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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. 102/4252/2002 Ob-106897
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/474-30-00, telefaks
01/474-25-02.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava visokona-
petostne opreme.

4. Kraj dobave: RTP Maribor, RTP Pod-
log, RTP Beričevo, RTP Vrtojba, RP Hudo.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: kontak-
tna oseba Marko Hrast, tel. 01/474-24-56.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 11. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-106921
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divi-

zije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, tel. 01/300-99-59, faks
01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: HC Škofije–Srmin
od km 0,000 do km 1,660; trasa hitre
ceste ter pokriti vkop 8-1 Škofije in nad-
voz 4-1, ki obsega:

– sklop I – trasa hitre ceste od km 0,00
do km 1,660, ki obsega: traso HC v dolžini
1,360 m, deviacije 1-1, 1-2, 1-2a, 1-3, 1-3a
in 1-3b, oporne in podporne zidove, vo-
dnogospodarske ureditve, protihrupno za-

ščito, prestavitve in križanja komunalnih vo-
dov (elektro vodi, vodovodi, kanalizacia in
TK vodi), javno razsvetljavo, klic v sili, kra-
jinsko ureditev in prometno opremo in

– sklop II – izvedba objektov, ki ob-
sega: pokriti vkop 8-1 Škofije (dolž.
360 m + 2x60 m) in nadvoz 4-1 (dolž.
64 m).

4. Kraj dobave: HC Škofije–Srmin.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: razpis za oddajo del
za sklop I in sklop II bo predvidoma v mese-
cu februarju 2004, oddaja del za navedena
sklopa pa bo predvidoma v mesecu maju
2004. Gradnja sklopa I in sklopa II se bo
pričela predvidoma v mesecu juniju 2004 z
naslednjimi izvedbenimi roki: sklop I – 16
mesecev in sklop II – 12 mesecev za izved-
bo pokritega vkopa 8-1 Škofije ter 8 mese-
cev za izvedbo nadvoza 4-1.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sve-
tovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana: AC Projekt Primorska, Črni
Kal, Marjan Ortar, univ. dipl. inž. grad., tel.
05/615-44-03, faks 05/659-00-48.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: dela se bodo financirala
iz lastnih sredstev Dars d.d.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 11. 2003.

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

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

blaga po odprtem postopku

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

Št. 7716/03 Ob-106842
Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avto-

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

Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. (a) Vrsta in količina blaga: posipni

materiali.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. sklop – sol za posipanje cestišča v
razsutem stanju – 0/4 – 1,740.000 kg,

2. sklop – sol za posipanje cestišča v
razsutem stanju – 0/2 – 2,812.000 kg,

3. sklop – sol za posipanje cestišča v
razsutem stanju – 0/4 – 1,642.000 kg do-
bava v silose,

4. sklop – raztopina za vlaženje soli
CaCl

2 
– 551.000L.

Detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za dva sklopa ali za vse skupaj.

4. Kraj dobave: poslovne enote - ac ba-
ze v Republiki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od januarja
2004 do aprila 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., za splošne in-
formacije - komercialna služba, Grič 54,
1117 Ljubljana, tel. 01/5188-362, faks
01/518-83-03, Milan Stevanovič – za te-
hnične informacije – tel. 01/518-84-00,
Danijel Narobe.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo
mora biti izvedeno na transakcijski račun
pri NLB št. 02923-0012771839, sklic na
številko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 29. 12. 2003
do 8.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 12. 2003 ob 9. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Pla-
čilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih):
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– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora naročni-
ku zagotavljati postopno dobavo posipnih
materialov skozi celotno obdobje veljavno-
sti pogodbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe 26. 3.
2004; datum odločitve do 26. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, kvaliteta blaga. Teža in način
uporabe meril je podan v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je ponovljen.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 100 z dne
17. 10. 2003, Ob-103781.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 11. 2003.

Podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 722/03 Ob-106864
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

ultrazvočnih aparatov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. sklop – ultrazvočni aparat A,
2. sklop – ultrazvočni aparat B,
3. sklop – ultrazvočni aparat C.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-

na, Zaloška c. 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: februar - ma-
rec 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1000 Ljubljana, II. nadstropje (taj-
ništvo), vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija je na voljo do
14. 1. 2004.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila št. 01100-6030277894.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 14. 1. 2004
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor, Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, II. nadstropje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 1. 2004, ob 12. uri v Seminarju

4 – I. klet glavne stavbe Kliničnega centra
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, katera mora ve-
ljati do 18. 5. 2004.

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

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

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

o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 17. 5. 2004, predvi-
deni datum odločitve – februar 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
60%, dodatne tehnične zahteve – 40%.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: vsak zainteresiran ponudnik
ima možnost vpogleda razpisne doku-
mentacije, nato pa se odloči za dvig in
odkup le-te.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 11. 2004.

