za sestavo notarskega zapisa se potrdi notar Miro Košak iz Ljubljane.
2. Pridobivanje lastnih delnic.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta uprava predlaga sledeči sklep: skupščina družbe pooblasti upravo za nakup lastnih delnic po 7. alinei prvega odstavka
240. člena ZGD.
Nakupljene delnice bodo namenjene izključno umiku delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala.
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Skupščina bo sklep o zmanjšnju osnovnega kapitala sprejela naknadno, glede na
število delnic, ki bodo odlupljene kot lastne
delnice v roku 3 mesecev od sprejetja tega
sklepa.
Uprava mora po preteku roka iz prejšnjega odstavka nemudoma sklicati skupščino za sprejetje sklepa o umiku delnic in
znižanju osnovnega kapitala.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu delniške družbe Elektromontaža d.d., s
sedežem v Ljubljani, Tržaška 128, v tajništvu družbe, vsak delovni dan med 11. in 13.
uro od dne 21. 11. 2003 dalje do dneva
zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo najmanj 20 dni pred zasedanjem
skupščine, oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi
glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic napovedati upravi s priporočenim pismom, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci
morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 50% vseh glasov. Če ob
prvem sklicu skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne v roku ene ure po prvem napovedanem sklicu na mestu prvega sklica. Na
ponovljenem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
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.
Elektromontaža d.d. Ljubljana
uprava
Ob-106130
Na podlagi točke 7. c statuta delniške
družbe Kovinska Bled, d.d., sklicujem
9. zasedanje skupščine
delniške družbe Kovinska Bled, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 22. decembra 2003
ob 16.30, na sedežu družbe na Bledu, Seliška cesta 4b, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in ugotavljanje
prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
potrdi se predsednik skupščine in ugotovi
se prisotnost notarja.
2. Letno poročilo o poslovanju za leto
2002 in poročilo nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave in nadzornega sveta za leto 2002.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2002. Bilančni
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dobiček po stanju 31. 12. 2002 znaša
5,348.689 SIT.
Predlog sklepa: ugotovljeni bilančni dobiček v višini 5,348.689 SIT se nerazporejen prenese v naslednje poslovno leto.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: upravi družbe in članom
nadzornega sveta Kovinska Bled, d.d. se
podeljuje razrešnica za poslovno leto 2002.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo
udeležbo na skupščino pisno prijavijo družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pravočasno prijavljeni delničar, njegov pooblaščenec ali zastopnik se mora pol
ure pred začetkom skupščine izkazati z osebnim dokumentom.
Vsa gradiva in besedila predlogov sklepov o katerih bo skupščina odločala, so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delavnik med 8. in 11. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pismeno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po sklicu skupščine pri upravi družbe.
Če skupščina na osmem zasedanju ne
doseže sklepčnosti, se bo skupščina ponovila (drugi sklic) isti dan, to je 22. 12. 2003,
ob 17.30, v istih prostorih z istim dnevnim
redom. Na njej se bo veljavno odločalo ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinska Bled, d.d.
uprava
Št. 229
Ob-106183
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe M club, Tovarna konfekcije d.d. sklicuje uprava
8. sejo skupščine
družbe M club d.d. Velenje,
ki bo v torek, 23. 12. 2003 ob 14. uri na
sedežu družbe, v Velenju, na Koroški 37/a
in predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Januša Štalekar,
za preštevalca glasov pa Edita Geratič in
Alojz Presker. Ugotovi se, da je na seji navzoč vabljeni notar Srečko Gabrilo.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Obravnava in sprejem predloga dopolnitve dejavnosti in Statuta družbe M club
d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo dopolnitve dejavnosti družbe in
Statuta družbe M club d.d. z naslednjimi
dejavnostmi:
2522 proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas,
2524 proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas,
2872 proizvodnja lahke kovinske emabalaže,
2873 proizvodnja izdelkov iz žice,
2971 proizvodnja električnih gospodinjskih strojev,
7020 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
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7487 druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o delu
uprave v poslovnem letu 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o delu uprave v poslovnem letu 2002.
5. Ugotovitev bilančne izgube za leto
2002 in sprejem sklepa o pokrivanju izgube poslovnega leta 2002 ter obravnava in
sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da znaša bilančna izguba
na dan 31. 12. 2002 77,285.651,08 SIT.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep, da se izguba iz leta
2002 pokriva na naslednji način:
– v breme prevrednotovalnega popravka kapitala v višini 35,932.863,86 SIT,
– razlika 41,352.787,22 SIT pa v naslednjih petih letih v breme takratnih prihodkov.
c) Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002 ter jima podeli razrešnico.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta, se za revizorja za poslovno leto
2003 imenuje Boniteta, Družba za revizijo,
podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
Velenje, Efenkova 61.
7. Prenehanje in likvidacija družbe
M club d.d.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o prenehanju in začetku likvidacije družbe M club,
Tovarna konfekcije d.d. s sedežem v Velenju, na Koroški 37/a (matična številka
5073189 šifra dejavnosti 18.220). Upniki in
delničarji, ki imajo delnice na prinosnika, prijavijo svoje terjatve v roku dveh mesecev od
dneva objave sklepa o likvidaciji. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Marjan Gaberšek, stanujoč Velenje, Efenkova 4.
8. Predlogi in pobude delničarjev
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki
družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 20. 12.
2003. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo.
Delničarje prosimo, da se zaradi ugotavljanja prisotnosti ter podpisa seznama prisotnih delničarjev, zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred pričetkom skupščine. Gradivo za posamezne točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, pri Editi Geratič, vsak
delovni dan od 11. do 14. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
obrazloženi v pisni obliki in vloženi na sedež
družbe v roku 7 dni od objave tega sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 15. uri. Skupščina bo takrat veljavno sklepala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
M club d.d. Velenje
uprava
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Št. 04048
Ob-106201
Na podlagi 35. člena Statuta družbe
Gradis Strojno prometna operativa, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 32, ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje
skupščino
delniške družbe Gradis Strojno
prometna operativa, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 32,
ki bo 23. 12. 2003 ob 13. uri v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Šmartinska
32, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1: izvolijo se delovna
telesa skupščine po predlogu uprave družbe. Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič Tratnik.
2. Informacija o revidiranem letnem poročilu na dan 30. 9. 2003 za potrebe prisilne poravnave nad družbo Gradis SPO d.d.,
ki teče pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani
pod opr. št. St 191/2003-5.
Predlog sklepa št. 2: skupščina družbe
se seznani z revizijskim poročilom družbe
Ernest&Young d.o.o. v zvezi z obračunskimi izkazi za potrebe prisilne poravnave nad
družbo Gradis SPO d.d., ki so narejeni na
dan 30. 9. 2003.
3. Pokrivanje izgube v breme osnovnega kapitala.
Predlog sklepa št. 3.1: skupščina družbe se seznani z delnim pokrivanjem izgube
tekočega leta, ki je nastala do 30. 9. 2003
v višini 235.094 tisoč SIT, in sicer v breme
prevrednotovalnega popravka kapitala v višini 116.849 tisoč SIT tako, da ostane še
nepokrita izguba v višini 118.245 tisoč SIT.
Predlog sklepa št. 3.2: preostalo izguba
v višini 118.245 tisoč SIT se pokrije v breme osnovnega kapitala družbe, ki na dan
30. 9. 2003 znaša 277.830 tisoč SIT tako,
da se izvede poenostavljeno zmanjšanje
osnovnega kapitala z združevanjem delnic v
razmerju 1:1,740953097. Tako znaša vrednost osnovnega kapitala po združevanju
delnic 159.585 tisoč SIT.
4. Sprejem sklepa o spremembi (povečanju) osnovnega kapitala.
Predlog sklepa št. 4: osnovni kapital
družbe se poveča za 176.637 tisoč SIT in
tako znaša 336.222 tisoč SIT. Povečanje
osnovnega kapitala se izvede z izdajo
176.637 navadnih delnic v nominalni višini
1.000 SIT za delnico.
Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši s
stvarnimi vložki oziroma s cesijo terjatev naslednjih upnikov, ki prevzamejo na novo izdane delnice:
Družba K-FIN d.d. s cesijo svojih terjatev
na družbo Gradis SPO d.d. v višini
105,473.645,50 SIT vplača 105.473 navadnih delnic, katerih skupna nominalna vrednost je 105,473.000 SIT ter s tem pridobi
31,37% upravljalskih upravičenj. Razlika v višini 645,50 SIT se prerazporedi v rezerve.
Družba S-Naložbe d.d. s cesijo svojih
terjatev na družbo Gradis SPO d.d. v višini
66,164.381,95 SIT vplača 66.164 navadnih
delnic, katerih skupna nominalna vrednost
je 66,164.000 SIT ter s tem pridobi 19,68%
upravljalskih upravičenj. Razlika v višini
381,95 SIT se prerazporedi v rezerve.

Družba Ratronik d.o.o. s cesijo svojih
terjatev na družbo Gradis SPO d.d. v višini
5,000.000 SIT vplača 5.000 navadnih delnic, katerih skupna nominalna vrednost je
5,000.000 SIT ter s tem pridobi 1,49%
upravljalskih upravičenj.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.
Rok za vpis novih delnic, ki se izdajo na
podlagi povečanja osnovnega kapitala se
izteče zadnji delovni dan pred narokom za
prisilno poravnavo.
Sklep o spremembi osnovnega kapitala
je sprejet pod odložnim pogojem, da bo predlagana prisilna poravnava nad dolžnikom
Gradis SPO d.d. pravnomočno potrjena.
5. Čistopis statuta.
Predlog sklepa št. 5: skupščina družbe
pooblašča nadzorni svet družbe za spremembe in dopolnitve statuta v skladu s sprejetimi sklepi predmetne skupščine.
Predlagatelj sklepov je uprava družbe
Gradis SPO d.d.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi družbe na dan 9. 12. 2003, in ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi udeležbe
priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem zastopanju.
Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo pri vhodu v prostor,
kjer bo skupščina, in s podpisom potrdijo
svojo udeležbo na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju (izpis iz sodnega registra).
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, sporočijo pisno z obrazložitvijo
upravi v sedmih dneh od dneva objave sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 13.30. V
tem primeru bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala družbe.
Gradis SPO, d.d.
uprava družbe
Ob-106224
Na podlagi 41. člena Statuta družbe
Semesadike Mengeš d.d. direktor družbe
sklicuje
7. skupščino delničarjev,
ki bo 22. 12. 2003 ob 12. uri v prostorih Semesadike Mengeš d.d., Prešernova 35.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine v predlagani sestavi.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina je seznanjena z revidiranim letnim poročilom uprave in
pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejetju letnega poročila za 2002 in podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katerim potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2002.
4. Razporeditev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: ugotovljeni bilančni dobiček se razporedi po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
5. Določitev višine sejnine članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sejnina članom nadzornega sveta se uskladi s predlogom uprave.
6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
za poslovno leto 2003 imenuje predlagana
revizorska hiša.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti podani v pisni obliki, razumno
utemeljeni in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled na sedežu družbe v Mengšu, Prešernova 35, in sicer vsak delovni
dan od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja le-te.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Semesadike Mengeš d.d.
direktor
Jože Panjan, univ. dipl. inž.
Ob-106266
Na podlagi Statuta delniške družbe
Totra tekstil d.d., Trpinčeva 39, 1000
Ljubljana, sklicuje uprava družbe
8. redno sejo skupščine,
ki bo v sredo, 23. 12. 2003 ob 12. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Trpinčeva 39.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Valerijo Boh in za preštevalca glasov Natašo Peterman in Bojana
Vrščaja. Skupščini prisostvuje notarka Lokošek Majda.
2. Obravnava poročila o poslovanju v letu 2002.
Predlog sklepa: skupščina se obvesti o
sprejetju poslovnega poročila za leto 2002
s strani nadzornega sveta.
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3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta
in imenovanje novih.
Predlog sklepa: z dnem 23. 12. 2003
se razrešita člana nadzornega sveta Dobnik
Sebastjan in Šelj Anja, namesto imenovanih
pa z istim dnem imenujeta nova člana nadzornega sveta Mihelič Franc in Krnec Aleš.
5. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: sejnina za člane nadzornega sveta znaša 30.000 SIT.
Pravica udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki
ali njihovi pooblaščenci, katerih pisna prijava na skupščino prispe na sedež družbe
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine, zaradi vzpostavitve evidenc in
prevzema glasovnic pa prosimo, da se delničarji, njihovi zakoniti zastopniki oziroma
pooblaščenci zasedanja udeležijo najmanj
eno uro pred začetkom seje skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj petnajst odstotkov osnovnega
kapitala. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 14. uri, na mestu prvega sklica. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
voljo na sedežu družbe, Trpinčeva 39, Ljubljana, od dneva sklica naprej, vsak delavnik
med 9. in 12. uro, v upravi družbe.
Totra tekstil d.d.
uprava
Matija Dobnik

– za predsednika 40.000 SIT neto,
– za člane nadzornega sveta 30.000 SIT
neto.
Sejnine se letno revalorizirajo skladno z
letno stopnjo inflacije.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
dnem sklicane skupščine v informacijski pisarni na sedežu družbe osebno ali preko
pooblaščenca shranili potrdila o delnicah
oziroma prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Prosimo vse udeležence skupščine, da
se prijavijo v sprejemni pisarni Avtoservis
d.d., eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Celotno skupščinsko gradivo gradivo je
na vpogled vsak delovni dan v sprejemni
pisarni na sedežu družbe Avtoservis d.d.,
Kidričeva 4, Slovenj Gradec.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 18. uri.
Avtoservis d.d. Slovenj Gradec
uprava družbe

Št. 54/03
Ob-106331
Na podlagi točke 07.03. Statuta delniške družbe Avtoservis d.d., Kidričeva 4,
Slovenj Gradec in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava

9. sejo skupščine
delničarjev pivovarne Union d.d.,
ki bo v torek, 23. 12. 2003 ob 11. uri v
Kozlerjevi dvorani v Pivovarni Union, Pivovarniška 2, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti.
2. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. Sprejmejo se spremembe statuta
družbe z vsebino, ki je priloga 1 tega sklepa.
2. Na podlagi sprememb statuta, sprejetih pod 1. točko tega sklepa, se določi
prečiščeno besedilo statuta z vsebino, ki je
priloga 2 tega sklepa.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta – predstavnike delničarjev (kapitala)
se z mandatom štiri leta od imenovanja, imenujejo: mag. Janez Damjan, mag. Dušan
Drofenik, Branko Šibakovski, Rudi Šepič.
4. Obravnava dopolnilnega poročila o
posebni reviziji.
Predlog sklepa: glede na dodatne ugotovitve v Dopolnilnem poročilu o posebni reviziji družbe Deloitte & Touche z dne 16. 10.
2003, se ugotovi, da Dimitrije Lavrič, Frančiška Hunjet, Marijan V. Mir, Peter Tomšič,
Andrej Rape in Frančišek Bolka, ki so v letu
2001 opravljali funkcijo članov uprave družbe, v zvezi s posli, ki so bili predmet posebne revizije po sklepu skupščine družbe z

8. sejo skupščine
družbe Avtoservis d.d.,
ki bo v torek, 23. 12. 2003 ob 17. uri v
prostorih Avtoservis d.d., Kidričeva 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep: ugotovi
se sklepčnost skupščine in imenujejo delovna telesa, in sicer predsednika skupščine in dva preštevalca glasov.
Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljenega notarja.
2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu in čistopis statuta družbe.
3. Sejnina članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: višina sejnine, ki se
izplača predsedniku in članom nadzornega sveta za udeležbo na seji nadzornega
sveta:

Ob-106370
Nadzorni svet in uprava družbe sklicujeta

Stran

6924 / Št. 113-114 / 21. 11. 2003

dne 2. 9. 2002, o kateri je posebni revizor
družba Deloitte & Touche izdelala poročilo z
dne 12. 12. 2002, in dopolnitev tega poročila dne 16. 10. 2003, družbi niso povzročili
škode, zato se razveljavi sklep družbe Pivovarne Union, d.d., sprejet na skupščini z dne
31. 7. 2003, pod 2. točko dnevnega reda, in
se tožba, ki jo je vložil posebni zastopnik
odvetnik Aleš Rojs, umakne.
5. Ponovno odločanje o podelitvi razrešnice za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina družbe upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za
leto 2002.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno
najavili do 20. 12. 2003 in so na ta dan
vpisani v delniški knjigi pri KDD.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda so delničarjem
na vpogled v Ljubljani, Pivovarniška ulica 2,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Tam je
delničarjem na vpogled tudi besedilo statuta.
Delničarji morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi tega sklica.
Prijavljene delničarje, zastopnike in pooblaščence prosimo, da se prijavijo na skupščino
najmanj pol ure pred začetkom zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja 15% osnovnega kapitala družbe. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Pivovarna Union d.d.
uprava in nadzorni svet družbe
predsednik uprave
Marijan V. Mir
predsednik nadzornega sveta
Jakob Piskernik
Ob-105396
Na podlagi določil Statuta družbe SKG
d.d. Kamnik, Steletova 8, Kamnik, sklicuje
uprava družbe
8. skupščino
družbe SKG d.d. Kamnik,
ki bo v torek, dne 23. 12. 2003 ob 7.30,
na sedežu družbe v Kamniku, Steletova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvolijo:
– za predsednika skupščine: Marjan Griljc,
– za preštevalko glasov: Breda Slokan.
Notarski zapisnik bo sestavil notar Jože
Rožman iz Domžal.
2. Sprejem sklepa o kritju bilančne izgube – čiste izgube poslovnega leta 2002 in
podelitev razrešnice upravi ter članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Bilančna izguba – čista izguba poslovnega leta 2002, ki je ugotovljena v letnem poročilu uprave in potrjena s strani nadzornega sveta v višini 21,260.516,32 SIT
se krije v breme kapitalskih rezerv.
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b) Upravi in nadzornemu svetu družbe
se dodeli razrešnica za leto 2002.
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
glasujejo in razpravljajo vsi imetniki delnic
družbe. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in mora
biti pred sejo predloženo skupščini. Delničarji morajo svojo udeležbo predhoodno
sporočiti na naslov družbe, najkasneje tri dni
pred zasedanjem.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 8. uri na istem kraju. Ob drugem sklicu
skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
SKG d.d. Kamnik
uprava

Izpodbojna tožba

Izvršbe
in zavarovanja
In 2002/00305
IZ-13378
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00305 z
dne 16. 1. 2003, je bil dne 16. 6. 2003
opravljen v korist upnikov: 1. Komunala
Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, Kranj, ki ju po pooblastilu zastopa Domplan d.d., Bleiweisova c. 14 in 3.
Domplan Kranj d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj, ki ga zastopa Bogdan Greif, odvetnik
v Kranju, proti dolžniku Nikoli Mikiću, Zlato
polje 2/A, Kranj, zaradi izterjave 219.890
SIT s pripadki, rubež nepremičnine, to je
stanovanja št. 6, v pritličju stanovanjske
stavbe na naslovu Zlato polje 2/a, Kranj, s
pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnika Nikiole Mikića, Zlato
polje 2/a, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 10. 2003

Ob-106140
Na podlagi drugega odstavka 366. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Golf in kamp Bled d.d., Bled,
objavlja, da je bila proti naslednjim sklepom skupščine družbe z dne 25. 8. 2003:
1. Skupščina družbe se na predlog
uprave opravi v prostorih družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d.,
Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj.
2. Skupščina se seznani, da skupščini
prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in
imenuje organe skupščine: za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina, za
preštevalko glasov pa Snežana Sabljak.
3. Razveljavi se sklep, sprejet pod 7. točko 5. skupščine delničarjev z dne 16. 7.
2003. Za nove člane nadzornega sveta družbe, ki zastopata interese delničarjev, se s
25. 8. 2003 in za mandatno obdobje štirih
let izvolita Vinko Perčič in Miha Dolinar.
vložena izpodbojna tožba.
Golf in kamp Bled d.d., Bled

In 2001/01516
IZ-13371
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 3. 10. 2001, opr. št. I 2001/10689,
je bil dne 27. 8. 2002 opravljen v korist
upnika Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana,
rubež dvosobnega stanovanja s kletnim prostorom v bruto izmeri 63,36 m2, v IV. nadstropju večstanovanjske zgradbe na naslovu Jakčeva 5, Ljubljana, št. stanovanja 44,
last dolžnika Djokič Gina, Jakčeva 5, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2003

Ob-106349
Uprava delniške družbe Kovina d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, v skladu z
Zakonom o gospodarskih družbah objavlja,
da je bila vložena izpodbojna tožba k 3. točki
dnevnega reda 8. skupščine delničarjev, ki
je bila dne 27. 8. 2003 na sedežu družbe.
Izpodbojno tožbo je v skladu s členom
364 do 368 ZGD podala Odvetniška pisarna Kos in partnerji, o.p., d.n.o. iz Raven na
Koroškem, dne 26. 9. 2003 pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, ki po pooblastilu zastopa
male delničarje.
Izpodbijana sklepa glasita:
Prvi sklep: na predlog uprave in nadzornega sveta bilančni dobiček na dan
31. 12. 2002 v višini 171,300.332,39 SIT
ostane nerazporejen in se prenese v
naslednje obdobje.
Drugi sklep: v skladu z 282.a členom
ZGD skupščina potrjuje in odobri delo
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2002 in jima podeljuje razrešnico.
Kovina d.d.
uprava družbe
Izidor Bajec

In 2001/01565
IZ-13375
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 15. 10. 2001, opr. št. I 2001/10834,
je bil dne 11. 6. 2003 opravljen v korist
upnika Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana,
rubež dvosobnega stanovanja s kletnim prostorom v bruto izmeri 62,82 m2, v večstanovanjski zgradbi na naslovu Jakčeva 18,
Ljubljana, v drugem nadstropju, stanovanje
št. 13, zgradba stoji na parcelni št. 744, k.o.
Štepanja vas.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2003

In 2003/00366
IZ-13372
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 24. 4. 2003, opr. št. In 2003/00366,
je bil dne 18. 9. 2003, opravljen v korist
upnice Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež enosobnega stanovanja št. 11, Puhova 15, Ljubljana, v izmeri 43,24 m2, last dolžnice Tori
Andreje, Puhova 15, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2003

In 2001/00356
IZ-13376
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 11. 2001, opr. št. In
2001/00356, je bil dne 2. 7. 2002 opravljen v korist upnika Lora d.o.o. Zaloška 163,
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Ljubljana, rubež dolžnikove nepremičnine,
ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer
rubež dvosobnega stanovanja št. 7, s kletno shrambo, v izmeri 57,55 m2, v I. nadstropju večstanovanjskega bloka, na naslovu Ig 444, Ig pri Ljubljani, last dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2003

27. 10. 2003, datiran 10. 11. 2003, med
prodajalcem Nivo, gradnje in ekologija,
d.d., Celje, Lava 11 in kupcem Žohar Gregorjem, zastavljeno v korist upnice Banke
Celje d.d., Vodnikova ulica 2, Celje, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT, s pripadki napram dolžniku Žohar Gregorju.

In 2002/01423
IZ-13380
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 10. 9. 2002, opr. št. I 2002/10310,
je bil dne 10. 2. 2003 opravljen v korist
upnika Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana,
rubež enosobnega stanovanja s kletnim prostorom, št. 37, v III. nadstropju, v izmeri
37,6 m2, na naslovu Jakčeva 5, Ljubljana,
last dolžnika Bojanič Milomira, Jakčeva ulica 5, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2003

IZ-106273
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Škofje Loke, opr. št. SV 613/2003 z dne 13. 11.
2003, je bila garsonjera št. 8, v mansardi
večstanovanjskega objekta na naslovu Tavčarjeva ulica 22, Kranj, stoječega na parc.
št. 11, vl. št. 329, k.o. Kranj, v skupni izmeri
43,69 m2, ki obsega predsobo, kuhinjo z
jedilnico, spalni prostor, predsobo in WC s
kopalnico, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkiconalnem zemljišču k objektu, last družbe
Pintar FRS, k.d., Kranj, Ulica Mirka Vadnova
1, mat. št. 1657399, na podlagi kupoprodajne pogodbe, št. 100/03-24 z dne 17. 10.
2003, sklenjene s prodajalcem Francem Rutarjem, Na Griču 57, Kranj, kot glavna nepremičnina, zastavljeno v korist upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
40.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila, s pp.

In 2002/01013
IZ-13384
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 14. 10. 2002, opr. št. In
2002/01013, je bil dne 23. 6. 2003 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske
storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež stanovanja št. 5, v izmeri 65,07 m2,
Nanoška 34, Ljubljana, last dolžnice Koprivec Irene, Nanoška 34, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2003
In 02/00224
IZ-13386
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. In 02/00224 z
dne 22. 5. 2002, je bila v izvršilni zadevi
upnika Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska c. 31, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Špela Plešec
iz Ljubljane, proti dolžniku Ivanu Slani, stan.
Sp. Slemen 40/f, Selnica ob Dravi, zaradi
izterjave 76.419,10 SIT s pp., na naroku
zarubljena nepremičnina, stanovanje št. 28,
v večstanovanjski hiši v Mariboru, Cesta XIV.
divizije 11, v skupni izmeri 51,52 m2, ki je
last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 779/94 z dne 9. 9. 1994, v korist upnika Stanovanjskega skalda Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska c. 31,
Ljubljana.
Rubež nepremičnine je bil opravljen dne
20. 6. 2002 in ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 10. 2003
IZ-106272
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 854/03 z dne 14. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 3, v izmeri
80,10 m2, locirano v 1. nadstropju stanovanjske hiše v Škvarčevi ulici 4 v Celju, ki
stoji na parc. št. 1780/1, št. 1781/1 in
št. 1776/18, k.o. Medlog, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah v večstanovanjski hiši ter funkcionalnem zemljišču, last Žohar Gregorja, pridobljeno na podlagi pogodbe o prodaji oziroma nakupu stanovanjske enote št. S 3 z dne 27. 10. 2003 in
aneksa št. 1 k pogodbi o prodaji oziroma
nakupu stanovanjske enote št. S 3 z dne

IZ-106274
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2099/03 z dne
13. 10. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu
Za hribom 26, 1236 Trzin, z atrijem št.
A-P-2, v objektu A, v izmeri 52,83 m2 ter
delom atrija v izmeri 27 m2 in delom atrija v
izmeri 9 m2, kletjo v izmeri 2,47 m2, vse
stoječe na parcelah št. 114/13, 114/4 in
113/5 k.o. Trzin, last dolžnikov Škorjanc
Vodovnik Dragice in Vodovnik Jožefa iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 24. 9. 2003, sklenjene s prodajalko
Bruderman Vesno, Za hribom 26, Trzin, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,791.850 SIT s pripadki in za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,958.150 SIT s pripadki.
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2003, je bilo enosobno stanovanje št. 16, v
skupni izmeri 45,10 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju stanovanjske hiše Ulica Tončka
Dežmana 2, 4000 Kranj, stoječe na parc.
št. 270, k.o. Huje, last zastaviteljev Karla Zupanca in Marije Zupanc, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 28. 10. 1996, sklenjene s
prodajalko Elizabeto Hrovat, zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudska banka d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.520
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, s pripadki.
IZ-106277
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2109/03 z dne
15. 10. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 22, v IV. nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Cesta komandanta Staneta 10,
1270 Litija, stoječe na parc. št. 109/10,
k.o. Litija, last dolžnice Jožice Zidarič iz
Sadinje vasi, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 9. 2003 ter aneksa št. 1 h
kupoprodajni pogodbi z dne 30. 9. 2003,
sklenjenih s prodajalcem Bego Sijamhodžičem iz Litije, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,500.000 SIT s pripadki.
IZ-106278
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2112/03 z dne
15. 10. 2003, je bilo stanovanje št. 16, v
skupni izmeri 36,97 m2, v 3. nadstropju,
kletna shramba št. 16 in parkirno mesto v
skupnih pokritih garažnih prostorih večstanovanjskega bloka na naslovu Linhartova
19, Ljubljana, stoječega na parc.
št. 1163/10 k.o. Bežigrad, last zastaviteljev Gregorja-Žike Ševo in Saše Renko iz
Ljubljane, na podlagi darilne in kupoprodajne pogodbe z dne 9. 10. 2003, sklenjene s prodajalko in darovalko Zorico
Andjelković-Ševo, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,700.000 SIT s pripadki.

IZ-106275
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2106/03 z dne
14. 10. 2003, je bilo stanovanje št. 2/p v
izmeri 54,37 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta Ljubljanska 76 A, Domžale, stoječega na parc. št. 3856, k.o. Domžale, last Andrić Mire iz Domžal, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 7. 10. 2003, sklenjene s prodajalcem Brkič Jožetom iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.890 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-106279
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2117/03 z dne 16. 10.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 7-3-3,
v izmeri 62,02 m2, v VII. v III. nadstropju, s
kletnim prostorom v izmeri 2,92 m2 in parkirnim mestom v kletni garaži, vse v trgovsko
poslovnem stanovanjskem objektu na naslovu Savska 6, Ljubljana, stoječem na parc.
št. 1419/7, 1419/8, 1419/3, 1419/4,
1419/5, 1419/9, 1419/6 in 1421/12, vse
k.o. Zelena jama in na parc. št. 2234/8,
k.o. Bežigrad, last Marka Miladinovića iz
Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe
št. 557/2001 z dne 6. 3. 2001, sklenjene s
prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem
Kraški zidar d.d., Sežana, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 46.800 EUR v tolarski protivrednosti
po nakupnem podjetniškem tečaju banke upnice za EUR na dan plačila, s pripadki.

IZ-106276
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira
Košaka, opr. št. SV 2107/03 z dne 16. 10.

IZ-106280
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2124/03 z dne
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17. 10. 2003, je bilo štirisobno stanovanje
št. 7, v skupni površini 96,60 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Novosadska 14, 1000 Ljubljana, stoječega na parc. št. 741, k.o. Štepanja vas, last dolžnika Križnič Srečka Mitje, na podlagi prodajne pogodbe z dne
8. 10. 2003, sklenjene v notarskem zapisu
notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV
1299/03, s prodajalcem Arifom Kvrgićem
iz Ljubljane in podpisnico izjave o soglasju
Šefiko Kvrgić iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 46.750 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
IZ-106281
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2148/03 z dne
22. 10. 2003, je bilo stanovanje z oznako
S5/M12 v mansardi, s pripadajočo shrambo z oznako SH/S5/12 v kletni etaži, skupne prodajne površine 34,26 m2 in parkirno mesto z oznako G1/8 v kletni etaži, vse
v objektu št. S5 stanovanjsko-poslovnega
objekta »Čez Dolgi most«, stoječega na
parc. št. 2385/2 in 2397/2, obe k.o. Dobrova, last dolžnika Osterman Frančiška iz
Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 50/2003 – KP DN 007 z dne 23. 7.
2003, sklenjene s prodajalcem Givo,
d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
38.615 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-106282
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2156/03 z dne
22. 10. 2003, je bilo stanovanje št. 14, v
izmeri 91,20 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Opekarska
18, Trbovlje, stoječe na parc. št. 862/36
k.o. Trbovlje, last zastaviteljev Metoda in Marije Korimšek iz Trbovelj, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 17
z dne 18. 11. 1991, sklenjene med prodajalci Občino Trbovlje, Hrastnik, Zagorje in
Splošno bolnišnico Trbovlje ter zastaviteljem
kot kupcem, ter na podlagi pogodbe o pripoznavi solastnine med zakoncema, sklenjene dne 26. 9. 2002, med zastaviteljema v
notarskem zapisu notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 619/02, zastavljeno v korist upnika Ekološko razvojnega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
za zavarovanje denarne terjatve v višini
14,005.915 SIT s pripadki.
IZ-106283
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2179/03 z dne
24. 10. 2003, je bilo štirisobno stanovanje
št. C56 v neto stanovanjski površini
96,70 m2, z balkonom v izmeri 7,30 m2, ložo v izmeri 1,40 m2, v prodajni površini
101,35 m2, v petem nadstropju, s kletnim
prostorom št. C-s56 v izmeri 8,90 m2, v drugi garažni kleti in parkirnim mestom št.
K2C-140 v izmeri 12,70 m2 in parkirnim mestom št. K2C-141 v izmeri 17,10 m2, v drugi
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garažni kleti stavbe, na naslovu Slamnikarska 3, Domžale, stoječe na parc. št. 3988
k.o. Domžale, last dolžnice Tanje Petročnik
iz Domžal, na podlagi prodajne pogodbe št.
K058/03-S z dne 30. 9. 2003, sklenjene s
prodajalcem PA-KZ, družba za nepremičnine in investicije, d.o.o., zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 9. 10. 2003, PA-KZ, družba
za nepremičnine in investicije, d.o.o. in dovoljenja za izbris zastavne pravice na nepremičnini po kupoprodajni pogodbi št. K
058/03-S z dne 30. 9. 2003, ki ga je dne
20. 10. 2003 izdala Nova kreditna banka
Maribor d.d., zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 106.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila, s pripadki.
IZ-106284
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2187/03 z dne
24. 10. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 5 v drugem nadstropju, s pripadajočo
kletjo, v skupni tlorisni površini 70,70 m2, v
stanovanjski hiši na naslovu Kidričveva 39,
4000 Kranj, stoječi na parc. št. 887/55
k.o. Kranj, last dolžnikov Flerin Mateja in
Grmič Špelce iz Britofa, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 13. 10. 2003,
sklenjene s prodajalko Sila Jožico iz Kranja,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 44.600 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-106285
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2220/03 z dne
28. 10. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 4 v izmeri 98,25 m2, ki se nahaja v nadstropju levo objekta A večstanovanjske hiše
na Rakeku, Partizanska c. 14, stoječe na
parc. št. 1953 k.o. Rakek, last zastavitelja
Igorja Miškulina, na podlagi prodajne pogodbe za prodajo stanovanja z dne 10. 10.
2003, sklenjene s prodajalcem Svet nepremičnine d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v
višini 4,800.000 SIT s pripadki in
7,200.000 SIT s pripadki.
IZ-106286
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2225/03 z dne
28. 10. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 10, v izmeri 58,30 m2, v 3. nadstropju
stavbe na naslovu Tbilisijska 44, Ljubljana,
stoječe na parc. št. 1635/16 k.o. Vič, last
dolžnice Tanje Rozman Peterka iz Celja in
zastavitelja Matjaža Peterke iz Maribora, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 10.
2003, sklenjene s prodajalko Janjo Primc
iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,020.000 SIT s pripadki in denarne terjatve v višini 9,380.000 SIT s pripadki.
IZ-106287
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2227/03 z dne

29. 10. 2003, je bilo enoinpolsobno stanovanje št. 2, v izmeri 48,80 m2, v visokem
pritličju, s shrambo št. 2, v izmeri 6,70 m2 v
kleti, vse v 2. stopnišču stanovanjskega bloka Viška cesta 49 D, Ljubljana, stoječega
na parc. št. 2375, k.o. Vič, last Alojzije
Knavs iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26. 9. 2003 in aneksa
št. 1 z dne 29. 10. 2003, sklenjenih s prodajalcem Kos Rafkom iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 8,500.000 SIT, s pripadki.
IZ-106288
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2229/03 z dne
29. 10. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 18, v izmeri 45,85 m2, v 3. nadstropju
stanovanjskega objekta s kletno shrambo
št. 18 v izmeri 3,05 m2, ki se nahaja v kleti
in parkirišče št. 18, ki se nahaja v podzemni garaži stanovanjskega objekta, na naslovu Domžale, Ljubljanska 110, stoječem na
parc. št. 3134/38 k.o. Domžale, last dolžnika Lea Pongračiča iz Domžal, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 17. 9. 2003
in aneksa k njej z dne 22. 10. 2003, sklenjenih z prodajalko Občino Mengeš, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,540.000 SIT s pripadki.
IZ-106289
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2235/03 z dne
29. 10. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 5, v izmeri 69,20 m2, v 2. etaži stavbe
na naslovu Ramovševa ulica 53, Ljubljana,
z identifikacijsko številko 5.509, stoječe na
parc. št. 2099/30 k.o. Vič, last dolžnika
Toma Cerovška iz Krškega in zastaviteljice
Darje Tomše iz Brežic, na podlagi prodajne
pogodbe št. 36/2003 z dne 19. 5. 2003,
sklenjene s prodajalcem Mijax d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 14,770.000 SIT s pripadki.
IZ-106290
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2240/03 z dne
30. 10. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 14, v izmeri 49,40 m2, ki se nahaja
v 3. etaži stanovanjske hiše Ramovševa ulica 55, v Ljubljani, stoječe na parc.
št. 2099/26, k.o. Vič, last dolžnice Barbare Čož iz Ljubljane, na podlagi prodajne
pogodbe št. 18/2003 z dne 24. 3. 2003,
sklenjene s prodajalcem Mijax d.o.o. Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT
s pripadki.
IZ-106291
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2243/03 z dne
30. 10. 2003, je bilo stanovanje št. 12 v
izmeri 34,10 m2, v drugem nadstropju, s
pripadajočo kletjo, v stanovanjskem bloku
Kersnikova cesta št. 3, Grosuplje, stoječem
na parc. št. 1958/1, k.o. Grosuplje-naselje, last Rožič Marinke, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 15. 10. 2003, sklenjene s
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prodajalko Kriletić Natali, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,625.000 SIT s pripadki.
IZ-106292
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2289/03 z dne 5. 11.
2003, sta bila enosobno stanovanje št.
D.M.10-21 v mansardi v izmeri 49,63 m2 in
na podstrehi v izmeri 32,26 m2, s shrambo
v izmeri 5,90 m2, v kleti stanovanjske stavbe v Ljubljani, Cesta na Brdo 79, ki stoji na
parc. št. 1251/13 k.o. Vič in pripadajoča
garaža št. 134 v izmeri 18,50 m2, v objektu
garažne hiše v Ljubljani, ob Cesti na Brdo
(pod objekti A-B-C-D), last dolžnika Andreja
Goriška iz Ljubljane, na podlagi prodajne
pogodbe št. 029/2001-6 z dne 29. 1.
2001 in dodatka št. 029-1001/2003-6 k
cit. prodajni pogodbi z dne 17. 10. 2003,
obeh sklenjenih s prodajalcem Gradbenim
podjetjem Grosuplje d.d., Ljubljana ter sokupovalko Marjetko Conradi iz Celja ter pogodbe o delitvi skupnega premoženja, sklenjene z Marjetko Conradi iz Celja, v obliki
notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr.
št. SV 2280/03, dne 5. 11. 2003, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 57.811 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila, s pripadki.
IZ-106293
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2316/03 z dne 7. 11.
2003, je bilo stanovanje z oznako S6/N/5
v nadstropju, s pripadajočo shrambo z oznako S6/5 v kletni etaži, skupne prodajne
površine 54,74 m2 in parkirno mesto z oznako G2/7 v kletni etaži, vse v objektu št.
S6 stanovanjsko-poslovnega objekta »Čez
Dolgi most«, stoječega na parc. št. 2385/2
in 2397/2, obe k.o. Dobrova, last dolžnika
Saše Stevanoviča iz Ljubljane, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 058/2003 – KP
DN 007 z dne 7. 10. 2003, sklenjene s
prodajalcem Givo, d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 29.695 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-106294
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2322/03 z dne 7. 11.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 11, v
skupni izmeri 46,30 m2, ki sestoji iz sobe
13,65 m2, sobe 13,67 m2, kuhinje 8,83 m2,
predsobe 4,20 m, kopalnice z WC 3,38 m2,
balkona oziroma lože 0,70 m2 in pripadajoče kleti 1,95 m2, ki se nahaja v večstanovanjskem bloku, na naslovu Zlato polje 3a,
4000 Kranj, stoječem na parc. št. 454/6,
katastrska občina Kranj, last dolžnice Milice Peranović, na podlagi prodajne pogodbe, opr. št. SV 1248/2003, notarja Vojka
Pintarja iz Kranja z dne 22. 10. 2003, sklenjene s prodajalcem Senadom Pašagićem,
zastavljeno v korist upnice Volksbank - Ljudska banka d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 25.450 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
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Banke Slovenije na dan črpanja kredita, s
pripadki.
IZ-106295
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2347/03 z dne
12. 11. 2003, je bilo štirisobno stanovanje
v skupni izmeri 196,40 m2, v 1. nadstropju
stanovanjske hiše, na naslovu Cankarjevo
nabrežje 1, Ljubljana, stoječe na parc.
št. 294 k.o. Ljubljana mesto, last dolžnice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 2. 11. 1992, sklenjene s prodajalko Občino Ljubljana Center,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25,740.000
SIT s pripadki.
IZ-106296
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 537/03 z dne 17. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 36, v petem
nadstropju, ki se nahaja v večstanovanjski
hiši na Jesenicah, Cesta Viktorja Svetina
8 B, na parc. št. 280/1 k.o. Koroška Bela,
v izmeri 42,84 m2, last zastaviteljice Jerneje Popelar, Prušnikova ulica 54, Ljubljana,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 11.
2003, sklenjene s Sabahudinom Bešićem
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Posojilnica - Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Hauptplatz 16,
A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000
EUR s pripadki.
IZ-106297
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 538/03 z dne 12. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 47, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše na
Jesenicah, Cesta revolucije 9, na parc.
št. 536/4 k.o. Jesenice, v izmeri 37,58 m2,
last zastavitelja Zvonimirja Sinkoviča z Bleda, Grajska ulica 39, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 22. 9. 2003, sklenjene z
Mujom Rekićem kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Posojilnica - Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 23.000 EUR s pripadki.
IZ-106298
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Avgusta Ribiča iz
Velenja, opr. št. SV – 530/03 z dne 12. 11.
2003, so bili poslovni prostori v pritličju v
izmeri 377,92 m2 in poslovni prostori v kleti
v izmeri 283,20 m2, ki se nahajajo v objektu na Prešernovi 22, Velenje, s solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih objekta, napravah in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču stanovanjskega bloka na Prešernovi 22, Velenje, ki stoji na parc.
št. 2692/1, vl. št. 327, k.o. Velenje, ki so v
lasti Kocka d.o.o., Prešernova 22/d, Velenje, na podlagi prodajne pogodbe z dne
26. 6. 2002, sklenjene med Premogovnikom Velenje d.d., Partizanska 78, Velenje,
kot prodajalcem in Kocka Trgovina in storitve, d.o.o., Simona Blatnika 14, Velenje,
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kot kupcem, zastavljeni v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
matična številka 5026024, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 48,000.000 SIT s
pripadki.
IZ-106299
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1399/2003 z dne
14. 11. 2003, sta bili nepremičnini:
– stanovanje št. 33 v pritličju v izmeri
73,26 m2 in kletni prostor št. 33 v izmeri
3,10 m2, kar vse se nahaja v stanovanjski
stavbi v Mariboru, Ulica Arnolda Tovornika 008, zgrajeni na parc. št. 1585/3 in
parc. št. 1581/1, katastrska občina Spodnje Radvanje, last dolžnika in zastavitelja
Krampl Dominika, EMŠO 1107972500715,
stanujočega Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 008, na podlagi kupoprodajne pogodbe v notarskem zapisu, opr. št. SV 1477/01
z dne 30. 11. 2001, sklenjene s prodajalcem Kaligarič Mitjem in
– trisobno stanovanje št. 132 v pritličju v
skupni izmeri 68,18 m2, od tega s pripadajočim kletnim prostorom površine 2,07 m2,
ki se nahaja v stanovanjski hiši v Mariboru,
Prušnikova ulica 044, zgrajeni na parc.
št. 1118/1, katastrska občina Spodnje Radvanje, last zastavitelja Golčar Franca, EMŠO 1902943500654, stanujočega Maribor, Prušnikova ul. 044, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 393/93 z dne
18. 10. 1993, sklenjene s prodajalcema
Elektro in splošna montaža Hidromontaža
d.o.o. Maribor in Tovarna umetnih brusov
Swaty d.d. Maribor,
zastavljeni v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,700.000 SIT s
pripadki.
IZ-106300
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1366/2003 z dne
11. 11. 2003, je bilo dvosobno mansardno
stanovanje v petem nadstropju številka 14 v
večstanovanjski hiši – bloku na naslovu
Tomšičeva 034, Slovenska Bistrica, v skupni izmeri 35,11 m2, stoječe na parceli številka 775/34, k.o. Slovenska Bistrica in je
last dolžnika ter zastavitelja Brumec Matjaža, EMŠO 1309973500133, stanujočega
Na soseski 012, Maribor, do celote, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d. Ljubljana, Glavna podružnica Maribor, matična
številka 5026024041, Cankarjeva 006 B,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,700.000 SIT s pripadki.
IZ-106302
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sestavljenega v pisarni notarke Zdenke Gustinčič v Novi Gorici, pod
opr. št. SV 416/2003, dne 13. 11. 2003,
je bilo stanovanje z ident. št. 495/4 v izmeri 41,19 m2, v 2. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Trg 84, Reneče, stoječega na parc. št. 3535/1 k.o.
Renče, ki ga je dolžnik Majcen Slavko pridobil v last s prodajno pogodbo z dne 2. 10.
2003, z overjenim podpisom prodajalca pri
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notarki Evi Lučovnik v Novi Gorici, pod opr.
št. OV 4226/03, dne 4. 11. 2003, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT
s pripadki.
IZ-106303
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 1031/03 z dne 13. 11.
2003, je bilo trisobno stanovanje v prvem
nadstropju stanovanjske hiše v Kidričevem,
Kajuhova ulica 15, v izmeri 96,74 m2, ki po
podatkih iz pogodb stoji na parc. št. 176,
pripisani pri vl. št. 261, k.o. Lovrenc na
Dravskem polju, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, pridobljeno s prodajno pogodbo z dne 16. 6. 1999, sklenjeno med
prodajalcema Horvat Ljubom in Horvat Silvo, oba iz Kidričevega, Kajuhova ulica 15 in
Topolovec Marijo iz Ptuja, Ulica 5. prekomorske 16, kot kupcem, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, matična
št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 23.758,45 EUR s pripadki.
IZ-106304
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 1030/03, je bilo stanovanje št. 1 v izmeri 81,87 m2, v etaži P, v
stanovanjski hiši na naslovu Rimska plošad
15, prej Ziherlova 15, Ptuj, po podatkih iz
pogodbe, stoječi na parc. št. 513/1, pripisani pri vl. št. 1818, sedaj 2966, k.o. Ptuj,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, pridobljeno s kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja dne 30. 11. 1991, sklenjeno med Občino Ptuj, kot prodajalko in Rijavec Angelco iz Ptuja, Rimska ploščad 15, v
zvezi z izjavo Mestne občine Ptuj z dne
13. 11. 2003, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, matična št. 5706491, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
23.338,17 EUR s pripadki.
IZ-106305
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1033/03 z dne
13. 11. 2003, je bilo zastavljeno štirisobno
stanovanje št. 39, v skupni izmeri
123,70 m2, v VI. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Švabičeva 5, ki stoji na
parc. št. 44/5, k.o. Trnovsko predmestje,
ki je last zastavitelja Borisa Muževiča, na
podlagi prodajne pogodbe št. 362-229/90
z dne 11. 11. 1991, sklenjene s prodajalko
Republiko Slovenijo. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, matična št. 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 12,000.000 SIT s
pripadki.
IZ-106306
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3730/2003 z dne