Klinični center Ljubljana

Št. 17123-06-403-100/03 Ob-106905
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ul. 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
in dobava delov policijskih uniform.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo vsebuje 4 sklope, kot je razvi-
dno iz tabele:

Sklop Naziv artikla Količina Dobava Dobava Dobava Dobava
16. 2. 2004 30. 4. 2004 30. 6. 2004 15. 12. 2004

1 Šivanje sprimnega traku 116.038 / / 116.038 /
8 Pulover zimski moder 5.250 500 4.250 / 500

Pulover poletni 5.500 500 / / 5.000
10 Vreča spalna 1.000 500 / / 500
11 Vetrovka s podlogo 1.600 600 1.000 / /

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količin za posamezen artikel, glede
na spremembe potreb in razpoložljiva finan-
čna sredstva.

Ponudniki lahko ponudijo vse sklope v
celoti (vse 4 sklope), ali posamezne sklope
v celoti. V primeru, da sklop vsebuje več
artiklov, ponudniki ne morejo ponuditi po-
sameznega artikla iz posameznega sklopa.

4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana, oziroma
posamezne organizacijske enote naročnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, le-te pa morajo zadostiti zahtevam
iz razpisne dokumentacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: podatki o naj-
kasnejših dobavnih rokih za posamezne
sklope oziroma količine artiklov so oprede-
ljeni v tabeli v 3. (b) točki.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Skupne službe, Sekcija za
finančne zadeve in materialno oskrbo, Vo-
dovodna 93a, Ljubljana, pri Stanetu Ložarju
(soba št. 26), dodatne informacije: Veroni-
ka Bajrič, tel. 01/472-40-54.

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

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

– pooblastilo za dvig razpisne doku-
mentacije, iz katerega morajo biti razvidni
osnovni podatki o ponudniku (naziv, na-
slov, tel. in telefaks, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne),

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

– dokazilo o vplačilu 6.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo:znesek: 6.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za not-
ranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40310003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti naročniku do 8. 1. 2004, naj-
kasneje do 10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, Štefanova ulica 2 – Glav-
na pisarna, 1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 1. 2004,
ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko –
varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponud-
niki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti iz-
javo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno. Natančnejša določila
so podana v razpisni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 20. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugo-
dnejši bo za posamezni sklop izbran po-
nudnik z najnižjo ponujeno ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 3531-18/2003-4 Ob-107037
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 teh-
nološke opreme za prostore novograd-

nje ginekološko porodniškega oddelka
Splošne bolnišnice Murska Sobota.

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

Sklop 1: splošna medicinska oprema
1.1. Bolniške postelje in nočne omarice
1.2. Oprema ordinacije
1.3. Ginekološke in druge pregledne mi-

ze z dodatki
1.4. Vozički (prevoz pacientov, materia-

la, instrumentarne mizice)
1.5. Splošna medicinska oprema in po-

magala
1.6. Druga oprema in pomagala
Sklop 2: OP mize z dodatno opremo in

OP vozički (strecherji)
Sklop 3: pregledne in OP luči z dodatki
Sklop 4: medicinski aparati
4.1. Oprema za anestezijo
4.2. Oprema za reanimacijo
4.3. Oprema za oskrbo novorojencev
4.4. Oprema za OP posege
4.5. CTG aparati
4.6. Oprema za diagnostiko in terapijo
4.7. Laboratorijski aparati
4.8. Porodna banja
Sklop 5: ultrazvočni aparati
Sklop 6: tehnološka oprema
6.1. Oprema za sterilizacijo
6.2. Hladilniki
6.3. Kuhinjski aparati
6.4. Pomivalni stroj, termodezinfektorji
6.5. Demineralizatorji
6.6. Nizki izlivniki in blateksi
6.7. Sanitarna oprema
6.8. Toaletni kompleti
Sklop 7: splošna oprema – pohištvena

in druga
7.1. Pohištvena oprema po načrtih
7.2. Pohištvena serijska oprema
7.3. Kovinska serijska oprema – arhiv-

ska in skladiščna oprema
7.4. Oprema za predavanja
7.5. Zavese in karnise
7.6. Odbojne letve
7.7. Cvetlična korita
Sklop 8: računalniška oprema
Sklop 9: vizualne komunikacije, napisi v

objektu.
Posamezen ponudnik lahko predloži po-

nudbo za en, več ali vse sklope skupaj,
vedno pa mora ponuditi vse postavke v po-
sameznem sklopu. Navedba podsklopov v
besedilu tega razpisa je le v informacijo za-
interesiranim pred dvigom razpisne doku-
mentacije.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Mur-
ska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Mur-
ska Sobota.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so nesprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: celoten pred-
met javnega naročila mora biti izveden naj-
kasneje tri mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Mini-
strstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub-
ljana, oddelek za investicije, soba 14 pri
Maruši Bizjak, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58. Kontaktna oseba, od kate-
re se lahko zahteva ogled prostora, ki ga je
treba pripraviti: Štefan Vučak, univ. dipl. ek.,

Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica
dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-31-00 ali 02/512-31-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 5. 12. 2003 do 22. 1. 2004 med 9. in
12. uro.