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

12. 11. 2003, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 5 v izmeri 72,95 m2, v I. nadstropju, Tomšičeva 40, Slovenska Bistrica,
parc. št. 887/1 k.o. Slovenska Bistrica,
skupaj s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih, v lasti Nevena Ivetića, Ul.
Pohorskega bataljona 21, Slovenska Bistrica, na podlagi prodajne pogodbe
št. 19/VB-93 z dne 18. 11. 1993, sklenjene z RS, Ministrstvom za obrambo, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnika BKS-leasing, d.o.o., Komenskega
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000 EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.
IZ-106307
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 409/03 z dne 14. 11.
2003, je bilo stanovanje številka 24, v
izmeri 61,60 m2, v četrtem nadstropju in s
pripadajočim kletnim prostorom v izmeri
3,03 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Volkmerjeva cesta 21, Ptuj, skupaj z ustreznim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču parc. št. 566/11,
pripisane k zk. vl. št. 612 k.o. Krčevina pri
Ptuju, katere lastnik do celote je dolžnik
Damijan Vidovič, na podlagi notarskega zapisa kupne pogodbe, opr. št. SV 380/03
notarke Marije Škovrlj iz Ptuja z dne
22. 10. 2003, sklenjene med Lazar Evelino, EMŠO 1510959505642 in Lazar Miranom, EMŠO 2608957500310, oba stanujoča Volkmerjeva cesta 21, Ptuj, kot prodajalcema in dolžnikom kot kupcem, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična
številka 5860571, v višini 4,000.000 SIT,
s pripadki.
IZ-106309
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
894/03 z dne 13. 11. 2003, je bilo stanovanje št. 6, ki leži v 1. nadstropju stolpiča
S-5 Ulica Pohorskega bataljona 213, Ljubljana, na parc. št. 840/26, vl. št. 704, k.o.
Brinje I, Okrajnega sodišča v Ljubljani, v
skupni izmeri 62,73 m2, v celoti last Bahar
Marjana, pridobljeno na podlagi prodajne
pogodbe z dne 9. 6. 1999, sklenjene med
Bokal Marijo, Ulica Pohorskega bataljona
213, Ljubljana, kot prodajalko in Bahar Marjanom, Posavskega ulica 40, Ljubljana, kot
kupcem, zastavljeno v korist upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
58.000 EUR v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila
s pripadki.
IZ-106310
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 868/03 z dne 13. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 11 večstanovanjske hiše, na naslovu Partizanska ulica
12, v Radljah ob Dravi, v skupni površini
60,56 m2, stoječe na parc. št. 346, pripi-

sano pri vl. št. 734, k.o. Radlje ob Dravi,
katerega lastnika sta na podlagi prodajne
pogodbe z dne 4. 11. 2003, sklenjene z
Marijo Viltužnik Vajs, slednja pa je postala
lastnica cit. stanovanja na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11. 1992 in spremembe kupoprodajne pogodbe z dne 1. 3.
1995, oboje sklenjeno z Gradbenim podjetjem Radlje p.o., Radlje ob Dravi, Mariborska c. 40, dolžnika in zastavitelja Boštjan
Martini in Ksenija Gril, vsak do 1/2, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 24.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, kar
znaša na dan sklenitve sporazuma po srednjem tečaju Banke Slovenije 5,662.543,20
SIT, s končnim rokom vračila 20. 2. 2018
in s pp, v korist zastavne upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9141 Eberndorf.
IZ-106311
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1979/03 z dne 13. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 5 v skupni izmeri 36,89 m2, ki se nahaja v podpritličju stanovanjske hiše v Ljubljani, Črtomirova 24,
last zastaviteljice Koljenšič Marije, zastavljeno v korist upnika Globočnik Milana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 19.550
EUR s pripadki.
IZ-106312
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 1990/03 z dne
14. 11. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 13, v skupni izmeri 43,09 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Maroltova 9, stoječe na parc.
št. 980/2 k.o. Stožice, vl. št. 1863, ki je v
lasti zastaviteljice Nade Gorše, zastavljeno
v korist upnika Mitje Krapeža, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.106,24 EUR
s pripadki.
IZ-106314
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1995/03 z dne 17. 11.
2003, je bila parc. št. 376/5 k.o. Kašelj,
last Drole Nade in Drole Petra, oba Nahtigalova ulica 4, Ljubljana, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov
trg
18,
Maribor,
mat.
št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,400.000 SIT, vse s pripadki.
IZ-106316
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 1996/03 z dne 17. 11.
2003, sta bila garsonjera št. 47, v izmeri
27,44 m2, v 4. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Jakčeva ulica 40, parc.
št. 40732, k.o. Štepanja vas, s pravico souporabe na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stavbe in kletni prostor –
shramba št. 47, v izmeri 0,99 m2 – druga
klet, last zastavitelja Kokot Franca, Jakčeva
ulica 40, Ljubljana, zastavljena v korist upnika Škerjanc Jožeta, Ižanska 77, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
22.680 EUR s pripadki.
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IZ-106317
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1399/2003 z dne
12. 11. 2003, je stanovanje št. 20/ IV v
izmeri 69,37 m2, s kletno shrambo št. 20 v
izmeri 3,40 m2, v stavbi v Mariboru, Shakespearova ul. 6, ki stoji na parc. št. 1227
k.o. Pobrežje, last Marotti Igorja, stan. Maribor, Lackova 43 B, na temelju kupoprodajne pog. z dne 24. 10. 2003, zastavljeno
v korist Nove KBM d.d., Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 9,200.000
SIT s pp.
IZ-106318
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1401/2003 z dne
12. 11. 2003, je enosobno stanovanje s kabinetom št. 2 v pritličju v izmeri 50 m2 in
shramba v izmeri 2,50 m2 v hiši v Mariboru,
Koroška c. 109 a, ki stoji na parc.
št. 1795/7 k.o. Koroška vrata, last Lužar
Vita, stan. Maribor, Prežihova 11, na temelju prodajne pog. št. 119-S/90 z dne
17. 12. 1990, zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,400.000 SIT s pp.
IZ-106319
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1406/2003 z dne
13. 11. 2003, je dvosobno stan. št. 15/III,
v skupni izmeri 56,68 m2, v Mariboru, Potrčeva 8, ki stoji na parc. št. 2466 k.o. Tabor,
last Štok Zorice, stan. Maribor, Grogova 7,
na temelju kupoprodajne pog. z dne 5. 10.
2001, zastavljeno v korist NLB d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 5,100.000 SIT s pp.
IZ-106320
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1414/2003 z dne
17. 11. 2003, je dvoinpolsobno stanovanje
št. 9/II v izmeri 66,11 m2, s pripadajočo
kletno shrambo št. 9 v izmeri 4,34 m2, v
Mariboru, Borova vas 8, ki stoji na parc.
št. 2349 k.o. Sp. Radvanje, last Messner
Boštjana, stan. Maribor, Ul. Arnolda Tovornika 8, na temelju prodajne pog. z dne
21. 10. 2003, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 23.180
EUR s pp, v tol. protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila oziroma izterjave.
IZ-106321
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1416/2003 z dne
17. 11. 2003, je stanovanje št. 4 v izmeri
70,30 m2, v pritličju stanovanjske hiše v Zrečah, Cesta na Roglo 11/H, stoječe na parc.
št. 104/60 k.o. Zreče, last Zinrajh Igorja,
stanujočega Kumen 35, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 6. 10. 2003 in njenega aneksa št. 1 z dne 6. 11. 2003, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjat-
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ve v višini 17.180 EUR s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila oziroma izterjave.
IZ-106322
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra,
pod opr. št. SV 374/2003 z dne 17. 11.
2003, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, z matično številko 5026237, do
dolžnika HB & MG Trade d.o.o. podjetje za
trgovino in proizvodnjo, s sedežem v Sežani, Partizanska 123 k, to je za zavarovanje
denarne terjatve upnice do dovoljene prekoračitve stanja na TRR v višini 6,500.000
SIT, z rokom zapadlosti 9. 11. 2004, obresti po nominalni obrestni meri 9,7% letno in
vseh drugih stroškov, izhajajočih iz tega
pravnega posla, izvede z ustanovitvijo zastavne pravice in z zaznambo izvršljivosti na
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer boksu št. 9 – četrti vhod na južni končni strani poslovne stavbe, ki stoji nasproti nedograjene igralnice Luna na Suhozemnem terminalu v Sežani), zgrajenega na
parceli št. 3783/5 k.o. Sežana v velikosti
posamezne etaže 90 m2, oziroma skupne
površine 180 m2, last dolžnika – zastavitelja
HB & MG Trade d.o.o. podjetje za trgovino
in proizvodnjo do celote, vse v v korist SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, z matično številko 5026237.
IZ-106377
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1044/03 z dne
18. 11. 2003, je bil zastavljen poslovni prostor št. P-1 v skupni izmeri 595 m 2, ki obsega skladišče v kletni etaži v izmeri 144,50
m2, prodajno servisne površine v pritličju v
izmeri 414,50 m2 in tri podzemna parkirišča, označena s številkami 11, 12 in 13, v
skupni izmeri 36 m2, kar vse se nahaja v
stanovanjsko poslovni zgradbi v Mariboru,
Radvanjska cesta 58, ki stoji na parc.
št. 3004, vpisani pri vl. št. 1975, k.o. Tabor, in ki je last zastavitelja Iskra Prins d.d.
na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 8. 1.
1997, sklenjene s prodajalcem SGP Stavbar - Podjetje Visoke gradnje d.o.o., Maribor, Industrijska ulica 13. Poslovni prostor
je zastavljen v korist upnice SKB banke d.d.
za zavarovanje denarne terjatve v višini
31,000.000 SIT s pripadki.
IZ-106378
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1063/03 z dne
18. 11. 2003, sta bila zastavljena lokal št. 1
v skupni izmeri 89 m2 in lokal št. 7 v skupni
izmeri 94,40 m2, oba v objektu Eurocenter
v Ljubljani, Tivolska cesta 48, last zastavitelja REI zastopstva, marketing, consulting
d.o.o., s sedežem Tivolska cesta 48, Ljubljana, matična št. 5289084. Lokala sta zastavljena v korist upnika Sonce, podjetje za
svetovanje in inženiring, d.o.o. – v stečaju,
matična št. 5273986, s sedežem Dalmatinova 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 610.000 EUR s pripadki.
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IZ-106380
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 687/03 z dne 17. 11. 2003,
je bilo stanovanje št. 12, v izmeri 62,26 m2,
na Maistrovi ul. 14, v Litiji, ki ni vpisano v
zemljiški knjigi kot etažna lastnina, katerega
lastnik je dolžnik Popovič Milorad, Maistrova 14, Litija, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 5. 8. 2003, sklenjene s prodajalcem
Slovenskimi železnicami Ljubljana, p.o., zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve v
znesku višini 2,442.778 SIT, v korist upnika Murn Antona, Kresnice 7, Kresnice.
IZ-106381
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 1541/03 z dne 18. 11.
2003, je bilo v korist zastavnega upnika
Fantasy 2000, podjetje za finance in posredovanje, d.o.o., s sedežem in poslovnim
naslovom Ljubljana, Trg Ajdovščina 1, matična številka 5354013, za zavarovanje denarne terjatve v tolarski protivrednosti
4.220,47 EUR z obrestmi in vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih posojilodajalec imel z uveljavljanjem vračila terjatve,
zastavljeno stanovanje št. 1, v izmeri 86 m2,
ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na
naslovu Velenje, Goriška cesta 63, (prej Veljka Vlahoviča 63), s pripadajočo kletjo in
sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih in napravah ter zemljišču, potrebnem za redno rabo stavbe, ki je
last zastavitelja Šerifa Haliloviča, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 14/93, ki jo je Šerif Halilovič kot
kupec dne 15. 1. 1993 sklenil s prodajalcem Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
Velenje, Partizanska 12.
IZ-106382
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3773/2003 z dne
18. 11. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 6, v I. nadstropju, Mariborska cesta 15,
Dravograd, v izmeri 63,04 m2, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih,
v lasti Bogdana Finka, Mariborska cesta 15,
Dravograd, na podlagi prodajne pogodbe
št. 372-01-141/2003-5 z dne 24. 10.
2003, sklenjene z RS, Ministrstvom za
obrambo, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnika BKS-leasing, d.o.o., Komenskega
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 22.000 EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.
IZ-106383
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1422/2003 z dne
18. 11. 2003, sta poslovna prostora z oznako s št. 7 in 8, v II. nadstr. – pisarni v
izmeri 36 m2, objektu z vhodom iz
Strossmayerjeve 26, ki stoji na parc.
št. 1468/1, 1466/2, 1469/2, 1466/1,
1467, 1474/1, 1474/2, 1474/4 in
št. 1469/3 k.o. Maribor Grad, last družbe
Climaco, podjetje za inženiring d.o.o., Maribor, na temelju prodajne pogodbe
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št. 5-LK/91 z dne 16. 1. 1991, zastavljeni v
korist upnice Nove KBM d.d., Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve do najvišjega
zneska 17,000.000 SIT.
IZ-106384
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 877/03 z dne 18. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 6 v I. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Javornik 27, Ravne na Koroškem, ležeče na parc.
št. 92/2, vl. št. 683, k.o. Ravne, v skupni
površini 57,55 m2, katerega lastnik je dolžnik in zastavitelj na podlagi kupoprodajne
pogodbe z Vero Pangerc z dne 28. 7.
2003, slednja pa na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 70a/91 z
dne 18. 3. 1993, in aneksa k kupoprodajni
pogodbi o prodaji stanovanja št. 70a/91 z
dne 25. 11. 1999, sklenjena z Stanovanjskim podjetjem d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne
na Koroškem, zastavljeno za zavarovanje
terjatve v višini 26.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila, kar znaša na dan sklenitve sporazuma po srednjem tečaju Banke
Slovenije 6,136.200,20 SIT, s končnim rokom vračila 20. 5. 2017 in s pp, v korist
zastavne upnice Raiffeisenbank Eberndorf,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf.
IZ-106385
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1384/03 z dne
19. 11. 2003, je bila nepremičnina, stanovanje št. 30, v pritličju, v večstanovanjski
hiši v Mariboru, Cesta XIV. divizije 11, v
skupni izmeri 43,99 m2, stoječe na parc.
št. 1084/11, pri vl. št. 2058, k.o. Pobrežje, ki je v lasti Kralj Miroslava, na podlagi
notarskega zapisa izročilne pogodbe opr.
št. SV 771/97-1 z dne 28. 8. 1997, sestavljene v notarski pisarni Brede Horvat, z
izročevalko Genovefo Horvat, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 4.875,17 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan sklenitve navedene kreditne pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo št. 52743/03, kar znaša
1,150.000 SIT, z realno letno obrestno mero EUR + 6,9%, s tem, da se realna vrednost kredita ohranja s pomočjo valutne
klavzule (EUR), da banka obračunava v času porabe kredita interkalarne obresti za
porabljeni del kredita, po obrestni meri, ki
je enaka pogodbeni obrestni meri, z rokom
zapadlosti terjatve po poteku 180 mesecev,
šteto od dneva izteka 60-dnevnega roka od
dneva sklenitve pogodbe, to je od 11. 11.
2003.
IZ-106400
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 882/03 z dne 19. 11.
2003, je bilo stanovanje v stanovanjski hiši, vl. št. 800, k.o. Velenje, parc. št. 616,
stanovanje št. 44, nadstropje III, v skupni
izmeri 43,13 m2, last zastavitelja Karla Krejana, EMŠO 1410944500186, prebivali-
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šče Velenje, Tomšičeva cesta 45, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank
Bilčovs-Hodiše-Škofiče, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Ludmannsdorf
33, 9072 Ludmannsdorf, Republika Avstrija (enolična identifikacijska številka:
1868063), za zavarovanje denarne terjatve v znesku 15.000 EUR, z obrestmi in
stroški.
IZ-106401
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kranju, opr. št. SV 1351/2003 z dne 19. 11.
2003, sta dvosobno stanovanje št. 3 v skupni izmeri 66 m2, v pritličju stanovanjske
hiše na naslovu Planina 28, v Kranju, ki stoji
na parc. št. 197/12, vl. št. 123, k.o. Huje,
last dolžnika Petra Bačiča, Vrečkova ulica
4, Kranj, in zastaviteljice Špele Brvar Bačič, Podbrezje 97, Naklo, vsakega do ene
nerazdelne polovice, na temelju prodajne
pogodbe, sklenjene 24. 10. 2003, s prodajalcem Valentinom Zupančičem in stanovanje – garsonjera št. 36, v petem nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Lojzeta Hrovata 7, v Kranju, ki stoji na parc.
št. 253/1, vl. št. 328, k.o. Klanec, ki obsega skupno 29,60 m2, in sicer kuhinjo
3,24 m2, sobo 16,38 m2, kopalnico in WC
3,17 m2, predsobo 2,44 m2, ložo 2,48 m2
in klet 1,90 m2, last zastavitelja Borislava
Brvarja, Ulica Lojzeta Hrovata 7, Kranj, na
temelju prodajne pogodbe z dne
13. 9. 1993 in aneksa št. 1 k pogodbi z
dne 16. 7. 2003, sklenjenih s prodajalko
Občino Kranj oziroma Mestno občino Kranj,
zastavljeni v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
matična številka 5706491, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 63.595,65 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 40/2003-9
S-106007
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 40/2003-8 z dne 3. 11. 2003 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom Mikra
Commerce, družba za trgovino, turizem,
transport, gradbeništvo, d.o.o., Jesenice, Titova 39, Jesenice, matična številka:
1489062, šifra dejavnosti: 93.010 in postopek z istim dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 11. 2003
St 175/2003
S-106008
To sodišče je s sklepom St 175/2003
dne 6. 11. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Imicom trgovsko podje-

tje, d.o.o., Ljubljana, Bratovževa ploščad
34, Ljubljana, matična številka 5525233.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimiljan Gale iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, 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, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 1. 2004 ob 10. uri, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
6. 11. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2003
St 191/2003
S-106009
To sodišče je s sklepom z dne 29. 10.
2003 pod opr. št. St 191/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom:
Gradis, Strojno prometna operativa,
d.d., Šmartinska 32, Ljubljana, matična
številka: 5074975, šifra dejavnosti: 45.210.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave
(29. 10. 2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Maksimiljan Gale iz Ljubljane.
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V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, Ljubljana,
– Petrol d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
– PRO TIR d.o.o., Polje 363, Ljubljana,
– Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 29, Ljubljana,
– Štefan Horvat, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 29. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2003
St 115/2003
S-106010
To sodišče je s sklepom St 115/2003
dne 7. 11. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Logeti d.o.o., Čebranska
7, Cerknica, matična številka 5704936,
šifra dejavnosti 52.120.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Majda Šantl iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, 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, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 1. 2004 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
7. 11. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2003
St 188/2003
S-106011
To sodišče je s sklepom St 188/2003
dne 7. 11. 2003 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom Britanski svet – Center za angleški jezik, Štefanova 1, Ljubljana, vložna številka 1/15965/00.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Grega Erman iz Ljubljane.
Začetek likvidacije se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št. 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 1. 2004 ob 10.50, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku likvidacijskega postopka je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 7. 11. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2003
St 18/2002
S-106012
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 18/2002 dne 10. 11. 2003 nad stečajno maso dolžnika Vibroser trgovina d.o.o.
– v stečaju, Pot na Rakovo Jelšo 131,
stečajni postopek zaključilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2003
St 165/2003
S-106013
To sodišče je s sklepom St 165/2003
dne 11. 11. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom NEES – KIPER d.o.o. Ljubljana, V dolini 22, matična številka:
5571316, davčna številka: 69412286.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej Marinc iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, 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, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 2. 2004 ob 10. uri, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 11. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2003
St 94/2003
S-106014
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Gumarna d.o.o., Milenkova 9, Maribor, dne 19. 12. 2003 ob 10. uri, v sobi
253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne reorganizacije na Okrožnem sodišču v
Mariboru, Sodna ul. 15, soba 217, v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 11. 2003
St 52/2003
S-106015
S sklepom tega sodišča, opr. št.
St 52/2003 z dne 15. 10. 2003, je bila
potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom
Aqualand d.o.o., Streliška 150, Maribor.
Terjatve upnikov so bile razvrščene v 7
razredov, in sicer:
Razred A – terjatve delavcev in se njihov
status tudi po potrjeni prisilni poravnavi ne
spremeni. Njihova terjatev se skladno z določili 160. člena ZPPSL poplača kot strošek postopka prisilne poravnave, in sicer v
roku 8 dni po pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave.
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Razred B – terjatve iz naslova obveznosti za sprejete avanse se poplačajo 100% v
roku 5 let brez obresti. Dolžnik si pridržuje
pravico, da obveznosti iz tega razreda poplača pred potekom petih let.
Razred C – terjatve iz naslova sprejetih
posojil se poplačajo v višini 20% posamezne terjatve v roku enega leta brez obresti.
Dolžnik si pridržuje pravico, da obveznosti
iz tega razreda poplača pred potekom enega leta.
Razred D – terjatve delavcev iz naslova
regresa za leto 2001 in 2002 se poplačajo
v višini 20% posamezne terjatve v roku enega leta brez obresti. Dolžnik si pridržuje pravico, da obveznosti iz tega razreda poplača
pred potekom enega leta.
Razred E – terjatve delavcev iz naslova
plač se poplačajo v višini 20% posamezne
terjatve v roku enega leta brez obresti. Dolžnik si pridržuje pravico, da obveznosti iz tega
razreda poplača pred potekom enega leta.
Razred F – terjatve dobaviteljev se poplačajo v višini 20% posamezne terjatve v
roku največ enega leta. Dolžnik si pridržuje
pravico, da obveznosti iz tega razreda poplača pred potekom enega leta.
Razred G – terjatve iz naslova obveznosti do države RS (Ministrstvo za finance RS
– DURS) se poplačajo v višini 20% posamezne terjatve v roku največ enega leta brez
obresti, skladno z določili 16. člena
ZFPPod. Dolžnik si pridržuje pravico, da
obveznosti iz tega razreda poplača pred iztekom enega leta.
Seznami upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen 28. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 11. 2003
St 27/2003-9
S-106016
1. Z dnem 10. 11. 2003 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
BAR, dnevni bar Čarda, Tkalec Ivan s.p.,
Hodoš 1.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap, Ulica ob progi 53, Murska
Sobota.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva te objave začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravlavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno tasko
morajo plačati pravne osebe na račun sodnih taks št. 01100-1000339014, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-1000338529, sklic na številko 11
42200-7110006-51100273.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 2. 2. 2004 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
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6. Oklic o začetku stečajnega postopka se dne 10. 11. 2003 nabije na oglasno
desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 11. 2003
St 29/2003
S-106017
To sodišče je dne 7. 11. 2003 izdalo
sklep opr. št. St 29/2003, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Gradbene storitve Malsori Fadil s.p., Erjavčeva
36, Nova Gorica, matična številka
5293256, šifra dejavnosti 050302.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih 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 višini 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
01100-1000-339014,
sklic
na
št. 11-42218-7110006-292003. Dokazilo o
plačilu takse je potrebno priložiti prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
23. 2. 2004 ob 8.45, v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 11. 2003.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 11. 2003
St 5/2003
S-106018
To sodišče v zvezi z objavo izvlečka
sklepa o potrjeni prisilni poravnavi v postopku prisilne poravnave zoper dolžnika
Instalacije, d.d., montaža in trgovina,
Ajdovščina, Goriška cesta 66, sprejeto
na naroku 30. 6. 2003 in kar je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 92 z dne
26. 9. 2003, vse upnike obvešča, da je
sklep postal pravnomočen dne 11. 9.
2003 in ne 11. 7. 2003, kot je navedeno v
navedenem izvlečku.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 10. 2003
St 59/98
S-106084
To sodišče je s sklepom St 59/98 z dne
10. 11. 2003 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Litostroj ZRI d.o.o., Ljubljana, Litostrojska 40, Ljubljana – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2003
St 124/2003
S-106086
To sodišče je s sklepom St 124/2003
dne 11. 11. 2003 začelo stečajni postopek
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nad dolžnikom Mister Džirlo, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, matična številka
5966876, šifra dejavnosti 52.610.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Igor Gorše iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, 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, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 2. 2004 ob 10.30, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 11. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2003
St 63/99
S-106087
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje 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 tukajšnjega 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 12/2003
St-106088
To sodišče je v stečajni zadevi zoper dolžnika Ličen, gostinstvo in trgovina Ozeljan, d.o.o., Ozeljan 62/a, Šempas, izven
naroka dne 12. 11. 2003 sklenilo:
Stečajni postopek v uvodoma navedeni
zadevi se zaključi.
V sodni register tega sodišča se vpiše
pravnomočen sklep o zaključku stečajnega
postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa v
sodni register dolžnik preneha in se zbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Pravni pouk: zoper ta sklep se lahko
upniki pritožijo na Višje sodišče v Kopru v
roku 15 dni od objave tega sklepa. Morebitna pritožba se vloži pisno v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 11. 2003
St 95/2003
S-106096
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 95/2003 sklep z dne 13. 11.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Elektronika Velenje d.d., Štrbenkova 10, Velenje (matična številka:
2306558, šifra dejavnosti: 32.300).

Odslej se firma glasi: Elektronika Velenje d.d., Štrbenkova 10, Velenje (matična
številka: 2306558, šifra dejavnosti:
32.300) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku,
se v prijavi navede sodišče, pred katerim
teče postopek in označba spisa. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavlenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro
račun 01100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. marca 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 13. 11.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 11. 2003
St 31/2003
S-106126
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Saša & CO., trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev 8,
se začne in zaključi.
2. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 11. 2003
St 15/2003
S-106127
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
15/2003 dne 12. 11. 2003 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Biroinženiring
Servis, prodaja, inženiring d.o.o., Žabjak 3, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2003
St 21/2003
S-106128
To sodišče je na seji senata dne 13. 11.
2003 pod opr. št. St 21/2003 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom
»KOM« – prodajalna čevljev, Janez Kom-
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pare s.p., Strma pot 3, Metlika, matična
številka 5194023, šifra dejavnosti 52.430,
se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
»KOM« – prodajalna čevljev, Janez Kompare s.p., Strma pot 3, Metlika, izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 13. 11. 2003
St 88/2003
S-106227
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 88/2003 sklep z dne 12. 11.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Merc Teodor s.p., Računalniško oblikovanje in servis elektronskih naprav
»Teo-Design«, Cesta VII/2, Velenje (matična št.: 5551663; šifra dejavnosti:
72.500), se začne in takoj zaključi v skladu
z določili 99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Merc Teodor
s.p., Računalniško oblikovanje in servis
elektronskih naprav »Teo-Design«, Cesta
VII/2, Velenje, iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 11. 2003
St 32/2003-31
S-106228
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 32/2003 sklep z dne 13. 11.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
PRO-KON, Proizvodnja in trgovina d.o.o.,
Dole 33, Šentjur (matična številka
1534742), se zaključi v skladu z določili
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: PRO-KON, Proizvodnja in trgovina d.o.o., Dole 33, Šentjur
(matična številka 1534742), iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 11. 2003
St 14/2001-73
S-106229
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 14/2001 sklep z dne 13. 11.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Trgohlad, Proizvodno in trgovsko podjetje
d.o.o., Ulica Leona Dobrotinška 21,
Šentjur (matična številka: 5349575), se zaključi, v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Trgohlad, Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ulica Leona Dobrotinška 21, Šentjur (matična številka:
5349575), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 11. 2003
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St 10/2003-47
S-106230
To sodišče je s sklepom opr. št. St
10/2003 z dne 27. 10. 2003, ki je postal
pravnomočen dne 6. 11. 2003, potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Novoteks tkanina, Izdelovanje preje in tkanin d.d., Foersterjeva 10, Novo
mesto in njegovimi upniki.
Dolžnik je upnike in njihove terjatve uvrstil v naslednje razrede z načinom in rokom poplačila:
1. Razred terjatev upnikov, ki imajo svoje terjatve zavarovane z zastavno pravico
na premoženju dolžnika. V tem razredu dolžnik predlaga reprogram obveznosti pod
novo dogovorjenimi pogoji tako, da vsa zavarovanja ostanejo nespremenjena pod
odložnim pogojem, da je prisilna poravnava pravnomočno potrjena.
2. Razred terjatev upnikov, za katere je
predviden način poplačila konverzija celotnih terjatev v kapital dolžnika.
3. Razred terjatev ostalih upnikov, ki jih
bo dolžnik poplačal v višini 20% zneska
ugotovljenih terjatev na dan začetka postopka prisilne poravnave, najkasneje v roku enega leta od pravnomočnosti sklenjene prisilne poravnave v enkratnem znesku
v nominalni višini.
Ta razred tvorijo tudi terjatve upnikov,
katere se do preizkusa terjatev ne bo dalo
uskladiti in tiste terjatve ostalih upnikov, ki
se bodo pojavile kasneje po končanem postopku prisilne poravnave oziroma se bodo sodno ugotavljale (sporne terjatve).
4. Razred potencialnih terjatev iz naslova neplačanih obresti od prispevkov in davkov, za katere je po tretjem odstavku 16.
člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij predviden odpust.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
seznamu po posameznih razredih – tabela
št. 1 z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih
zneskov terjatev, ki je sestavni del tega
sklepa, ki jih je dolžnik dolžan plačati v
roku, navedenem v I/3 izreka tega sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša upnik Mestna občina Novo mesto,
naveden v tabeli št. 1 – specifikacija terjatev upnikov 2. razreda, ki je sestavni del
izreka tega sklepa, svoje terjatve, navedene v tej prilogi na dolžnika. Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register v skladu s sklepom o
povečanju osnovnega kapitala z novimi
stvarnimi vložki (terjatvami) dolžnika z dne
22. 10. 2003 in izdati upniku ustrezno število delnic po vpisu tega povečanja v sodni
register.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
Vsak udeleženec v postopku nosi svoje
stroške postopka.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 11. 2003
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Oklici o skrbnikih in
razpravah
333/2001
SR-13396
Okrožno sodišče v Kopru je v pravdni
zadevi tožeče stranke Thomasa Feneberga iz Španije, 2960 Marbella, Los Claveles 178, ki ga zastopa odv. Janez Straman
iz Kopra, zoper toženo stranko Franca Gradišnika iz Plavij 88c, sedaj neznano prebivališče v tujini, ki se vodi pod opr. št.
333/2001, zaradi plačila 997.648,19 DEM
v tolarski protivrednosti, toženi stranki Francu Gradišniku, na podlagi določbe 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP, ker je
neznanega bivališča in nima postavljenega
pooblaščenca, postavilo začasnega zastopnika – mag. Viktorja Juhanta, odvetnika
iz Kopra, Marušičeva 5.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 10. 2003
I P 2361/2001
SR-13395
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Andreji Bedene, v pravdni zadevi tožeče
stranke Poštne banke Slovenije d.d., Vita
Kraigherja 10, Maribor, ki jo zastopa odvetniška družba Kobal & Pečnik o.p.,
d.n.o. iz Ljubljane, proti toženi stranki Društvo za razvoj in promocijo techno kulture,
neznanega sedeža, prej Grablovičeva ul.
1, Ljubljana, zaradi plačila 839.772,30 SIT
s pp, dne 2. 10. 2003 sklenilo:
toženi stranki, Društvo za razvoj in promocijo techno kulture, neznanega sedeža,
se v pravdni zadevi opr. št. I P 2361/2001
postavlja začasna zastopnica, odvetnica
Judita Verbole, Hrenova 15, Ljubljana, ki
bo zastopala toženo stranko v postopku
zaradi plačila 839.772,30 SIT s pripadki.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2003
II P 350/96
SR-13418
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Vesni Ponikvar, v pravdni zadevi tožeče
stranke Djule Alibegič, Jenkova 2, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Župevec, odvetnik
v Ljubljani, zoper toženo stranko 1. Zumro
Hajdarevič, Črtomirjeva 9, Ljubljana in 2.
Anabelo Hajdarevič, Črtomirjeva 9, Ljubljana, zaradi plačila negmotne škode
700.000 SIT s pp, dne 23. 10. 2003 sklenilo:
toženi stranki se v tej pravdni zadevi
postavi za začasno zastopnico odvetnico
Majo Butala-Pišek, Pražakova 4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2003
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I 2002/01415
SR-13394
V izvršilni zadevi opr. št. I 2002/01415,
upnika Si.Mobil d.d., Šmartinska cesta
134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko
Lipovec, zoper dolžnico Majdo Gorenc, Dol.
Brezovica 18, Novo mesto, sedaj neznanega bivališča, je sodišče s sklepom z dne 29.
9. 2003 postavilo začasnega zastopnika –
odv. Zvonka Irta iz Novega mesta, Hladnikova 2, na podlagi 82. člena ZPP, v zvezi s 15.
členom ZIZ. Začasni zastopnik bo zastopal
dolžnika v tem postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 13. 10. 2003
I 2002/00653
SR-13392
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Silvestru Zagrajšku v izvršilni
zadevi upnika Si.Mobil Telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, zoper dolžnika Hočevar
Aljoša, Planinska c. 29, Sevnica, zaradi plačila 127.314 SIT, dne 7. 10. 2003 sklenilo:
dolžniku Hočevar Aljošu, nazadnje stanujočem Planinska c. 29, Sevnica, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Franc Pipan, NHM 17, Sevnica.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 7. 10. 2003
I 2002/00806
SR-12052
Okrajno sodišče na Vrhniki je v izvršilni
zadevi upnika Vzgojno-izobraževalnega zavoda Antonije Kucler, Poštna ul. 1, Vrhnika,
proti dolžnici Jakič Slađani, Pri lipi 11, Vrhnika, zaradi izterjave 18.540 SIT s pp, na
predlog upnika in na podlagi 4. točke 82.
člena ZPP, v zvezi s 15. členom ZIZ dolžnici
postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Stanislava Maurija iz Vrhnike, Cankarjev trg 11. Začasni zastopnik bo zastopal
dolžnico v tem postopku vse do takrat, dokler dolžnica sama ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 2. 10. 2003

Oklici dedičem
D 212/2002
OD-13420
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče
zapuščinski postopek po pok. Alojziji Vidrih,
roj. Gul, pok. Alojzija in Marije Turk, roj.
10. 10. 1914, v Ložah, občina Vipava, umrli
dne 9. 10. 2002, nazadnje stanujoči v Ložah št. 41.
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Kot zakoniti dediči po zapustnici pridejo
v poštev tudi zapustničina nečakinja Pina
Salice ter zapustničina nečaka Piero Salice
in Sergio Salice (vsi trije potomci zapustničine pok. sestre Marije Gul, poročene Salice), ki prebivajo na sodišču neznanih naslovih v Republiki Italiji.
Zato sodišče poziva zgoraj navedene dediče neznanega prebivališča, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica in oklica na oglasni
deski tega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in določilo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 23. 10. 2003

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER
Srg 1020/2003
Rg-13356
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Rast – Računovodske storitve,
Kranjec in hči, d.n.o., Liminjanska 96,
Portorož, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/2767/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 9. 2003.
Družbenici Draga Srša in Lidija Srša Janušič, obe iz Portoroža, Fazanska ulica 4,
Lucija, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenici, vsaki do
ene polovice.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 10. 2003