Razpisna dokumentacija se lahko zahte-
va tudi po pošti ob predložitvi polnega na-
slova, 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 doku-
mentacijo je 15.000 SIT. Transakcijski ra-
čun: 01100-6300109972, sklic na številko
odobritve 18 27111-7141998-22900003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 22. 1. 2004
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RS, Ministrstvo za zdravje (vloži-
šče), Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici z dobro vidno oznako “Ne odpiraj –
Javni razpis Nabava in montaža splošne, me-
dicinske in tehnološke opreme za prostore
novogradnje ginekološko porodniškega od-
delka Splošne bolnišnice Murska Sobota“.

Na hrbtni strani mora biti naslov ponud-
nika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 1. 2004 ob 13. uri v veliki sejni
sobi Ministrstva za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija v višini
10% ponudbene vrednosti za posamezni
ponujeni sklop.

Ponudnik, ki ponudi več sklopov, mora
predložiti bančno garancijo v višini, ki je
enaka seštevku 10% ponudbene vrednosti
vseh ponujenih sklopov.

11. Pogoji financiranja in plačila: plači-
lo v 60 dneh po prejemu dokumentiranega
in potrjenega zahtevka.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: izpolnjevanje pogojev po 41.
do 43. členu ZJN-1 in zahtev po razpisni
dokumentaciji. Ponudniki sklopov 1 do 5 mo-
rajo v svoji ponudbi predložiti potrdilo, da so
vpisani v register dobaviteljev medicinskih pri-
pomočkov pri Uradu RS za zdravila.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
za čas 120 dni po javnem odpiranju po-
nudb in mora biti opremljena z bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini, navede-
ni v besedilu tega razpisa, ter mora biti pre-
jeta na naslovu: RS, Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

Najnižja cena pomeni, da je edino meri-
lo le cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih
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pogojev, navedenih v razpisni dokumenta-
ciji. 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 predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 68-70 z
dne 18. 7. 2003, Ob-98230.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 12. 2003.

Ministrstvo za zdravje

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

gradnje po odprtem postopku

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

Popravki in dopolnitve

Št. 1-04 Ob-106926
V javnem razpisu po odprtem postopku

za gradnje: “Rekonstrukcija objekta za po-
trebe anatomskega inštituta medicinske fa-
kultete“, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 117 z dne 28. 11. 2003, Ob-106599,
se popravijo naslednje točke:

7. (b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: do 12. 1.
2004, vsak delovni dan med 11. in 13.
uro.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 1. 2004,
do 9. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 1. 2004 ob 13. uri v mali kon-
ferenčni predavalnici v 16. etaži Kirur-
ške stolpnice.

15. Datum odposlanja zahteve poprav-
ka: 1. 12. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-106945
1. Naročnik: Občina Ig.
2. Naslov naročnika: Občina Ig, Ig 72,

1292 Ig, tel. 01/28-02-300, faks
01/28-02-322, e-naslov: obcina-ig@si-
ol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: redno
vzdrževanje, varstvo in obnavljanje lo-
kalnih cest in javnih poti ter opravljanje
zimske službe na lokalnih cestah na ob-
močju Občine Ig.

(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: Občina Ig.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: začetek
januarja 2004, trajanje 4 leta (do januarja
2008).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ig, vlo-
žišče, Ig 50, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300,
informacije Zlatko Pečar, tel.
01/28-02-312, e-naslov: zlatko.pecar@ob-
cina-ig.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: TRR 01237-0100000321,
znesek 5.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 1. 2004 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ig, Ig 50, 1292 Ig.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 1. 2004 ob 14. uri, Občina Ig, Ig
50, 1292 Ig.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 4,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo po izvedenih delih z minimalnim rokom
plačila 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o ure-
ditvi medsebojnih pravic in obveznostih zno-
traj skupine izvajalcev.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do
28. 2. 2004, odločitev do 16. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, reference 30%, plačilni pogoji, fik-
snost cen 5%, druge posebne ugodnosti
ponudnika 5%, mehano opremljenost in
strokovna usposobljenost kadrov 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 12. 2003.

Občina Ig

Št. 3545/03 Ob-106948
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, te-
lefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja elektrokabelske kanalizacije:

– sklop 1: od TP Manice Komanove do
TP Gimnazija Šentvid,

– sklop 2: od RTP Bežigrad do TP USB
hotel, 2. faza (skladno s popisom del s koli-
činami v razpisni dokumentaciji).

(b) Če je predvidena oddaja delov
ali sklopov, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delne ponudbe, ki se
bodo nanašale na posamezni razpisni
sklop so dovoljene; ponudba mora tedaj
obsegati ves posamezni razpisni sklop,
eventualne delne ponudbe za samo del
posameznega razpisnega sklopa ne bodo
upoštevane.

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

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

variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka del je meseca aprila 2004 in do-
končanje del predvidoma v štirih (sklop 1),
oziroma treh (sklop 2) mesecih po podpisu
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, soba št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, 1516 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 12. januarja
2004, in sicer vsak delovni dan od 8. do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 20.000 SIT (vključ-
no z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d. št. 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-48-03, z ob-
vezno navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti predložene najkasneje do 12. januarja
2004 do 10. ure, ponudbe predložene po
tem roku ne bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Ljubljana, Javno podje-
tje za distribucijo električne energije, d.d.,
Služba za javna naročila in nabavo, Sloven-
ska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti predlože-
na v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo
točnega naslova naročnika. Ponudba naj
ima obvezno pripisano “Javni razpis št. JN
48/03 – Ponudba za izgradnjo elektroka-
belske kanalizacije TP Manice Komanove –
TP Gimnazija Šentvid in RTP Bežigrad – TP
USB Hotel, 2. faza – Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 12. janu-
arja 2004, ob 12.30 v sejni sobi družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
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nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: go-
tovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.

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

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

redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, oziroma samostojni po-
djetnik priglasitveni list DURS-a, oba doku-
menta morata odražati zadnje stanje,

K obrtno dovoljenje pristojne Obrtne
zbornice, kjer ima ponudnik ali podizvaja-
lec svoj sedež, za opravljanje dejavnosti
45.210 (splošna gradbena dela),

dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

dokazilo/izjavo, da poslovanje ponud-
nika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zad-
njih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo de-
janje, ki je povezano z njegovim poslova-
njem ali taka sodna ali upravna odločba, ki
mu prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, ne starejše od 30 dni,

dokazilo o poravnanih davkih, pri-
spevkih in drugih obveznih dajatvah, v skla-
du s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

BON-1 za zadnje poslovno leto ponud-
nika, ki ni starejši od 30 dni, oziroma za sa-
mostojnega podjetnika potrdila vseh poslov-
nih bank, kjer ima odprt TRR, o podjetnikovi
solventnosti, vključno s podatkom o eventualni
blokadi TRR, ne starejša od 30 dni,

neodvisno revizijsko mnenje za zad-
nje poslovno leto ponudnika, ki je zaveza-
nec k reviziji in njegova ponudbena vre-
dnost, oziroma pri podizvajalcu vrednost del
tega podizvajalca, presega 50 mio SIT,

· bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,

· pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpi-
sni dokumentaciji),

· pisno izjavo izjavo ponudnika o predlo-
žitvi bančne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% od končne
pogodbene vrednosti (po predloženem
vzorcu v razpisni dokumentaciji),

· pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvo-
de in o ugotavljanju skladnosti, o posredo-
vanju tehničnih informacij in zagotovitvi ga-
rancij,

· pisno izjavo ponudnika o usposoblje-
nosti in sposobnosti,

· pisno izjavo ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

· pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,

· pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,

· pogodbo s podizvajalcem, oziroma po-
godbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,

· pisne izjave vseh v svoji ponudbi nave-
denih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravoča-
sno in pravilno poravnal svoje zapadle po-
slovne obveznosti do njih, ne starejše od
30 dni,

· potrjen vzorec pogodbe,
· dokazila glede drugih-posebnih pogo-

jev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Dokumenti pod oznako  morajo biti

predloženi tudi za eventualnega podizvajal-
ca, ki bo izvajal gradbena dela. Dokument
pod oznako K velja kumulativno za ponud-
nika in eventualnega podizvajalca (skupno
izpolnjevanje pogojev).

Kot veljavni bodo upoštevani le doku-
menti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisa-
ni. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fo-
tokopiranih dokumentov izbranega ponud-
nika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji
naročila izbranemu ponudniku. Za izhodi-
šče določitve starosti dokumentov se upoš-
teva datum odpiranja ponudb.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb: pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je 50 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (82%

delež),
– potrjene reference (10% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO 9001, oziro-

ma 9002 ponudnika (3% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovane do 6. januarja 2004.

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

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

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3530-14/2003-7 Ob-107036
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) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih in obrtniških del in projektne
dokumentacije za vse vrste instalacij za
Novo Pediatrično kliniko Ljubljana.