CELJE

KRANJ

Srg 598/2003
Rg-9150
To sodišče je zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra na predlog družbenikov sklenilo objaviti sklep:
družba Herod Trade Hempt in ostali
d.n.o. Celje, podjetje za ekonomsko komercialne storitve, Celje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenikov dne 23. 4. 2003.
Družbenika Hempt Drago in Hempt Milena, oba Lokrovec 67, Celje, prevzameta
obveznost plačila morebitnih obveznosti
družbe in premoženje družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 6. 2003

Srg 1212/2003
Rg-13365
Družba Plasma, podjetje za razvoj in
izdelovanje plastičnih in kovinskih izdelkov in polizdelkov, trgovino, gostinstvo
in rent a car, Bled, d.o.o., s sedežem Zasip, Sebenje 23, vpisana na reg. vl. št.
1/00788/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Ambrožič Albina in Ambrižič Franc, oba Bled,
Zasip, Sebenje 23.
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 družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 10. 2003

Srg 1387/2003
Rg-13422
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice – družbenice Via Group, trgovina
in storitve, d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini 156/b, Šempeter, zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Via Group, trgovina in storitve, d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini
156/b, Šempeter, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu z dne 20. 5. 2003.
Družbenica Melanšek Vesna, stanujoča
Šempeter v Savinjski dolini 156/b, Šempeter, prevzame premoženje družbe in obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 11. 2003

LJUBLJANA
Srg 05987/2003
Rg-13360
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe
Z & K, storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Šlandrova ulica 10, objavlja sklep:
Z & K, storitve in trgovina, d.o.o. Ljubljana, Šlandrova ulica 10, reg. št. vl.
1/25318/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 6.
2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kopitar Aleš, Ljubljana,
Žorgova ulica 83, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obvez-
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nost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2003
Srg 06187/2003
Rg-13361
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe
Iges d.o.o. Ljubljana, Podjetje za inženiring,
ekonomijo in svetovanje v gradbeništvu,
Ljubljana, na Korošci 30, objavlja sklep:
Iges d.o.o. Ljubljana, Podjetje za inženiring, ekonomijo in svetovanje v
gradbeništvu, Ljubljana, Na Korošci 30,
reg. št. vl. 1/11326/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 8. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Hren Jože, Ljubljana, Na
Korošci 30, Hren Maja, Ljubljana, Polanškova 7, Hren Marko, Ljubljana, Na Korošci 30 in Hren Viktorija, Ljubljana, Na Korošci 30, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelje.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2003

NOVO MESTO
Srg 486/2003
Rg-13416
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Barič & CO. proizvodnja
in trgovina d.n.o., Adlešiči, Dolenjci 6, objavlja sklep:
družba Barič & CO. proizvodnja in trgovina d.n.o., Adlešiči, Dolenjci 6, vpisana na reg. vl. št. 1-943/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 22. 10. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marija Barič in Janko
Barič, oba Adlešiči, Dolenjci 6, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
in preostalo premoženje v celoti prenese
na Marijo Barič in Janka Bariča, 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
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 27. 10. 2003

SLOVENJ GRADEC
Srg 385/2003
Rg-12010
Družba Colatio Plin, podjetje za distribucijo plinastih goriv in vzdrževanje
ogrevalnih sistemov d.o.o., Slovenj Gradec, Meškova 21, reg. št. vl. 1/9540-00,
katere družbenica je Mestna občina Slovenj Gradec, po sklepu družbenice z dne
18. 8. 2003, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 10. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Društvo za telesno vzgojo Partizan Ptuj,
Murščeva 10, 2250 Ptuj, preklicuje štampiljke okrogle oblike z napisom TVD »Partizan«
Ptuj, Nogometna sekcija z znakom žoge v
sredini, pri čemer je napis TVD »Partizan«
Ptuj izpisan v obliki kroga na zunanji strani,
Nogometna sekcija pa na notranji strani te
štampiljke. Ob-106334
Korošec Cirila s.p., Kajuhova 12, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z napisom
Korošec Cirila s.p. Marketing Kajuhova 12
Ljubljana. gnh-137597
Korošec David s.p., Mala čolnarska 4/f,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z napisom David Korošec s.p. Marketing Mala
čolnarska 4/f Ljubljana a. gnc-137598
PLIBERŠEK izobraževanje, prevajanje in
lektoriranje, Boštjan Pliberšek s.p., Gosposvetska 5, Ljubljana, štampiljko pravokotne
oblike, z vsebino PLIBERŠEK izobraževanje, prevajanje in lektoriranje, Boštjan Pliberšek s.p., Gosposvetska c. 5, Ljubljana.
gnc-137694
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Priglasitveni list
Balaško Milan, Lendavska ulica 17/a,
Murska Sobota, priglasitveni list, opravilna
št. 36-0758/94. gnd-137643
Burazer Jožef s.p., Zadružna cesta 9, Črnomelj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015253/0030/00-15/1995, izdala OZS.
gni-137188
Čermelj Ivan s.p., Budanje 17/a, Vipava,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
050152/1601/01-11/1998, izdana dne 16.
1. 1998. gnn-137487
Ficko Elizabeta, Sveti Jurij 7/b, Rogašovci, priglasitveni list, opravilna št.
36-0230/94, izdan dne 16. 5. 1994.
gnc-137369
Fink Robert, Prečna 11, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št. 5684075, izdan
dne 30. 4. 2002. gnv-137575
Gustinčič Borislav, Lucan 34/b, Portorož
– Portorose, priglasitveni list, opravilna št.
40-0695, izdan dne 1.1.1995 in 1.9.1999.
gnf-137166
Jesenko Vinko, Seča 184/a, Portorož –
Portorose, priglasitveni list, opravilna št.
40-0391/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gne-137167
Kocijančič Franc s.p., Log 2, Žužemberk,
priglasitveni list, opravilna št. 057-0178/94.
gnj-137187
Mahnič Marija, Kolodvorska 4, Kozina,
priglasitveni list, opravilna št. 48-0346/94,
izdan dne 17. 5. 1994 in 3. 6. 1997.
gnt-137427
Milošević Vidoje, Zapuže 25/a, Ajdovščina, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
006083/1224/00-11/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gns-137428
Okrepčevalnica Lion S Club Filipčič Štefan s.p., Cankarjeva 8, Logatec, priglasitveni
list, opravilna št. 30-0591/99, izdan dne 7.
6. 1999. gne-137250
Pečnik Ivan s.p. – avtoprevozništvo, Tominškova 3, Nazarje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 057979/0815/01-45/1997, izdana dne 26. 3. 1997. gny-137626
Predelava kamna, Vinko Hren s.p., Hudinja 78, Vitanje, priglasitveni list, opravilna št.
51-0609/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnw-137474
Rupčič Pavel s.p., Železničarska 9, Črnomelj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015422/0283/00-15/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnh-137168
Volk Bojan, Vir pri Stični 78, Ivančna Gorica, priglasitveni list, opravilna št.
09-0602/94, izdan dne 16. 8. 1994.
gnp-137481
Vrbanac Franc s.p., Dalnje njive 6, Vinica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
051216/0727/01-15/1996, izdana dne 29.
8. 1996. gnu-137180

Potne listine
Ajrović Senada, Cesta revolucije 7, Jesenice, potni list, št. P00043063. gnk-137161
Bajrektarević Irma, Mali vrh 22/a, Globoko, potni list, št. P00215126. gnv-137650
Gajser Saša, Strnišče 6/a, Kidričevo, potni list, št. P00865408. gnn-137383
Glavan Marija, Pod lipami 11, Ljubljana,
potni list, št. P00308073. gnf-137066
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Gojkovič Jožica, Gajzerjeva ulica 21, Ptuj,
potni list, št. P00292620. gnn-137133
Grakalić Marin, Bizeljska cesta 11, Brežice, potni list, št. P00548154. gnp-137131
Gustinčič Primož, I. tankovske brigade 3,
Sežana, potni list, št. BA 670706, izdala UE
Sežana. gns-137453
Hujić Ernes, Glinška ulica 11, Ljubljana,
potni list, št. P00015239. gnq-137705
Jakončič Milojko, Hum 63, Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI 000105275.
gnu-137351
Jerše Teja, Ulica heroja Marinclja 5, Kočevje, potni list, št. P00165493.
gnu-137251
Jusupović Dragana, Ulica Frankolovskih
žrtev 15, Celje, potni list, št. P00753876.
gnk-137386
Jušić Zehida, Mali vrh 22/a, Globoko,
potni list, št. P00215111. gnu-137651
Kocjančič Aldo, Cesta na Markovec 3,
Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 171439, izdala UE Koper.
gnq-137130
Korošec Bogdan, Mala čolnarska ulica
4/f, Ljubljana, potni list, št. P00603215.
gnr-137654
Korošec Cirila, Mala čolnarska 4/f, Ljubljana, potni list, št. P00664353.
gnb-137595
Krličević Suljo, Čanžekova 17, Ljubljana,
potni list, št. P00045038. gns-137503
Krstevski Lilijana, Resljeva 18, Ljubljana,
potni list, št. P00829709. gny-137172
Les Franc, Rimska cesta 31, Čatež ob
Savi, potni list, št. P00967751. gno-137632
Matko Olga, Štrekljevec 30, Semič, potni list, št. P00578665. gny-137147
Mavec Marko, Lokev 148, Lokev, potni
list, št. P00603469. gnv-137700
Mujačević Hasan, Foitova 2, Velenje, potni list, št. P00719725. gne-137367
Novaković Anđelko, Vrh nad Želimljami
31, Škofljica, potni list, št. P00781912.
gnq-137055
Operčkal Valerija, Lindek 17, Frankolovo, potni list, št. P00398623. gnn-137258
Pajer Sašo, Žagarjeva 1, Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. AI 152919, izdala UE
Tolmin. gnk-137336
Pljava Bekim, Kidričeva 55, Velenje, potni list, št. P00620649. gns-137153
Podgornik Slavica, Gregorčičeva 12/c,
Nova Gorica, potni list, št. P00834854.
gny-137447
Podgornik Slavica, Gregorčičeva 12/c,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000053373. gnw-137449
Poženel Andreja, Jelični vrh 32, Idrija,
potni list, št. BA 140107. gnu-137451
Primožič Jan, Strniševa cesta 15, Ljubljana, potni list, št. P00429472. gng-137590
Primožič Lilijana, Strniševa cesta 15,
Ljubljana, potni list, št. P00153807.
gnm-137584
Primožič Samo, Strniševa cesta 15, Ljubljana, potni list, št. P00429474. gni-137588
Primožič Tom, Strniševa cesta 15, Ljubljana, potni list, št. P00429473. gnf-137591
Seles Uroš, Trdinova ulica 2/a, Celje, potni list, št. P00201430. gnx-137473
Slavič Meta, Aličeva 8, Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. P00386395. gns-137603
Srebernjak Eva, Obirska 23/a, Ljubljana,
potni list, št. P00535138. gnx-137098
Stepan Aldin, Sorška ulica 11, Kranj, potni list, št. P00847188. gnh-137464
Stubelj Jadran, Dantejeva 15, Izola – Isola, potni list, št. P00362741. gnb-137345
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Šema Anica, Prisoje 6, Koper – Capodistria, potni list, št. P00901685. gni-137138
Šema Julijan, Prisoje 6, Koper – Capodistria, potni list, št. P00900687.
gnl-137135
Šenica David, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
potni list, št. P00412591. gne-137192
Šlajkovec Tina, Zapuže 21, Mirna, potni
list, št. P00530904. gnr-137079
Štrucl Jožefa, Litijska 22, Ljubljana, potni
list, št. P00150032. gnj-137337
Šupuković Velid, Rožna dolina 10, Lesce, potni list, št. P00785353. gnz-137446
Trgo Tarik, Kozlovičeva 25, Koper – Capodistria, potni list, št. P00631672.
gnk-137261
Žagar Simona, Sajovčevo naselje 7, Šenčur, potni list, št. P00576434. gnn-137358
Žargi Nina, Šentjakob 27, Ljubljana-Črnuče, potni list, št. P00000921.
gnk-137486
Železen Bojan, Posavskega 22, Ljubljana, potni list, št. P00665127. gnq-137430
Žnidar Bogdan, Sebenjska 6, Bled, potni
list, št. P00241050. gnz-137196

Osebne izkaznice
Alič Zlata, Trg svobode 23, Tržič, osebno
izkaznico, št. 1520143. gnw-137124
Antić Nevenka, Bizeljska cesta 20, Brežice, osebno izkaznico, št. 443600.
gnp-137256
Anžur Olga, Prijateljeva 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 931157. gnx-137198
Arh Jožef, Pernovo 21, Žalec, osebno
izkaznico, št. 1522868. gnb-137120
Arnejčič Beno, Osenjakova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 356245. gnk-137611
Arslanovski Sandra, Bevkova 1, Maribor,
osebno izkaznico, št. 510717. gnx-137223
Babnik Alojzija, Godič 83, Kamnik, osebno izkaznico, št. 1428720. gnd-137318
Baškovič Bojana, Toplarniška 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 126321.
gnz-137221
Bavdek Jože, Sp. Slivnica 96, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
1432335.
gnc-137669
Bednjički Adelina, Apače 40, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
978247. gno-137232
Benedetič Andrej, Hum 5, Kojsko, osebno izkaznico, št. 1190408. gnr-137229
Bergelj Janez, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 751056. gns-137303
Berk Pavlina, Velike Rodne 37, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 288431.
gno-137332
Bizjak Erik, Čezsoča 123, Bovec, osebno izkaznico, št. 1462822. gne-137342
Bostič Josipa, Betettova 6, Brežice,
osebno izkaznico, št. 567657. gns-137103
Boštjančič Miroslav, Mestinje 35, Podplat, osebno izkaznico, št. 1133365.
gny-137122
Božič Marta, Črešnjice nad Pijavškim 7,
Krško, osebno izkaznico, št. 1091385.
gni-137488
Božić Miroslav, Burnikova 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1202599.
gnh-137689
Bračič Alojzij, Žrnova 6, Radenci, osebno izkaznico, št. 1415271. gnw-137324
Brajdič Zlatka, Lokve 32, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 1180201. gng-137490

Breskvar Veronika, Švabičeva 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 370892.
gnk-137311
Brglez Hajdeja, Radmirje 3, Ljubno ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 1491795.
gnu-137151
Brilli Andraž, Pod lipami 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 303773. gnz-137296
Brumen Matjaž, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 128009.
gnl-137060
Cerkvenik Karmen, Na terasah 3, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 811441.
gng-137340
Cigut Franc, Naselje ljudske pravice 24,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
1487136. gnw-137099
Cizej Janja, Gubčeva ulica 6, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 26407. gnv-137100
Cizelj Bernarda Irena, Jamova 48, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1401392.
gng-137315
Cvjetković Goran, Cesta IX. korpusa 82,
Solkan, osebno izkaznico, št. 1432498.
gnt-137352
Čampa Ivan, Jurjevica 45, Ribnica, osebno izkaznico, št. 1299708. gnb-137320
Djokaj Masar, Partizanska pot 10, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 520259.
gnx-137348
Dolenc Frančiška, Žibrše 28, Logatec,
osebno izkaznico, št. 1673748. gny-137247
Dominković Tadeja, Gregorčičeva 17,
Kranj, osebno izkaznico, št. 286533.
gng-137665
Dvoršak Majda, Radenski vrh 27, Radenci, osebno izkaznico, št. 1520135.
gnv-137625
Ferjan Boris, Ribno, Partizanska 6, Bled,
osebno izkaznico, št. 856265. gny-137372
Ferjančič Marjan, Bratov Hvalič 44, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 358511.
gnw-137624
Ferjuc Jožef, Ob ribniku 6, Ormož, osebno izkaznico, št. 513540. gnl-137235
Fingušt Boštjan, Starše 44, Starše, osebno izkaznico, št. 1524024. gnk-137136
Frelih Mira, Prvoborca 2, Jesenice, osebno izkaznico, št. 1411761. gnc-137619
Furman Vili, Štebijeva 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 863987. gnx-137123
Gaberc Mirko, Kokrica, Cesta na Belo
22, Kranj, osebno izkaznico, št. 731744.
gni-137463
Gajšek Marija, Potrčeva 6, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 757717.
gnh-137639
Glinšek Janez, Ljubljanska 100, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 999770.
gne-137592
Gobec Doroteja, Tominškova ulica 59,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 142542.
gnp-137381
Gojkovič Jožica, Gajzerjeva 21, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1126617. gnq-137105
Golob Tomaž, Gregorčičeva 17/d, Beltinci, osebno izkaznico, št. 1680400.
gnc-137444
Gombač Jožef, Dane pri Divači 2, Divača, osebno izkaznico, št. 1614315.
gnu-137176
Gostej Kristinka, Rudarska cesta 10/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1245566.
gnj-137087
Gostej Valentina, Rudarska cesta 10/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1277734.
gni-137088
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Grossmann Koni, Radegunda 56/a, Mozirje, osebno izkaznico, št. 1438582.
gni-137363
Gvardjančič Jaka, Reboljeva 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 309504.
gnb-137695
Halupka Zdravko, Cesta maršala Tita 96,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 253249.
gnd-137243
Hawlina Klara Ljudmila, Slomškova 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1608676.
gnd-137468
Hlade Branko, Gaj nad Mariborom 5, Bresternica, osebno izkaznico, št. 1517008.
gni-137638
Hohler Jurij, Tepanje 69, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 163619.
gnv-137150
Horvat Ana Anika, Vesna 22, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 358834.
gnq-137205
Horvat Franc, Leskovec 92, Pragersko,
osebno izkaznico, št. 595795. gnu-137476
Hosta Aljaž, Slavka Gruma 70, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1398186.
gnr-137629
Hostnik Branko, Bilečanska 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 211449. gng-137240
Hudorovac Mojca, Sovinek 3, Semič,
osebno izkaznico, št. 311476. gnn-137333
Huskić Mirsada, Polje, Cesta XX/8, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 1576557.
gnm-137434
Ivanuš Gregor, Gosposvetska cesta 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1241130.
gny-137322
Jakše Anica, Boričevo 6, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 523459. gnv-137350
Jene Marko, Križ 52, Tržišče, osebno
izkaznico, št. 88473. gnt-137102
Jonozovič Marko, Savska cesta 12/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1013394.
gnd-137143
Jurgl Gabrijela, Žirovnica 12, Loka pri Zidanem Mostu, osebno izkaznico, št.
109635. gnb-137395
Kalinger Borut, Tesovnikova 43, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 816014.
gnh-137339
Kardinar Tanja, Zg. Pristava 45, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 1225594.
gnd-137343
Kašman Gregor, Pot k majalu 21, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 1459525.
gnz-137471
Keča Rošker Ljiljana, Zelena ulica 11, Maribor, osebno izkaznico, št. 986617.
gnp-137356
Kelc Mateja, Spodnji Velovlek 5, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
1122063.
gnd-137443
Kendić Mirsada, Postojnska cesta 16,
Pivka, osebno izkaznico, št. 611697.
gns-137628
Klasinc Elizabeta, Nad gramoznico 12,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 119789. gnk-137111
Klofutar Peter, Kolodvorska 5, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 511321.
gnj-137112
Kobetič Stipanič Anika, Cankarjeva ulica
2/a, Črnomelj, osebno izkaznico, št.
869907. gnl-137160
Kodba Frančiška, Prelog, Stara cesta 3,
Domžale, osebno izkaznico, št. 960149.
gnt-137177
Kolar Jožefa, Parižlje 39, Braslovče,
osebno izkaznico, št. 659994. gnr-137454
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Komar Miran, Hotiza, Kamenska ulica 40,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
432342. gnn-137158
Komazec Jernej, Lipoglavska 19, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 1231564.
gnz-137046
Kopač Tomaž, Novo Polje, Cesta VIII/9,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
1056249. gnk-137686
Koren Peter, Janševa 6/a, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 988645. gnh-137114
Korošec David, Mala čolnarska 4/f, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 145747.
gno-137607
Kouter Maja, Gančani 54, Beltinci, osebno izkaznico, št. 1361340. gni-137238
Kovačević Zdravko, Glinškova ploščad
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1384325. gnj-137462
Kovačič Zvonko, Bizeljska vas 19, Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 573071.
gnh-137164
Kovče Metod, Loke 36, Tabor, osebno
izkaznico, št. 1501722. gnw-137149
Kozorog Sandra, Prapetno 19/c, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 479558. gnu-137126
Kraigher Zoran, Poljanska 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 993323. gno-137432
Kraljić Karmenka, Opekarna 2/a, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1249053.
gnh-137089
Kregar Franc, Brestovška cesta 27, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 691192.
gnm-137109
Kresnik Slavka, Ob železnici 4, Celje,
osebno izkaznico, št. 996554. gnp-137631
Krkovič Štefka, Trg zbora odposlancev
23, Kočevje, osebno izkaznico, št. 998874.
gnf-137116
Kuder Frida, Pongrac 10, Griže, osebno
izkaznico, št. 525626. gnn-137108
Kukolj Robert, Krapje 39, Veržej, osebno izkaznico, št. 1236403. gne-137117
Kuzmič Štefan, St. Rozmana 4, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 735093.
gnm-137359
Labus Pavao, Ul. bratov Učakar 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 854242.
gnu-137501
Laurenčič Bojan, Majde Vrhovnikove 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 785359.
gnr-137179
Lavrič Janko, Zdešarjeva 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 217607. gnr-137204
Lazar Ivan, Ulica Frankolovskih žrtev 32,
Celje, osebno izkaznico, št. 1601875.
gnw-137174
Lesar Jožef, Poklukarjeva 9/d, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 470100. gnr-137233
Leskovšek Lidija, Mokrška ulica 62/e,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 818400.
gnc-137194
Lukić Danijela, Gorica pri Slivnici 22/č,
Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
1719326. gnt-137327
Lunder Marko, Miklošičeva ulica 4/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1491234.
gnr-137208
Maček Anton, Dane 36, Stari trg pri Ložu, osebno izkaznico, št. 538219.
gnd-137218
Malešič France, Pohorskega bataljona
111/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
29730. gnz-137646
Marković Saša, Obala 111, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 310475.
gnf-137341
Matko Olga, Štrekljevec 30, Semič,
osebno izkaznico, št. 665441. gnz-137146

/ 21. 11. 2003 / Stran 6937

Mauh Manja, Marija Dobje 5, Dramlje,
osebno
izkaznico,
št.
1670385.
gnz-137675
Mavec Marko, Lokev 148, Lokev, osebno izkaznico, št. 1033596. gnu-137701
Meglič Maja, Mlinska pot 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 977013. gnz-137171
Meglič Nataša, Gradnikova 69, Radovljica, osebno izkaznico, št. 1372256.
gny-137622
Mencej Miran, Dolenjska cesta 48, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 561902.
gnr-137304
Mesarec Dejan, Vurberk 38, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št. 1159252.
gnm-137384
Mikić Željko, Zlato polje 2/a, Kranj, osebno izkaznico, št. 350923. gnn-137137
Miklič Manuel Sašo, Cikava 58, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 80267.
gnu-137376
Mikolič Andrej, Kurirčkova 39, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
408184. gnh-137364
Močilnik Klemen, Martinova ulica 75,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 36677.
gnh-137239
Modic Peter, Strahomer 10, Ig, osebno
izkaznico, št. 309160. gnw-137249
Mohorič Saša, Celovška 163, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 166372. gnm-137709
Mohorič Žiga, Celovška 163, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1359950.
gnn-137708
Mostnar Karel, Trg 33, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 383372. gnz-137121
Mukenauer Tomaž, Regentova 10, Maribor, osebno izkaznico, št. 1618204.
gni-137663
Mušič Lojze, Cesta Notranjskega odreda
17, Sodražica, osebno izkaznico, št.
214929. gnp-137206
Najdič Vida, Resljeva cesta 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 346751.
gnv-137425
Narat Nadja, Mihe Zidanška 15, Limbuš,
osebno izkaznico, št. 359370. gnb-137670
Novak Nataša, Svibno 7/b, Radeče,
osebno
izkaznico,
št.
1068008.
gnd-137268
Novak Rudolf, Lovska ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 471704. gnn-137308
Novak Tina, Cesta 13. julija 32, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
1096370. gnl-137310
Obad Viktor, Dekani 246/a, Dekani,
osebno izkaznico, št. 466116. gnt-137627
Ocvirk Julij, Ločica ob Savinji 15, Polzela, osebno izkaznico, št. 1144872.
gnc-137144
Odlazek Renata, Mala goba 6, Dole pri
Litiji, osebno izkaznico, št. 332561.
gni-137688
Operčkal Valerija, Lindek 17, Frankolovo, osebno izkaznico, št. 1719475.
gno-137257
Ovčar Goran, Prvomajska 9, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1702885.
gng-137465
Pajtler Boštjan, Gradiška 126, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 252740.
m-2616
Pečnik Ivan, Ranca 8, Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 871848.
m-2639
Pehaj Tomaž, Mali Osolnik 2, Turjak,
osebno izkaznico, št. 170666. gnv-137300
Petek Bojan, Mezgovci 24, Dornava,
osebno izkaznico, št. 258478. gnc-137344
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Pirc Stanko, Ulica Juša Kozaka 21, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št. 1112223.
gng-137065
Pirš Sebastijan, Ulica bratov Berglez 55,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 1019645.
gns-137378
Pljava Bekim, Kidričeva 55, Velenje,
osebno izkaznico, št. 183434. gnr-137154
Podgornik Slavica, Gregorčičeva 12/c,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
1568420. gnx-137448
Podgoršek Darko, Slovenska 84, Mengeš, osebno izkaznico, št. 1134397.
gnm-137234
Podlogar Andrej, Ul. Ivana Suliča 6/b,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
959558. gnv-137450
Pogačar Vratarič Barbara, Kovaška ulica
2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 271008.
gnf-137616
Poljšak Tatjana, Savska 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 293483. gnj-137712
Pongrac Franc, Štrihovec 41, Šentilj v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 570380.
m-2619
Popelar Sevljak Kaja, Marokova pot 1,
Litija, osebno izkaznico, št. 1230946.
gnt-137377
Poš Bojan, Meljska cesta 63, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1600190. gnf-137666
Potisk Boris, Trniče 70/b, Marjeta na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
1078370. gnx-137298
Potokar Andreja, Topniška 70, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 517246. gnw-137524
Povšič Damijan, Mucherjeva 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1428689.
gni-137213
Požar Cvetka, Belsko 6/c, Postojna,
osebno izkaznico, št. 1713590. gnp-137156
Poženel Mojca, Brkinska ulica 9, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
1635590. gny-137347
Praprotnik Luka, Rojčeva ulica 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 457938.
gno-137507
Primožič Lilijana, Strniševa cesta 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 596370.
gnl-137585
Primožič Samo, Strniševa cesta 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 571961.
gnh-137589
Pungerl Renata, Valesova 37, Maribor,
osebno izkaznico, št. 363038. gnt-137252
Repanšek Marta, Center 131, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 595629.
gns-137128
Republika Slovenija, Upravna enota Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, Oddelek za upravne notranje
zadeve, preklicuje osebne izkaznice naslednji oseb – tujcev z razveljavljenimi dovoljenji
za stalno prebivanje: Hadžić Muhamed, roj.
17. 4. 1956, brez stalnega ali začasnega
prebivališča v RS, državljan Republike Bosne in Hercegovine, številka osebne izkaznice tujca AH 000006206, z veljavnostjo od
10. 1. 1994 do 10. 1. 2004, Hadžić Mirsada, roj. 8. 8. 1959; brez stalnega ali začasnega prebivališča v RS, državljanka Republike Bosne in Hercegovine, številka osebne
izkaznice tujca AH 000006205, z veljavnostjo od 10. 1. 1994 do 10. 1. 2004; Burzić
Hasan, roj. 3. 2. 1954; brez stalnega ali
začasnega prebivališča v RS, državljan Republike Bosne in Hercegovine, številka osebne izkaznice tujca AH 000009541, z veljavnostjo od 18. 6. 1997 do 18. 6. 2007.
Ob-106372
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Retelj Matej, Gubčeva cesta 10, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 1678481. gnl-137085
Režonja Gorazd, Smrekarjeva ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 995784.
gnz-137371
Ritovšek Tanja, Ulica bratov Vošnjakov 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 1728469.
gni-137388
Rome Frančiška, Rojčeva 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 352552. gns-137203
Sampl Etelka, Lahova 13, Maribor, osebno izkaznico, št. 66738. gnr-137129
Simšič Anja, Kraigherjeva 5, Logatec,
osebno izkaznico, št. 887195. gnu-137676
Skubic Franci, Papirniški trg 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 381126. gnp-137681
Slak Marjetka, Medvedjek 2, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 1064640. gni-137513
Slana Val, Cesta Kokrškega odreda 19,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1444740.
gnl-137360
Slanič Milan, Podgorska 111, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 652866.
gnz-137621
Smrekar Andrej, Zg. Pirniče 145, Medvode, osebno izkaznico, št. 1274761.
gnb-137620
Spruk Uroš, Polhov Gradec 93, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 551020.
gne-137267
Srpak Petra, Krog, Murska 123, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1293541.
gnk-137236
Stepišnik Suzana Magdalena, Rozmanova 32, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
41110. gnp-137606
Strehovec Janez, Pleteršnikova 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 726114.
gni-137538
Studen Pauletić Polona, Cesta talcev 49,
Kranj, osebno izkaznico, št. 480966.
gnn-137458
Stupan Milan, Bohova 30, Hoče, osebno
izkaznico, št. 840148. gnp-137331
Sušelj Tedej, Kvedrova 5, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 1097766.
gnu-137101
Svet Domen, Marija Reka 8, Prebold,
osebno
izkaznico,
št.
1687272.
gnq-137655
Šalamun Ana, Slomškova 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1608678.
gne-137467
Šart Alenka, Ob suhi 7/bi, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 248578.
gng-137115
Šircelj Helena, Rihpovec 3, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 1718325. gnt-137152
Škerl Vladimira, Ulica bratov Učakar 134,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 448374.
gnw-137374
Šoba Saša, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 505299.
gnk-137436
Špendov Helena, Tomšičeva 69, Jesenice, osebno izkaznico, št. 1319082.
gnb-137445
Štokelj Matjaž, Cesta 83, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 174704. gnv-137125
Štrafela Stanislav, Šturmovci 15, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 1476603.
gnq-137230
Šukunda Maša, Muzejski trg 4, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 74424.
gno-137457
Šušmelj Lidija, Ravnica 52, Grgar, osebno izkaznico, št. 1536508. gnx-137623
Švagelj Ivo, Pajkova 22, Maribor, osebno
izkaznico, št. 1064220. gnx-137248

Tancoš Branko, Merljaki 53, Renče,
osebno izkaznico, št. 889855. gnd-137618
Terglav Tanja, Polzela 193/a, Polzela,
osebno izkaznico, št. 1397062. gnf-137141
Tomasini Valentina, Zgornja Ložnica 79,
Zgornja Ložnica, osebno izkaznico, št.
964462. gnh-137264
Tomašič Tadej, Šegova 8, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 226162. gng-137090
Urh Katarina, Valjavčeva 6, Kranj, osebno izkaznico, št. 50924. gnd-137668
Vajda Vladimir, Čentiba, Fodorjeva vrsta
122, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 286849. gnl-137335
Vavtar Klavdija, Selanov trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 363375. gno-137707
Verhovec Sonja, Jevnica 94, Kresnice,
osebno izkaznico, št. 832123. gnx-137048
Verovnik Marjetka, Pod gradom 140, Dravograd, osebno izkaznico, št. 1555925.
gnb-137470
Vesenjak Jernej, Ptujska 56, Rače, osebno izkaznico, št. 1221337. gnz-137671
Virant Ivana, Vojkova 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 18751. gnh-137064
Vodopivec Josipina, Kosovelova 17, Postojna, osebno izkaznico, št. 651950.
gng-137140
Vrečko Marija, Delavska ulica 20, Maribor, osebno izkaznico, št. 1095771.
gnk-137361
Vujčić Slobodan, Štrekljeva ulica 24, Maribor, osebno izkaznico, št. AH 000019453
– za tujca. gnc-137469
Vukašin Simona, Košaški dol 72, Maribor, osebno izkaznico, št. 1401771.
gni-137563
Vuković Momčilo, Koblarjeva ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 846099.
gne-137692
Zavrl Janez, Predoslje 132, Kranj, osebno izkaznico, št. 1430924. gnr-137329
Zimšek Hedvika, Pucova 1, Celje, osebno izkaznico, št. 1324831. gno-137157
Železnikar Tina, Alešovčeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 355033. gnc-137319
Žilavec Erika, Kopališka 13, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 733876.
gnc-137119
Žnuderl Aleksandra, Ilirska 13, Maribor,
osebno izkaznico, št. 249640. gnq-137455
Žugič Katja, Savska 1, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 293484. gnl-137710
Žuljan Jakob, Trg Dušana Kvedra 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 979029.
gne-137667

Vozniška dovoljenja
Azarov Igor, Neubergerjeva ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811045, reg. št. 144160, izdala UE Ljubljana. gnc-137169
Babnik Alojzija, Godič 83, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8454, izdala
UE Kamnik. gne-137317
Banko Milica, Jemčeva 7, Trzin, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št. S
1687478, reg. št. 23401, izdala UE Domžale. gnp-137706
Bertoncelj Miha, Spodnji plavž 19, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1101520. gnz-137421
Božjak Nina, Log 100, Boštanj, vozniško
dovoljenje, št. S 1523894, reg. št. 13272,
izdala UE Trbovlje. gnm-137459
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Brecelj Marijan, Prešernova 15, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4696, izdala UE Nova Gorica. gnb-137245
Brezovar Matej, Ul. Slavka Gruma 36,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 32233. gnp-137081
Brilli Andraž, Pod lipami 34, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1460250, reg. št. 242827, izdala UE Ljubljana. gnb-137295
Brumen Matjaž, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244159, reg. št. 223118, izdala UE Ljubljana. gnm-137059
Buzeti Roman, Bakovci, Cvetna ulica 10,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
37001. gnc-137419
Car Janez, Prešernova cesta 17, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 001801138, reg. št. 23223, izdala UE Domžale. gnh-137214
Curek Boštjan, Prešernova 15, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1471888, reg. št. 93694. gny-137672
Cuznar Marija, Rateče Planica 112, Rateče-Planica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 232010. gny-137422
Černe Jani, Obala 122, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. SI
49728, reg. št. 13290, izdala UE Piran.
gnm-137409
De Rossi Anton, Savska 4/a, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 392822,
reg. št. 2950. gnr-137279
Dedić Milan, Poljanski nasip 60, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 78/2003. gnf-137216
Detellbach Simon, Krajna 22/b, Tišina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29521,
izdala UE Murska Sobota. gns-137382
Domanjko Bojana, Veliki Brebrovnik 21,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13136, izdala UE
Ormož. gnx-137273
Drame Franc, Ptujska 111, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
707009, reg. št. 2323, izdala UE Slovenska
Bistrica. m-2595
Dropulja Ivica, Hranilniška ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
687741, reg. št. 171440, izdala UE Ljubljana. gns-137703
Dubravčič Luka, Loka 108, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1246693,
reg. št. 8683. gnx-137073
Đorđević Suzana, Polanškova ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 769647, reg. št. 179880, izdala UE Ljubljana. gnn-137483
Emeršič Gregor Anton, Polanškova ulica
42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 973038, reg. št. 170077, izdala UE
Ljubljana. gnh-137314
Fajt Milica, Dane pri Sežani 91, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10784,
izdala UE Sežana. gnt-137277
Ferfolja Valter, Prešernova 13, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
896, izdala UE Nova Gorica. gni-137063
Ferjan Boris, Ribno, Partizanska 6, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1660456, reg. št. 20890. gnl-137285
Ferle Milena, Svibno 31, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1317367,
izdala UE Laško. gny-137197
Flis Anton, Hramše 15, Dobrna, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 001499677,
izdala UE Žalec. gnm-137134
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Frelih Mira, Prvoborca 2, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 795466.
gno-137582
Furlan Mitev Suzana, Plesiše 15, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7895,
izdala UE Logatec. gne-137617
Gajšek Marija, Potrčeva 6, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1247823, reg. št. 10588, izdala UE Slovenska Bistrica. gns-137403
Gajšek Sabina, Čača vas 44/d, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 17738,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gng-137390
Gala Katarina, Cesta 19. oktober 56, Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1344478, reg. št. 10803, izdala UE
Cerknica. gnv-137600
Geržina Mojca, Nanoška ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212524, reg. št. 197631, izdala UE Ljubljana. gnw-137199
Girandon Jure, Novo Polje, Cesta
XVII/11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1594448, reg. št. 209757, izdala UE Ljubljana. gns-137528
Glavan Marija, Pod lipami 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 890651,
reg. št. 111551, izdala UE Ljubljana.
gne-137067
Glinšek Ivan, Ložnica 19, Velenje, vozniško dovoljenje, št. S 225830, reg. št. 1760,
izdala UE Velenje. gnw-137649
Glinšek Janez, Ljubljanska 100, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 315018, reg. št. 3591, izdala UE Grosuplje. gnd-137593
Gobec Doroteja, Tominškova ulica 59,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 847846, reg. št. 111697, izdala UE Ljubljana. gnq-137380
Gobec Zlatko, Trnek 8/a, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22144, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnt-137677
Golob Mitja, Vuhred 47, Vuhred, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11186,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnf-137366
Grabar Tina, Pot na Brod 5, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1143821,
reg. št. 11559, izdala UE Laško.
gnp-137210
Gričnik Igor, Dornava 28/a, Dornava, vozniško dovoljenje, kat. BCEGHI, št. S
1693422, izdala UE Ptuj. gnv-137050
Grilič Gorazd, Sp. Boč 44/a, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10096, izdala UE Ruše. m-2625
Grossmann Koni, Radegunda 56/a, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
28505, izdala UE Velenje. gnj-137362
Homar Matjaž, Prevoje pri Šentvidu 77,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001387080, reg. št. 35053, izdala UE Domžale. gnd-137393
Horvat Franc, Leskovec 92, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
707807, reg. št. 6385, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnu-137401
Horvat Mitja, Jugovo 44, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 39430. gnq-137405
Hozjan Leon, Prešernova 6, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 116/993,
reg. št. 11573, izdala UE Ljutomer.
gnm-137334
Hrovat Špela, Krožna cesta 1, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1620518, reg. št. 38473, izdala UE Domžale. gno-137682
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Ivanuš Gregor, Gosposvetska cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1010571, reg. št. 205381, izdala UE Ljubljana. gnz-137321
Jasič Nina, Aškerčeva 6, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1631605,
reg. št. 32058, izdala UE Velenje.
gns-137328
Jensterle Vera, Kajuhova 8, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 868441, reg.
št. 10750. gnv-137275
Jonozovič Marko, Savska cesta 12/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGH, št. S 1778674, reg. št. 248973,
izdala UE Ljubljana. gne-137142
Jurgl Gabrijela, Žirovnica 12, Loka pri Zidanem Mostu, vozniško dovoljenje, št. S
1049008, reg. št. 10542. gnz-137396
Jurišić Leja, Ob sotočju 10, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 65/2003. gni-137163
Jusupović Dragana, Ulica Frankolovskih
žrtev 15, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 112316, reg. št. 36076.
gnj-137387
Juvan Aleš, Podkraj pri Velenju 28, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 1736001, reg. št. 28281, izdala UE Velenje. gnh-137664
Kardinar Tanja, Zg. Pristava 45, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1530925, izdala UE Ptuj. gny-137272
Kebrič Sašo, Zg. Dobrenje 5, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. S 1046898, reg. št. 9078, izdala UE Pesnica. m-2630
Kegelj Srečko, Andrenci 39, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000117961, izdala UE Lenart. gnw-137278
Keglič Ivan, Slatnarjeva 5, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
10009, izdala UE Kamnik. gnx-137648
Kirn Boštjan, Brdce 55, Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6124,
izdala UE Hrastnik. gnm-137284
Knez Franc, Tomšičeva ulica 5, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23419, izdala UE Kamnik. gnv-137325
Kobale Uroš, Trniče 73/d, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1230055, reg. št. 114443.
gnw-137349
Kopač Tomaž, Novo Polje, Cesta VIII/9,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1618144, reg. št. 167477, izdala UE Ljubljana. gnj-137687
Korošec David, Mala čolnarska 4/f, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1594851, reg. št. 196937, izdala UE Ljubljana. gnk-137636
Kostrešević Bizjak Sonja, Korte 61, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 12252, izdala UE
Izola. gne-137417
Kotar Alojz, Na Roje 3, Šmartno pri Litiji,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BFGH, št. S 127434, reg. št. 4509, izdala
UE Litija. gng-137394
Krainer Iza, Prule 17, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1597246, reg.
št. 256383, izdala UE Ljubljana.
gng-137690
Kramberger Simon, Ciglence 58, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1849226, reg. št. 109666, izdala UE
Maribor. gnk-137561
Kravanja Nika, Rožna 17, Postojna, vozniško dovoljenje, reg. št. 15028.
gnt-137052
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Krkovič Štefka, Trg zbora odposlancev
23, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 540444, reg. št. 147, izdala UE
Kočevje. gnd-137118
Kukovec Peter, Janževa cesta 7, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 2457, izdala UE Ruše.
m-2638
Kus Sotošek Ingrid, Florjanska 39/a,
Sevnica, vozniško dovoljenje, št. S 129652,
reg. št. 5277. gni-137113
Kvas Sebastjan, Liptovska 11, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
reg. št. 14378. gnv-137175
Lampe Vasjan, Apače 151, Apače, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 13178,
izdala UE Gornja Radgona. gnd-137072
Lesičar Denis, Zg. Bitnje 50/a, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1314433, reg. št. 12311, izdala UE Trbovlje. gne-137567
Leskovšek Lidija, Mokrška ulica 62/e,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 769525, reg. št. 82570, izdala UE
Ljubljana. gnd-137193
Leskovšek Nataša, Polje, Cesta VI/2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1138703, reg. št. 215505, izdala UE
Ljubljana. gny-137397
Lisjak Zdravko, Vrtovin 71/a, Črniče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 1598250, reg. št. 17946, izdala UE Ajdovščina. gno-137132
Lužnik Marta, Pot Sv. Antona 21, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 1805422, reg.
št. 3310. gnr-137254
Magdalenič Bojan, Ulica Pohorskega bataljona 56, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. ABGHF, št. S 608301, reg. št. 7797.
gnz-137346
Maligoj Lovrenka, Tičnica 4, Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7651.
gnt-137477
Markič Silvan, Gradnikova 24, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
28786, izdala UE Nova Gorica.
gnn-137183
Marzidovšek Zlatka, Engelsova ulica
62/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 802804, reg. št. 56088, izdala
UE Maribor. gny-137222
Matko Olga, Štrekljevec 30, Semič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2632, izdala UE Črnomelj. gnx-137148
Matko Štefan, Gančani 73, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 24852. gnp-137181
Mavec Marko, Lokev 148, Lokev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4846, izdala
UE Sežana. gnt-137702
Meglič Nataša, Gradnikova 69, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
869219, reg. št. 18321. gnq-137580
Mesarec Dejan, Vurberk 38, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1492949, reg. št. 119750, izdala UE Maribor. gnl-137385
Mespek Zlobko Anton, Črešnjice pri Cerkljah 9, Cerklje ob Krki, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 18255, izdala UE
Brežice. gnp-137231
Miklič Manuel Sašo, Cikava 58, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1262510, reg. št. 20954, izdala UE Grosuplje. gnv-137375
Mikolič Andrej, Kurirčkova 39, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1177337, reg. št. 112075.
gng-137365
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Minih Robert, Ljubljanska 86/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1127752, reg. št. 74122, izdala UE Maribor. gnw-137224
Mišurić Nataša, Ulica Marje Boršnikove
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1525850, reg. št. 234662, izdala UE
Ljubljana. gnj-137162
Mitrović Goran, Dubrovačka 10, Beograd, Srbija, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 1615501, reg. št.
254823, izdala UE Ljubljana. gnl-137685
Mukenauer Tomaž, Regentova 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443592, reg. št. 109210. gnj-137662
Mužan Tomaž, Ribno, Partizanska 5,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BEFGH, št.
S 1355544, reg. št. 16063. gnr-137579
Najdič Vida, Resljeva cesta 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1296908, reg. št. 150326, izdala UE Ljubljana. gnw-137424
Naranđa Andrija, Ulica Marje Boršnikove
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 320740, reg. št. 137936, izdala UE
Ljubljana. gne-137392
Nemec Marijan, Veljka Vlahoviča 85, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1560055, reg. št. 32335.
gnm-137259
Novak Nataša, Svibno 7/b, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1060052.
gnc-137269
Novak Rudolf, Lovska ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1760416, reg. št. 23338, izdala UE Ljubljana. gno-137307
Oblak Janez, Andreja Vavkna 5, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 637855, reg. št. 9409.
gnw-137399
Obrul Denis, Gmajnice 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1763427, reg. št. 258019, izdala UE
Ljubljana. gnh-137439
Oplotnik Anja, Cesta padlih borcev 12,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1259377, izdala UE Hrastnik. gnp-137581
Oprešnik Milan, Spodnji Gasteraj 2/a, Jurovski Dol, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001727637, izdala UE Lenart.
gnz-137271
Ovčar Goran, Prvomajska ulica 9, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 989438, reg. št. 15988, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnt-137402
Pajtler Boštjan, Gradiška 126, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1124196, izdala UE Pesnica.
m-2617
Pakiž Helena, Zamostec 38/a, Sodražica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8471,
izdala UE Ribnica. gnl-137460
Pavlič Ivana, Triglavska ulica 15, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000503709, reg. št. 10721, izdala UE Domžale. gnz-137596
Pečar Edita, Liminjan 1/b, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1071484, reg. št. 40764, izdala UE
Nova Gorica. gnl-137410
Pečar Venka, Vrzdenec 31, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1328728,
reg. št. 228378, izdala UE Ljubljana.
gnr-137704
Pečnik Ivan, Ranca 8, Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 471311, reg. št. 5113, izdala UE Pesnica.
m-2640