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

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

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

variantne ponudbe so nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek marec
2004, dokončanje september 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, od-
delek za investicije; razpisna dokumen-
tacija: Maruša Bizjak (soba 14), tel.
01/478-69-76, faks 01/478-69-58, e-poš-
ta: marusa.bizjak@gov.si, dodatne infor-
macije v zvezi z vsebino javnega naročila:
samo pisne informacije – Bogdan Lamut,
faks 01/478-69-58, e-pošta: bogdan.la-
mut@gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 5. 12. 2003 do 3. 2. 2004 med 9. in
12. uro.

Razpisna dokumentacija se lahko za-
hteva tudi po pošti ob predložitvi polnega
naslova, davčne številke in potrdila o pla-
čilu razpisne dokumentacije zainteresi-
ranega ponudnika, kar velja tudi za osebni
prevzem.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno doku-
mentacijo je 30.000 SIT. Transakcijski ra-
čun: 01100-6300109972, sklic na številko
odobritve 18 27111-7141998-22900003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 3. 2. 2004 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS, Ministrstvo za zdravje (vlo-
žišče), Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v zapr-
ti ovojnici z dobro vidno oznako “Ne odpiraj
– Javni razpis Izvedba gradbenih in obrtni-
ških del in projektne dokumentacije za vse
vrste instalacij za Novo Pediatrično kliniko
Ljubljana“. Na hrbtni strani mora biti naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 2. 2004 ob 13. uri v veliki sejni
sobi Ministrstva za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 400,000.000 SIT.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izpolnjevanje pogojev po
41. do 43. členu ZJN-1 in zahtev po razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
za čas 120 dni po javnem odpiranju po-
nudb in mora biti opremljena z bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini, navede-
ni v besedilu tega razpisa, ter mora biti pre-
jeta na naslovu: RS, Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV 20%)
na račun pri UJP št. 01304-6030923812,
sklic na številko 00 in datum plačila, možno
je tudi plačilo z gotovino na blagajni ob pre-
vzemu razpisne dokumentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 1. 2004 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Janeza
Oražma Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribni-
ca, računovodstvo, soba 22.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 1. 2004 ob 12. uri v sejni sobi v
Zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma Ri-
bnica, Majnikova 1, Ribnica.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sov ni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2004 oziroma do sklenitve po-
godbe, odločitev o sprejemu ponudbe v
osmih dneh po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 11. 2003.

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica

Št. 2003/42 Ob-106861
1. Naročnik:
I. Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,

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

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

2. Naslov naročnika: HSE d.o.o., Kopr-
ska ulica 92, 1000 Ljubljana.

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

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: skladno s ter-
minskim planom, priloženim k razpisni do-
kumentaciji.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: HSE-IIP
d.o.o., Trg svobode 9, p.p. 63, 8290
Sevnica, mag. Vojko Sotošek, tel.
07/81-63-800, faks 07/81-63-814.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcij-
ski račun HSE d.o.o. Ljubljana št.
04302-0000317271 pri NKBM.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 1. 2004 do
12. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 1. 2004 ob 12.15, v prostorih
HSE-IIP d.o.o., Trg svobode 9, p.p. 63,
8290 Sevnica.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 2 ban-
čni garanciji prvovrstne banke za resnost
ponudbe v skupni višini najmanj 5% celotne
ponudbene vrednosti.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): konzorcij.

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

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

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

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

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

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

storitev po odprtem postopku

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

Razveljavitev
Št. 3547/03 Ob-106949

Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. na pod-
lagi drugega odstavka 25. člena ZJN-1 raz-
veljavlja postopek oddaje javnega razpisa
za oddajo naročila po odprtem postopku št.
JN 04/03 “Čiščenje poslovnih prostorov“,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33 z
dne 4. 4. 2003, Ob-91244.

Naročnik bo izvedel nov javni razpis
predvidoma v mesecu decembru 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-106821
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Jane-

za Oražma Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova ul. 1,

1310 Ribnica, tel. 01/837-22-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: oddaja naročila
– prevozi dializnih bolnikov za potrebe
bolnikov na področjih občin Ribnica, So-
dražica in Loški potok.

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

5. Kraj izvedbe: prevozi na terenu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 12 mesecev –
od dneva podpisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova
1, Ribnica, računovodstvo, Milan Asič, so-
ba 22, tel. 01/837-22-20.

Najnižja cena pomeni, da je edino merilo
le cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih po-
gojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo dajal
pisne informacije na podlagi pisnih vpra-
šanj, ki morajo prispeti do najkasneje pet
dni pred potekom roka za oddajo ponudb
na naslov: Ministrstvo za zdravje, Oddelek
za investicije, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 113-114 z
dne 21. 11. 2003, Ob-106367.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 12. 2004.

Ministrstvo za zdravje
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a) ponudba mora biti veljavna vsaj 50
dni od dneva predložitve ponudbe;

b) predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 45 dni od dneva predložitve
ponudbe.

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

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 28. 11. 2003.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Št. 1/2003 Ob-106862
1. Naročnik: Župnija Odranci.
2. Naslov naročnika: Panonska 48,

9233 Odranci.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: prizidava zvoni-
kov k obstoječi cerkvi. Ocenjena vrednost
150,000.000 SIT.

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

5. Kraj izvedbe: Odranci.
6. Spremenljivost variantnih ponudb:

ponudba mora biti izdelana za celoto.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 21. 2. 2003
do 20. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Lojze Kozar,
Panonska 48, 9233 Odranci.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 12. 2003
do 13. 1. 2004.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 24.000 SIT s plačilom na
transakcijski račun Župnija Odranci, št.
02348-0091931450 (LB Črenšovci).

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno ponuditi ponudbo: 21. 1. 2004 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Župnija Odranci, Panonska uli-
ca 48, 9233 Odranci.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 1. 2004 ob 13. uri v prostorih
Župnije Odranci.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti. Veljavnost garancije 60
dni od datuma oddaje ponudb. Izjava banke
za Garancijo za dobro izvedbo del v višini
10% od pogodbene vrednosti. Veljavnost
garancije 90 dni od uspešne primopredaje
izvršenih del. Izjava banke za Garancijo za
čas garancijske dobe izvedenih del v višini
10% od pogodbene vrednosti. Veljavnost
garancije celoten čas garancijske dobe iz
pogodbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena po izstavljenih mesečnih
situacijah v 90 dneh od datuma izstavitve.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša

(Zakon o javnih naročilih, 47 člen): naro-
čilo se dodeli samo enemu ponudniku po
pogodbi.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pravna oseba, ki je re-
gistrirana za opravljanje razpisane dejavno-
sti in ima za opravljanje dejavnosti vsa po-
trebna dovoljenja.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 21. 2. 2003. Predviden datum
odločitve je 21. 2. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be morajo biti sestavljene po točkah razpi-
sne dokumentacije z vsemi potrjenimi izja-
vami. Izdelane morajo biti v slovenskem je-
ziku. Upoštevane bodo le popolne ponud-
be z vsemi zahtevanimi podatki in izjavami.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevana naslednja merila:

a) cena – 80 točk,
b) plačilni pogoji – 10 točk,
c) garancijski rok (gradbena dela) – 5

točk,
d) reference – objekti nad 100 mio SIT

– 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico izbire
najugodnejšega ponudnika, ne pa najnižje
ponudbe in ne izbrati nobenega ponudnika.

19. Datum in številka predhodnega
razpisa: ni ga bilo.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 11. 2003.

Župnija Odranci

Št. 2351 Ob-106883
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski

potniški promet d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta

160, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-22-500,
faks 01/58-22-550, e-pošta: Mail@LPP.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov, ki se nahajajo na različ-
nih lokacijah in obsegajo več kot 3.500
m2 površin, ki jih je potrebno vsakodnev-
no čistiti. Čiščenje zajema čiščenje pro-
storov in steklenih površin. I A – storitve:
14. storitve čiščenja stavb.

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

5. Kraj izvedbe: čiščenje poslovnih pro-
storov na lokaciji:

– Celovška cesta 160 – 166:
– poslovna stavba Celovška cesta 160,
– objekt števnice,

– poslovna stavba Celovška cesta 166,
– pisarne in sanitarije v sektorju De-

lavnice,
– pisarne in sanitarije v sektorju Te-

hnični pregledi in homologacija vozil,
– Trdinova ulica 3:

– poslovna stavba.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik variantnih ponudb ne bo upo-
števal.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek izvaja-
nja storitev je predvidoma 1. 3. 2004, po-
godba bo sklenjena za obdobje treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na sedežu Jav-
nega podjetja Ljubljanski potniški promet
d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljublja-
na, v tajništvu, II. nadstropje, soba št. 211,
Silva Papež.

(b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan od 9. do 12. ure od objave, ob predlo-
žitvi dokazila o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 03100 1005605502, z name-
nom nakazila “plačilo razpisne dokumenta-
cije za JN 11/03 – Čiščenje poslovnih pro-
storov“ ali na glavni blagajni Javnega podje-
tja Ljubljanski potniški promet d.o.o.,
Celovška cesta 160, III. nadstropje, od 9.
do 12. ure vsak delovni dan.