Petek Drago, Mezgovci ob Pesnici 69,
Dornava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 636659, izdala UE Ptuj. gnn-137583
Pevec Bogdan, Log 3, Blagovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1542019,
reg. št. 32959, izdala UE Domžale.
gnx-137673
Pikl Aleš, Zadrečka cesta 11, Nazarje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8409,
izdala UE Mozirje. gns-137653
Pipalović Nikola, Osek 91, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
44574, izdala UE Nova Gorica. gnx-137423
Pirnar Petra, Trg A. Šarha 18, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1127694, reg. št. 110796, izdala UE Maribor. gnj-137412
Pleša Bernarda, Poljanski nasip 60, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 78/2003.
gng-137215
Podbregar Friderik, Vransko 10, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1005747, izdala UE Žalec. gnq-137480
Podergajs Dušan, Pobrež 7, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
790458, reg. št. 9691, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnu-137051
Pogačar Vratarič Barbara, Kovaška ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1367595, izdala UE Ljubljana.
gng-137615
Polić Sanela, Tomčeva ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455998, reg. št. 243681, izdala UE Ljubljana. gnb-137195
Pongrac Franc, Štrihovec 41, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1056263, reg. št. 4051, izdala
UE Pesnica. m-2620
Povšnar Nevenka, Kidričeva 2/a, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1081063. gnb-137145
Požar Cvetka, Belsko 6/c, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3537, izdala
UE Postojna. gnq-137155
Praček Janez, Trubarjeva ulica 3, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 13277, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnr-137479
Praprotnik Luka, Rojčeva ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1718220, reg. št. 186413,
izdala UE Ljubljana. gnm-137509
Prijatelj Marko, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1825521, izdala UE Ljubljana.
gnn-137658
Primožič Lilijana, Strniševa cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1481767, reg. št. 241055, izdala UE Ljubljana. gnk-137586
Primožič Samo, Strniševa cesta 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1488903, reg. št. 240996, izdala UE Ljubljana. gnj-137587
Rašt Matjaž, V. Vodopivca 67, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
38462, izdala UE Nova Gorica. gng-137415
Rebernak Stanko, Devina 14/a, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 35478, reg. št. 6543, izdala
UE Slovenska Bistrica. gno-137182
Reljić Mojca, Brilejeva ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419221, reg. št. 237059, izdala UE Ljubljana. gni-137438
Retelj Matej, Gubčeva cesta 10, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
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001555896, reg. št. 12831, izdala UE Trebnje. gnk-137086
Romih Milan, Židovska ulica 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1177533,
reg. št. 53062, izdala UE Maribor.
gnh-137139
Salihović Asmir, Cesta Cirila Tavčarja 3,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1509087, izdala UE Jesenice.
gnv-137200
Saražin Matej, Štjak 33, Štanjel, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16649, izdala
UE Sežana. gnu-137276
Savatić Danijela, Kurilniška ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1869507, reg. št. 26272, izdala
UE Ljubljana. gnr-137104
Schmacher Dori, Gašperšičeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1489377, reg. št. 195680, izdala UE Ljubljana. gnd-137693
Sedej Aleksander, Bistrica pri Tržiču, Kovorska cesta 13, Tržič, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 600356, reg. št. 33139,
izdala UE Tržič. gne-137442
Senčar Sandi, Stara cesta 76, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S 78627,
reg. št. 9077, izdala UE Ljutomer.
gno-137282
Senekovič Antonija, Jurovski dol 73, Jurovski Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1094799, reg. št. 15790, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnn-137083
Simsič Silvestra, Ul. 9. septembra 51,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 19015, izdala UE Nova Gorica. gnq-137184
Sirek Boris, Stegne 18/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCGH,
št. S 1777508, reg. št. 257857, izdala UE
Ljubljana. gnj-137287
Sirovica Senad, Stari trg 10, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001555715, reg. št. 12837, izdala UE Trebnje. gnj-137612
Slak Marjetka, Medvedjek 2, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1555469, izdala UE Trebnje. gnj-137512
Slanič Milan, Podgorska 111, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
2099, izdala UE Slovenj Gradec.
gnt-137577
Soršak Ivan, Celjska 98, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
1932, izdala UE Slovenj Gradec.
gnw-137274
Spruk Uroš, Polhov Gradec 93, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 100536, reg. št. 136817, izdala UE Ljubljana. gnf-137266
Stojčevska Biljana, Selanova ulica 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1373733, reg. št. 236499, izdala UE Ljubljana. gnx-137323
Šalamun Aleš, Selnica ob Muri 29, Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1724465, reg. št. 12394, izdala UE Pesnica. m-2626
Šanca Aleš, Keršetova ulica 4, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 571091.
gnl-137560
Šart Alenka, Ob suhi 7/b, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13327, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnz-137071
Šema Anica, Prisoje 6, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
25448, reg. št. 19160. gnm-137084
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Šinkovec Milena, Poljane nad Škofjo Loko 90, Poljane nad Škofjo Loko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19701, izdala
UE Škofja Loka. gnv-137550
Šintič Dejan, Loče 11, Dobova, vozniško
dovoljenje, reg. št. 17822. gnh-137564
Škafar Franc, Štihova ulica 21, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 87/2003. gnx-137373
Špilar Aleks, Gornji Zemon 25, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1327635, reg. št. 10295, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnk-137411
Šprah Anamarija, Trg B. Kidriča 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
916575, reg. št. 13349. gnp-137656
Šumanovac Josip, Bodešče 3, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1536703,
reg. št. 18678. gnq-137280
Tavčar Gospava, Sergeja Mašere 19, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22335. gnn-137283
Thaler Marta, Šaranovičeva 7/c, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
375356, reg. št. 15605. gne-137642
Tomasini Valentina, Zg. Ložnica 79, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1494469, reg. št. 23310, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnw-137049
Tomaževič Eva, Podrovnik 71, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 359209, reg. št. 41177, izdala UE Kranj.
gnp-137281
Tomc Tomislav, Prvomajska 31, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
880103, reg. št. 28799. gnf-137641
Topolovec Alojz, Sp. Leskovec 7/a, Zgornji Leskovec, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGHI, št. S 1840818, izdala UE Ptuj.
gnv-137400
Tudija Zmago, Šmihel 77, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
41412, izdala UE Novo mesto. gnc-137244
Turk Mitja, Klinetova 4, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št.
1738336, reg. št. 125088, izdala UE Maribor. gns-137478
Ulčnik Rupert, Hudovernikova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 186997, reg. št. 139191, izdala UE
Ljubljana. gnh-137614
Uratnik Miran, Nove trate 40, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
0236478, izdala UE Mozirje. gnq-137630
Vajda Suzi, Pot v Zeleni gaj 27/c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
613312, reg. št. 160603, izdala UE Ljubljana. gnp-137306
Veber Simona, Železnikova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443230, reg. št. 118583. gnq-137255
Verdel Suzana, Pristova 1, Dobrna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1117627,
reg. št. 42672. gnr-137354
Voje Martin, Tepe 11, Polšnik, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 1537257,
izdala UE Litija. gnn-137683
Vujanić Dejan, Temeniška pot 2, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1432118, reg. št. 12255, izdala UE Trebnje.
gni-137613
Vukašin Simona, Košaški dol 72, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
84054, reg. št. 853666. gnj-137562
Vuković Momčilo, Koblarjeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1097284, reg. št. 111774, izdala UE Ljubljana. gnj-137691
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Zavrl Janez, Predoslje 132, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1659923,
reg. št. 32147, izdala UE Kranj. gnq-137330
Žansky Marija, Rudnik 17, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1546136,
reg. št. 2621, izdala UE Kočevje.
gnb-137220
Žargi Nina, Šentjakob 27, Ljubljana-Črnuče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212785, reg. št. 221234, izdala UE Ljubljana. gnl-137485
Žbogar Marko, Krombeška 22, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
42441, izdala UE Nova Gorica. gnh-137414
Železen Bojan, Posavskega ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 644943, reg. št. 46019, izdala UE Ljubljana. gnd-137568
Žgajnar Milan, Medvedova cesta 4, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 112/2003.
gnf-137241
Žilavec Erika, Kopališka ulica 13, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 15702,
izdala UE Murska Sobota. gnj-137062

Zavarovalne police
Barič Bojan, Ulica Dušana Kvedra 38,
Šentjur, zavarovalno polico, št. 341296, izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnl-137185
Bauman Benjamin, Ložane 10, Pernica,
zavarovalno polico, št. AO 001015847, izdala zavarovalnica Slovenica. m-2613
CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0939614, izdala zavarovalnica Tilia d.d., za vozilo Peugeot
Boxer z reg. oznako LJ Z650K. gnc-137644
COUP d.o.o., Dunajska cesta 158, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0916698, izdala zavarovalnica Tilia. gnk-137461
Drobnič Dejan, Cesta Notranjskega odreda 42, Sodražica, zavarovalno polico, št.
627399, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnc-137069
Hren Maks, Rdeči breg 5, Lovrenc na
Pohorju,
zavarovalno
polico,
št.
0010598704, izdala zavarovalnica Slovenica. m-2612
Ibus trgovina in storitve d.o.o., Ulica Pohorski bataljon 2, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št. 00101556545, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-137426
Kerin Tanja, Veliki Podlog 1/a, Leskovec
pri Krškem, zavarovalno polico, št. 547676,
izdala zavarovalnica Slovenica. gns-137053
Kešnar Vida, Šmartno 3, Cerklje na Gorenjskem, zavarovalno polico, št. 1005983,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnr-137054
Konjc Nataša, Šmarje pri Sežani 5/a, Sežana, zavarovalno polico, št. AO 1078684,
izdala zavarovalnica Adriatic. gnh-137189
Korošec David, Mala čolnarska 4/f, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1287739, izdala zavarovalnica Adriatic. gny-137647
Kruhar Puc Romana, Pavšičeva ulica 2,
Logatec, zavarovalno polico, št. 891454, izdala zavarovalnica Tilia. gnq-137355
Lončarič Zvezdana, Delavsko naselje 23,
Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno polico, št. AO 636923, izdala zavarovalnica Slovenica. m-2597
Mikša Rudolf, Žolgarjeva 9, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 549984, izdala zavarovalnica Slovenica. m-2600
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Močnik Renata, Škofjeloška cesta 25, Medvode, zavarovalno polico, št. 382715, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gng-137515
Muller Julijan, Trg Prešernove brigade 8,
Kranj, zavarovalno polico, št. 737500, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnb-137570
Omerzo Jan, Novo Polje, Cesta VIII/14,
Ljubljana-Polje, zavarovalno polico, št.
1144697, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnu-137201
Peklaj Simon, Gabrje 81, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0937184, izdala zavarovalnica
Tilia. gnj-137437
Porčić Zahio, Kvedrova 10, Koper – Capodistria, zavarovalno polico, št. 1192640.
gnx-137398
Remšak Vladimir, Cesta 24. junija 60, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101602495,
izdala zavarovalnica Slovenica. gno-137207
Škofljanec Rangus Milena, Leskovška 17,
Krško, zavarovalno polico, št. 0936638, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gns-137578

Spričevala
Alt Borut, Gibina 13, Ljutomer, spričevalo
od 1., 2. in 3. letnika Srednje gostinske šole v
Mariboru, program gostinski tehnik, izdano leta
1995/96, 1996/97 in 1998/99. gnf-137420
Avbelj Matjaž, Kresnice 47, Kresnice, spričevalo 3. letnika EURO šole v Ljubljani, izdano
leta 2001. gnp-137106
Baranja Rok, Rakovnik 119, Medvode, spričevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev, izdano leta 2001.
gne-137217
Bartol Robert, Gubčeva 38, Novo mesto,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo Gimnazije Novo mesto, izdano leta
1975 do 1978. gnt-137127
Belšak Tadeja, Vrablova 26, Maribor, spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor, izdano
leta 2003. m-2637
Bergant Franci, Črmošnjice pri Stopičah
8/a, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1986. gnl-137435
Bošković Dragan, Šetići, Zvornik, diplomo
Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, št. 210-85/86. gnk-137211
Brantuša Tatjana, Grilče 29, Podplat, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje tehniške šole
Celje. gnm-137159
Bratina Janja, Stomaž 25, Dobravlje, maturitetno spričevalo št. 4395-82, izdala Srednja
družboslovna ekonomska šola Nova Gorica,
smer prodajalec, izdano 27. 8. 1982.
gnk-137190
Brdar Zuhdija, Postojnska 3, Ljubljana, spričevalo OŠ Prežihov Voranc Jesenice, izdano
leta 1968. gnb-137074
Brkič Darko, Jerebova ulica 20, Novo mesto, obvestilo o uspehu 1. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1995. gnt-137302
Buzeti Dušan, Bakovci, Mladinska 54, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole Murska Sobota – trgovec, izdano
leta 1986. gnl-137260
Bužanin Marko, Na Livadi 7, Ajdovščina,
spričevalo 1. in 2. letnika ter obvestilo o uspehu za 3. letnik Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. gnm-137634
Cirjak Gregor, Parižlje 112, Braslovče, maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice, izdano
leta 1996/97. gno-137482
Cuk Lilijana, Zadružna 8, Črenšovci, spričevalo o končani OŠ France Prešeren, Čren-
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šovci, št. 1022, izdano 15. 6. 1999.
gnc-137569
Čajič Armin, Ukanc 65, Bohinjsko Jezero,
maturitetno spričevalo Srednje elektro in strojne šole Kranj, izdano leta 2001. gnf-137291
Černelč Andrej, Hrastej 11, Bistrica ob Sotli, maturitetno spričevalo Srednje trgovske šole v Mariboru – smer aranžer, izdano leta 2002.
m-2631
Četina Vincenc, Podlog 25, Šempeter v Savinjski dolini, maturitetno spričevalo Kmetijske
šole v Šentjurju, izdano leta 1976. gnt-137227
Ćoralić Damir, Kleče pri Dolu 7, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o končani OŠ Dol pri Ljubljani, izdano leta 1994/95. gnp-137431
Došlić Ivan, Smolenja vas 84/a, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1979.
gne-137242
Dreshaj Aleš, Kanižarica 31, Črnomelj, spričevalo o končani OŠ Loka Črnomelj, št. II/754,
izdano leta 1999. gnd-137097
Dulmin Marko, Bezje 10, Kranjska Gora,
spričevalo Poklicne, kovinarske, metalurške in
elelktro šole na Jesenicah, izdano 28. 6. 1973.
gnd-137293
Đorđič Mladen, Koželskega 3, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Velenje, Poklicne in tehniške elektro in računalniške šole v Velenju, program monter električnih
omrežij in instalacij, izdano leta 1998.
gnm-137484
Falaš Jan, Šeškova ulica 1, Kočevje, letno
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo Gimnazije Kočevje, izdana leta
1997, 1998, 1999 in 2000, št. osebnega lista
583, št. mat. spričevala 322. gnc-137698
Falaš Jan, Šeškova ulica 1, Kočevje, izkaz
o šolskem uspehu OŠ Zbora odposlancev Kočevje, izdano leta 1989 in leta 1996 , št. matičnega lista 61/53. gny-137697
Falaš Jan, Šeškova ulica 1, Kočevje, obvestilo o uspehu pri maturi, izdal Državni izpitni
center Ljubljana leta 2000, št. 001-227110.
gnw-137699
Filipič Boštjan, Cesta na Mele 13, Brezovica pri Ljubljani, indeks, št. 35048, izdala Fakulteta za organizacijske vede. gnj-137637
Flander Rok, Dragočajna 6/a, Smlednik,
maturitetno spričevalo Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1998. gnm-137209
Francek Damjana Blažka, Jakčeva ulica 32,
Ljubljana, indeks Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdan leta 1988/89 na ime Lipovac Damjana Blažka. gnn-137433
Friškovec Bernarda, Šalek 110, Velenje, diplomo Srednje družboslovne šole v Celju, izdana leta 1988, na ime Farnik Bernarda.
gnz-137096
Gabrovec Jernej, Belokranjska 41, Maribor,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta 2003. m-2629
Gala Katarina, Cesta 19. oktober 56, Stari
trg pri Ložu, indeks, št. 29537, izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani. gnu-137601
Gerečnik Vlasta, Ruška 67, Maribor, indeks, Srednje šole pedagoške in kulturne
usmeritve Maribor leto izdaje 1984. m-2632
Gobec Peter, Linhartova cesta 62, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 2002.
gny-137297
Harandi Ivica, Makedonska 31, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske
šole v Mariboru, izdano leta 1982. m-2636
Hari Nina, Polzela 279, Polzela, indeks, št.
1581872, izdala EPF v Mariboru. m-2624
Horvat Janja, Pušča, Glavna ulica 65, Murska Sobota, spričevalo OŠ I, Murska Sobota,
delovodnik 74/94. gne-137292