9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti do 12. 1. 2004 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Ljubljanski pot-
niški promet d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, v primeru neposredne
predložitve pa Silvi Papež v tajništvu naroč-
nika, soba št. 211, II. nadstropje poslovne
stavbe na sedežu naročnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 12. 1.
2004 ob 12.30, v sejni sobi Javnega po-
djetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., Ce-
lovška cesta 160, 1000 Ljubljana, V. nad-
stropje. Na odpiranje so vabljeni predstav-
niki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poo-
blastila za sodelovanje na javnem razpisu.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana je bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 2,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila so določeni v razpisni
dokumentaciji in v osnutku pogodbe.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pnem nastopanju, ki jo podpišejo vsi sode-
lujoči soizvajalci in ki mora natančno opre-
deliti nosilca posla ter naloge in odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo na-
ročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
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1. da bo v primeru, da bo izbran kot naj-
ugodnejši ponudnik, ob podpisu pogodbe
predložil 2 bianco menici z menično izjavo
za zavarovanje dobre izvedbe posla,

2. da je poravnal vse poslovne obvezno-
sti do zaposlenih,

3. da je usposobljen in sposoben izvesti
predmet javnega naročila,

4. da v zadnjih 12 mesecih z njim ni bilo
prekinjeno pogodbeno razmerje zaradi ne-
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti,

5. da bo od naročnika v celoti prevzel
vse obveznosti iz naslova varstva pri delu,

6. da rok plačila ni krajši od 30 dni od
prejema računa,

7. da ima ponudnik 5 strokovnih pripo-
ročil, da je v zadnjih 5 letih kakovostno izva-
jal ali še izvaja storitev čiščenje na enakih in
podobnih objektih kot je predmet javnega
naročila na površinah večjih od 2.000 m2

(za vsak posel posebej),
8. da zagotavlja dežurno osebje v delov-

nem času naročnika (od 6. do 15. ure),
9. da z izvajanjem čiščenja ne bo motil

delovnega procesa po posameznih loka-
cijah,

10. da ni dal neresničnih in zavajajočih
podatkov,

11. da so ponudbi priloženi vsi dokumen-
ti, navedeni v 7. poglavju razpisne doku-
mentacije.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritev: navedena v razpisni dokumentaciji.

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2004, predvideni datum odloči-
tve pa je 29. 1. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: izbrana
bo ekonomsko najugodnejša ponudba,
upoštevana pa bodo naslednja merila: po-
nujena cena, strokovna priporočila in ravna-
nje z okoljem.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: so v razpisni dokumentaciji.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2003.

Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.

Št. 1806/2003 Ob-106891
1. Naročnik: Urad Vlade RS za informi-

ranje, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Tržaška 21,

1000 Ljubljana, 01/478-26-00, telefaks
01/251-23-12.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prenova
in vzdrževanje spletnega mesta
http://www.gov.si/vrs (priloga 1A, toč-
ka 7).

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

paj: sprejemljivost ponudb samo za vse sto-
ritve skupaj.

5. Kraj izvedbe: ni določen.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. april
2004, konec opravljanja storitve: 31. de-
cember 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Urad Vlade
RS za informiranje, Tržaška 21, 1000 Ljub-
ljana, Nada Serajnik Sraka – samo pisno:
e-mail naslov: nada.serajnik@gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, v tajništvu direktorja v
4. nadstropju, soba 4.11, kontaktna oseba
Vesna Rejc.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. januar 2004
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Urad Vlade RS za informiranje,
(tajništvo direktorja, soba 4.11), Tržaška 21,
1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. januar 2004 ob 11. uri, Urad
Vlade RS za informiranje, Tržaška 21, Ljub-
ljana, sejna soba (V. nadstropje, št. sobe
5.36).

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: me-
sečno plačilo na podlagi opravljenega dela
– vzdrževanje spletnega mesta – in izstavi-
tve računa. Rok plačila: 30 dni; plačilo pre-
nove spletnega mesta v enkratnem znesku,
rok plačila 30 dni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): da –
pogodba oziroma drugi pravni akt o skupni
izvedbi naročila, ki opredeljuje odgovor-
nost posameznega izvajalca pri izvedbi ce-
lotnega naročila.

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da –
skladno z določili razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe: 12. april 2004; datum predvidene
odločitve o izboru ponudbe: 15. januar
2004.

17. Merila za ocenitev ponudb:

1. celovitost in funkcionalnost prenove
spletišča – 30 točk,

2. usklajenost grafičnega predloga z
vsebinskimi in tehničnimi zahtevami – 20
točk,

3. cena prenove – 20 točk,
4. cena vzdrževanja – 15 točk,
5. reference ponudnika – 15 točk.
Obrazložitev meril je v razpisni dokumen-

taciji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: predmet javnega naročila je prenova
in vzdrževanje spletišča.

Ponudba mora vsebovati:
a) predlog prenove: kratko analizo ob-

stoječega spletišča, načrt prenove spleti-
šča z ustreznim grafičnim preoblikovanjem
ter načrt izvedbe prenove (vsebinski, ter-
minski in finančni);

b) predlog vzdrževanja: finančni predlog
s priloženim cenikom ponudnikovih storitev.