Hrušman Karl, Opekarska ulica 4, Maribor,
spričevalo OŠ Ludvik Pliberšek, izdano leta
1984 v Mariboru. m-2592
Jahjić Asrer, Šentiljska cesta 19, Maribor,
spričevalo 2. letnika SKSŠ v Mariboru, izdano
leta 2000. m-2608
Jakopič Jaka, Čerinova ulica 7, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje grafične šole
v Ljubljani, izdano leta 1998 in 1999.
gnm-137659
Kambič Aleš, Železničarska 28, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo od 1
do 3. letnika Poslovne strojne in poklicne šole v
Črnomlju – podjetniško poslovanje, izdano leta
2001 in 2002. gnb-137599
Kastelic Pangrč Erna, Grm 12, Brusnice,
diplomo Gimnazije Novo mesto, izdana leta
1987. gnd-137418
Kavaš Marjan, Borova vas 5, Maribor, spričevalo o končani OŠ Gustav Šilih Maribor, izdano leta 1978. m-2599
Ketiš Milan, Smetanova 27, Maribor, spričevalo o končani OŠ Mladika Ptuj, izdano leta
1976. m-2598
Klobasa Boris, Zg. Porčič 104, Sv.trojica v
Slov.goricah, spričevalo Sv. trojica v Slovenskih
goricah. m-2591
Knez Viljem, Male Grahovše 5, Laško, spričevalo o končani OŠ Promoža Trubarja Laško,
podružnična šola Vrh nad Laškim, izdano leta
1979. gnu-137226
Kojić Risto, Mazovčeva pot 11, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gnb-137095
Kolenko Dario, Mladinska ulica 4, Maribor,
spričevalo 2. letnika SERŠ Maribor, izdano leta
2002. m-2590
Kovač Franc, Krajna 9, Tišina, spričevalo o
zaključnem izpitu CPŠ Murska Sobota, št.
2533. gnk-137286
Koželj Kristina, Truške 1/f, Marezige, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 1999, 2000, 2001 in 2002.
gnb-137170
Kreča Miroslav, Trg pohorskega bataljona 6,
Kisovec, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol Zagorje ob Savi, izdano leta 1977.
gno-137107
Kuzmič Karel, Nuskova 56, Rogašovci, spričevalo o končani OŠ Rogašovci, izdano leta
1963. gnn-137633
Likar Marko, Sergeja Mašera 24, Kobarid,
spričevalo 2. in 3. letnika Ekonomske šole.
gnk-137186
Loparič Vilim, Spodnji Brnik 64, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo št. 7896, izdal Šolski
center Boris Kidrič v Celju dne 1. 2. 1980.
gng-137440
Magajne Aleš, Idrijske Krnice 35, Spodnja
Idrija, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniškega
šolskega centra Nova Gorica, izdano leta 1998.
gnc-137219
Martinec Nataša, Satahovci 5, Murska Sobota, spričevalo 4. letnika SETUAŠ Murska sobota, izdano leta 1994, izdano na ime Smodiš
Nataša. gno-137407
Matuja Šest Alenka, Tomšičeva 70/a, Jesenice, spričevalo 1. letnika Gimnazije Jesenice,
izdano leta 1998. gnt-137077
Matuja Šest Alenka, Tomšičeva 70/a, Jesenice, spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc
Jesenice, izdano leta 1997. gnv-137075
Matuja Šest Alenka, Tomšičeva 70/a, Jesenice, obvestilo o uspehu Gimnazije Jesenice,
izdano leta 2000. gnu-137076
Matuja Šest Alenka, Tomšičeva 70/a, Jesenice, obvestilo o uspehu Gimnazije Jesenice,
izdano leta 1999. gns-137078
Mezgec Bojana, Borova vas 7, Maribor, zaključno spričevalo SKSMP Maribor. m-2643
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Nemšak Jože, Zimica 29, Zgornja Korena,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole v Mariboru, izdano leta 1977. m-2642
Noč Dušan, Hlebce 28/b, Lesce, spričevalo poklicne mature za program strojni tehnik,
Srednja šola Jesenice, izdano leta 2002, Republiški izpitni center. gnv-137225
Novak Siniša, Lačaves 44, Kog, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 1992. m-2589
Obran Milena, Ul. 25 maja 5, Ptuj, spričevalo 1. letnika Centra usmerjenega izobraževanja
Ptuj – Metalurška in kmetijska šola Veljka Vlahoviča, izdano leta 1980. m-2605
Okršlar Janez, Kebetova 6, Kranj, spričevalo
o zaključnem izpitu Vajeniške šole v Domžalah –
usnjena galanterija, izdano leta 1962.
gnz-137246
Ozanič Simon, Šalka vas 31, Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tiska in
papirja v Ljubljani, izdano leta 1999. gnj-137262
Pavlović Zoran, Čečovje 49, Ravne na Koroškem, spričevalo OŠ Prežihov Voranc, izdano
leta 1998. gnb-137070
Pečovnik Milena, Rečica ob paki 79, Šmartno ob Paki, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Boris Kidrič v Celju, izdano leta 1969, izdano na
ime Sešel Milena. gns-137657
Pečovnik Milena, Rečica ob Paki 79, Šmartno ob Paki, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Boris Kidrič v Celju, izdano leta 1970, izdano na
ime Sešel Milena. gnl-137660
Pečovnik Milena, Rečica ob Paki 79, Šmartno ob Paki, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Boris Kidrič v Celju, izdano leta 1971, izdano na
ime Sešel Milena. gnk-137661
Pehaj Tomaž, Mali Osolnik 2, Turjak, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnu-137301
Pejić Snežana, Gregorčičeva 15/b, Nova
Gorica, spričevalo SETŠ Nova Gorica, izdano
leta 1999/2000. gnz-137571
Pifer Marta, Sp. Velka 92, Zgornja Velka,
spričevalo o končani OŠ Zgornja Velka. m-2628
Pirnat Ivan, Tržaška cesta 91, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gostinske
šole Milana Majcna v Ljubljani, oddelek za izobraževanje odraslih, izdano leta 1970/71.
gnw-137674
Plevel Anže, Mucherjeva ulica 9, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Danile Kumar v Ljubljani, izdano leta 1998. gnx-137173
Polajžer Roman, Zg. Hajdina 38, Hajdina,
spričevalo o končani OŠ Hajdina. gnp-137056
Potočnik Edi, Golovec 33, Trbovlje, spričevalo Šole za ind. kovine in risanje pri TAM Maribor. spr. št. 26 z dne 26. 6. 1970. gni-137413
Preložnik Larisa, Prijateljev trg 5, Ribnica,
indeks, Srednje zdravstvene šole v Ljubljani leto
izdaje 2003. gnm-137559
Primc Ivanka, Dolgo brdo 4, Polšnik, spričevalo Litija Gradec, izdano leta 1980, izdano na
ime Vozel Ivanka. gnt-137652
Rantaša Bojana, Krašči 45/a, Cankova, spričevalo 1. in 2. letnika Tekstilne šole – šivilja,
krojač, izdano leta 1996 in 1997. gnn-137408
Rotar Diana, Špelina 11, Maribor, spričevalo
od 1 do 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Mariboru, izdano leta 1986 – 1990.
m-2634
Sadik Kemal, Litijska 81/a, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Izobraževalnega centra Cene
Štupar v Ljubljani, izdano leta 2002. gni-137263
Senica Vera, Planina pri Sevnici 14, Planina
pri Sevnici, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske poklicne šole Celje, izdano leta
1967/68. gnf-137316
Smolar Mitja, Zg. Kozji vrh 24, Radlje ob
Dravi, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta 2000.
m-2615

Smole Marinka, Čužnja vas 24, Trebelno,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne šole
v Sevnici, izdano leta 1983 in 1984.
gnk-137061
Stjepanović Dragan, Kandijska cesta 52, Novo mesto, indeks, št. 41044730, izdala Fakulteta za organizacijske vede v Kranju. gng-137265
Šerbino Gregor, Črešnjevec ob Dravi 20,
Selnica ob Dravi, spričevalo od 1 do 4. letnika
Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta
1996 – 2000. m-2614
Škamlec Albert, Hrastovec 32, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o končani OŠ Lenart,
izdano leta 1973. m-2633
Škrubej Tilen, Ob Blažovnici 56, Limbuš,
spričevalo 3. letnika Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta 2003. m-2602
Špeh Špela, Leskovec 119/c, Pragersko,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole v Mariboru, izdano leta 2003. m-2641
Špindler Aleš, Kraigherjeva 1, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 1997. m-2601
Todorović Snežana, Strmeckijeva 14, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje upravno admnistrativne šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnc-137594
Turičnik Dolores, Zalog pod Sv. Trojico 8/a,
Dob, indeks, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani, na ime Badovinac Dolores. gnd-137093
Valič Štefi, Cesta 34/a, Ajdovščina, spričevalo Srednje ekonomske šole Celje, št. 59, izdano leta 1979. gno-137057
Vascotto Sebastjan, Sela pri Šmarju 14, Grosuplje, izkaz OŠ Danilo Lokar v Ajdovščini.
gni-137338
Velikonja Marko, Šempas 85, Šempas, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniškega šolskega
centra Nova Gorica, Tehniška elektro šola, izdano 3. 10. 1996. gnx-137573
Verhovnik Zlatka, Maistrova 9, Slovenj Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika Gostinske šole v
Celju. gno-137082
Vodopivc Robert, Savinova 4, Celje, spričevalo SŠC Ljubljana. gns-137178
Zajšek Irena, Zrkovska cesta 105/č, Maribor, spričevalo o končani OŠ Dvorjane, izdano
leta 1968. m-2609
Zalokar Dušan, Škvarčeva 12, Celje, maturitetno spričevalo Srednje tehnične šole maršala
Tita, Celje. gnk-137511
Zebec Majda, Senovica 9, Šmarje pri Jelšah, indeks Srednje kmetijske šole v Mariboru,
izdan leta 1983. gnh-137289
Zupančič Aleš, Golo brdo 32, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Železniške srednje šole, izdano leta 1988. gnn-137608
Žibert Damjan, Žigrski vrh 14, Sevnica, spričevalo 1. letnika Srednje tehniške in poklicne
gradbene šole v Celju – gradbeni tehnik, izdano
leta 1998. gnm-137609
Žvikart Tomaž, Jaskova ulica 13, Slovenj Gradec, spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske šole Muta, izdano
leta 1993. gnf-137466

Ostali preklici
Abdiju Melaim, Prekomorskih brigad 5, Tolmin, delovno knjižico, izdano leta 1996 pri UE
Ljubljana. gnw-137574
Abedin Tahiraj, Kneza Koclja 16, Maribor,
delovno knjižico, št. 19131, izdala UE Maribor. m-2618
Abramovič Peter, Brodarjev trg 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 30011161, izdala FKKT. gnu-137326
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Antolović Dejan, Krpanova ulica 1, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola tehničnih
strok Šiška. gnf-137441
Arzenšek Alojz s. p. – Avtoprevozništvo, Zalog 6/a, Dramlje, italijansko bilaterarno dovolilnico, št. 020074, koda DO6074. gnl-137635
Avtoprevozništvo Kokalj Štefan s.p., Goličnikova ul. 5, Mozirje, licenco, št. 1012615 za
kamion z reg. št. CE N1 – 719. gnh-137368
Balaban Rade, Košnica 54, Celje, delovno
knjižico. gnn-137558
Barbič Ines, Kotarjeva cesta 2, Šentjernej,
vozno karto, št. 0010769, izdal Integral.
gnr-137404
Batič Kavčič Vera, Oljčna pot 5, Piran –
Pirano, delovno knjižico. gnn-137058
Bertoncelj Katarina, Bukovica 8, Selca, študentsko izkaznico, št. 25005912, izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani. gnf-137491
Cergolj Matija, Kamnogoriška 31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 30012368, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnv-137475
Cigut Štefan, Noršinci 42, Martjanci, študentsko izkaznico, št. 51038301, izdala Fakulteta za kmetijstvo. m-2606
Demšar Božidar – Tim Trans s. p., Cesta
proletarskih brigad 81, Maribor, original licenco, ser. št. O 1002841. gng-137165
Ejupi Petrit, Podmilščakova 28, Ljubljana,
delovno knjižico. gnj-137312
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, dovolilnice za Belgijo, oznaka 056/01, št.
004785, Nemčijo, oznaka 276/07, št.
016006, Jugoslavijo, oznaka 891/07, št.
002574 in Italijo št. 380/02, št. 036134.
gnc-137094
Firbas Anja, Cankova 6, Cerkvenjak, vozno
karto, št. 85280, izdal Certus Maribor. m-2610
Gačič Aleksandra, Stantetova 2, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 61176960, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-2603
Gala Katarina, Cesta 19. oktober 56, Stari
trg pri Ložu, študentsko izkaznico, št. 29537,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gnt-137602
Gorišek Jernej, Murnova 11, Ljubečna, študentsko izkaznico, št. 64000039, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani. gnl-137610
Gril Lea, Ulica Dušana Kvedra 25, Celje,
študentsko izkaznico, št. 41960008, izdala Medicinska fakulteta. gnp-137406
HALO. T d.o.o., Koprska 94, Ljubljana, kopijo licence, št. 0010459/165 z dne 23. 7.
2003 za vozilo Toyota, reg. št. KR E2 – 363.
gnj-137212
Hervol Stanko, Župevec 30, Kapele, orožni
list, št. OL25733, reg. št. 641, izdala UE Brežice. gnb-137645
Hribar Matevž, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane v
Ljubljani. gny-137572
Hvala Andreja, Trnovo pri Gorici 8/b, Trnovo pri Gorici, delovno knjižico. gnf-137416
Jazbinšek Roman, Vrbno 58, Šentjur, delovno knjižico, reg. št. 9924, ser. št. 412221.
gns-137253
Karaibrahimović Hasan, Vrtnarska cesta 7,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-137202
Kastelic Jure, Prevoje pri Šentvidu 134, Lukovica, študentsko izkaznico, št. 20201789,
izdala Pravna fakulteta. gnf-137391
Kocbek Zofija, Dolnji Slaveči 85, Grad, delovno knjižico, izdano na ime Rožman Zofija.
gng-137290
Kos Hajdi, Pesniški dvor 29, Pesnica pri
Mariboru, vozno karto, št. 89492, relacija Maribor-Pesnica. m-2593
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Kovač Nataša, Depala vas 61, Domžale,
delovno knjižico. gnq-137605
Kralj Stojan, Šentvid 5, Lukovica, delovno
knjižico, št. 10534. gnf-137566
Krnel Alja, Vilharjeva ulica 11, Pivka, dijaško
mesečno vozovnico, št. 13-819, izdal AVRIGO
d.d. Nova Gorica. gnd-137068
Kržišnik Franc Ciril, Ribče 49/a, Kresnice,
delovno knjižico. gnr-137379
Lang Anton, Kruplivnik 74, Grad, delovno
knjižico, reg. št. 17097, ser. št. 278, izdana
22. 5. 1972 v Murski Soboti. gni-137288
Lavrič Irena, Rašiška ulica 8, Ljubljana, delovno knjižico. gnz-137696
Likeb Peter, Veliki vrh 39, Šmartno ob Paki,
izkaznico vojnega veterana, št. 009292.
gno-137357
Lovrenčič Urban, Sovjak 10, Trnovska vas,
vozno karto, št. 88915, relacija Biš-Maribor.
m-2594
Mandelj Nataša, Lučarjev kal 16/a, Ivančna
Gorica, študentsko izkaznico, št. 01002373,
izdala Pedagoška fakulteta. gnr-137429
Marković Mile, Samova 30, Miklavž na Dravskem polju, delovno knjižico. m-2623
Mateni S. C., d.o.o. Domžale, Brejčeva 19,
Domžale, francoski dovolilnici, št. 106145 in
112513 (249/07). gnr-137679
Mihačič Marko, Čelje 17, Prem, študentsko izkaznico, št. 71020316, izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnt-137452
Mihelič David, Žaga 19, Srpenica, delovno
knjižico, reg. št. 15238, izdana 2. 9. 2002 pri
UE Tolmin. gnc-137294
Mikola Robert, Ledavska 13, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 29012893.
m-2635
Novak Tina, Cesta 13. julija 32, Ljubljana-Dobrunje, študentsko izkaznico, št.
19356761, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnw-137299
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Očko Koni, Lačna Gora 40, Oplotnica, dijaško mesečno vozovnico, št. 61624, izdal Certus Maribor. m-2621
OKP ROGAŠKA SLATINA, d.o.o., ZDRAVILIŠKI TRG 13, Rogaška Slatina, kotelni knjižici, št. 004 in 005, izdalo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Republiški inšpektorat, izpostava Celje. gnf-137191
Panajotov Robert, Polje, Cesta VI/18, Ljubljana, delovno knjižico. gnx-137523
Pavlič Jure, Krakovska 3, Domžale, vozno
karto, št. Š 380284. gng-137565
Pliberšek Boštjan, Leskovec 103, Pragersko, delovno knjižico, reg. št. 6564, ser. št.
0322520, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-2627
PLOJ d.o.o., Radičevićeva ulica 2, Maribor, italijansko dovolilnico št. 019423, oznaka
380/67. gnh-137389
Rebernik Jožefa, Ravno 5, Dobje pri Planini, delavsko knjižico, reg. št. 5051, ser. št.
996126, izdana leta 1972. gnb-137370
Recko Franc, Oplotniška 2/b, Slovenske
Konjice, delovno knjižico, št. 11370, izdala UE
Slovenske Konjice. gny-137047
Rems Barbara Sandra, Malgajeva ulica 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-137313
Roj Gregor, Ul. kneza Koclja 16, Maribor,
delovno knjižico, št. 19610, izdala UE Maribor.
m-2611
Sotenšek Špela, Usnjarska cesta 7, Šmartno pri Litiji, delovno knjižico. gns-137678
Sraka Martin, Renkovci 57, Turnišče, študentsko izkaznico, št. 81552252, izdala EPF
Maribor. m-2596
Strah Jasna, Kompolje 27, Videm-Dobrepolje, vozno karto, št. 0074 1717, izdal SAP.
gnr-137604
Sukič Nina, Kopitarjeva ul. 21/a, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 71113879,
izdala Pravna fakulteta. m-2607

Svenšek Franc, Adamičeva ulica 6, Ljubljana, delovno knjižico. gnm-137309
Škrinjar Silvo, Seidlova 60, Novo mesto,
delovno knjižico, reg. št. 27977, ser. št.
341787, izdala UE Novo mesto. gnq-137080
Šukunda Maša, Muzejski trg 4, Koper –
Capodistria,
študentsko
izkaznico,
št.
41990381. gnp-137456
Taxi Royal, Barbara Pavlič s.p., Sr. Jarše,
Kamniška 7, Domžale, izvod licence, št.
010102 za vozilo Citroen Xantia1,8, reg. oznaka LJ SO-383. gnr-137237
Tomašič Tadej, Šegova 8, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 30012224, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. gnf-137091
Trunkelj Irena s.p., TRANSPORT TRUNKELJ, Podlisec 2, Dobrnič, italijansko dovolinico, št. 18763, oznaka 380/07. gnq-137680
Turk Mitja, Grič, Cesta III/8, Ribnica, dijaško izkaznico, izdala Srednja lesarska šola v
Ljubljani. gns-137353
Veslaški klub Argo, Dantejeva 20, Izola –
Isola, vpisni list za čoln, št. 01-03-781/1-1994
z dne 10. 10. 1994. gne-137092
Vogrinec Boris, Zg. Kamenščak 7, Ljutomer, delovno knjižico, reg. št. DK 91/96, ser.
št. A 0340428, izdana 1. 7. 1996 pri UE Ljutomer. gnb-137270
Voje Martin, Tepe 11, Polšnik, izkaznico lovskega čuvaja št. 2234, izdalo Lovsko društvo
Polšnik. gnm-137684
Zupan Marjan, Koseze 5/a, Vodice, delovno knjižico. gng-137640
Žgeč Emanuela, Arbajterjeva 5, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 29809, izdala Visoka
upravna šola v Ljubljani. m-2604
Žugič Katja, Savska 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41047956, izdala Fakulteta za organizacijske vede v Kranju.
gnk-137711
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