Osnovni elementi, ki jih morajo upošte-
vati ponudniki pri izdelavi ponudbe: obsto-
ječe spletno mesto www.gov.si/vrs ter iz-
hodišča in elementi za pripravo razpisa,
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. november 2003.

Urad Vlade RS za informiranje

Št. 119/09 Ob-106898
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-02, tel.
01/474-25-51.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov v poslovni stavbi ELES-a –
priloga I A št. kategorije 1 po ZJN.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval le ponudbe za
celoten obseg razpisanih del.

5. Kraj izvedbe: Poslovna stavba
ELES-a, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe za eno leto, z možnostjo podaljša-
nja za največ dve leti.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije tajništvo Splošne-
ga sektorja, 3. nadstropje, Milena Petrič,
dodatne informacije Roman Plahutnik.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na TRR št.
02924-0017900956, sklic na Splošni sek-
tor št. 1.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 1. 2004 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Haj-
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drihova 2,1000 Ljubljana, vložišče, pre-
vzemnica Katarina Lipovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 12. 1. 2004 ob 10. uri,
v dvorani D IV. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, ki se glasi na 10% skupne
ponudbene vrednosti z vključenim DDV.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok 60 dni, gotovinsko plači-
lo, mesečni obračun po izvedbi del.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbrano skupino izvajalcev skle-
nil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni iz-
vedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

1. Ponudnik mora za izvajanje razpisa-
nih del prevzeti 9 čistilk, ki že sedaj čistijo v
poslovnih prostorih ELES-a in jih zaposliti
za ves čas trajanja pogodbe.

2. Plačilo opravljenih storitev bo meseč-
no, plačilni rok je 60 dni od datuma izstavi-
tve računa.

3. Ponudbena cena mora biti fiksna za
eno leto, v primeru podaljšanja pogodbe
(največ za dve leti) se bo cena gibala v
skladu z indeksom bruto OD, ki ga meseč-
no objavlja Statistični urad RS.

4. Ponudnik mora dostaviti tudi cenik do-
datnih storitev.

5. Ponudnik se mora obvezati, da bo do-
bavljal ročne brisače in toaletni papir znam-
ke Ultimatic, njegovi manipulativni stroški
pa ne smejo preseči 5% vrednosti dobavlje-
nega materiala.

6. Ponudnik mora svojo usposobljenost
za izvedbo razpisanih del dokazati z naj-
manj dvema referencama pri izvedbi čišče-
nja v vrednosti nad 30 mio SIT.

7. Delo se izvaja vsak delovni dan od
15. ure do ure, ki jo bo glede na obseg del
določil ponudnik. Dopoldansko dežurstvo
traja od 7. do 15. ure.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 11. 5. 2004; 30. 1.
2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (100%).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2003.

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

Št. 03-1477 Ob-106902
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Pe-

dagoška fakulteta Maribor.
2. Naslov naročnika: Univerza v Mari-

boru, Pedagoška fakulteta, Koroška cesta
160, 2000 Maribor, tel. 02/22-93-600,
faks 02/25-18-180.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve čiščenja
prostorov fakultete in okolice (1A – za-
poredna št. 14).

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

5. Kraj izvedbe: Pedagoška fakulteta,
Koroška cesta 160, Maribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 2. 2004
do 1. 2. 2009.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dekanat Pe-
dagoške fakultete Maribor, tajnik Iztok Lu-
garič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
19. 12. 2003 vsak delovni dan med 10. in
12. uro v vložišču Pedagoške fakultete
01/78.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 12.000 SIT (v ceni je vštet
20% DDV). Dokazilo o vplačilu na TRR št.
01100-6090123790 je potrebno predloži-
ti ob prevzemu razpisne dokumentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe prispele do 12. ure 8. 1.
2004.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Mariboru, Pedago-
ška fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Ma-
ribor; pripis: “Ne odpiraj – ponudba. Javni
razpis – čiščenje“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 1. 2004 ob 12. uri v Univerza v
Mariboru, Pedagoška fakulteta Maribor, Ko-
roška cesta 160, 2000 Maribor – velika
sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v znesku 1,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pla-
čilo 30 dni po prejemu mesečnega obra-
čuna.

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

godbe o skupnem nastopu, iz katere je raz-
vidno, kdo je nosilec posla.

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
1. 2. 2004, datum odločitve 15. 1. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena storitve – 70 točk,
– reference – 20 točk,
– kadrovska zasedba – 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo za ponudnike organizi-
ral ogled prostorov 15. 12. 2003 ob 9. uri.

19. Datum in številka predhodnega
razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 11. 2003.

Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta Maribor

Št. 0397-2003 Ob-106906
1. Naročnik: Varstveno delovni center

Murska Sobota, skrajšano ime VDC Mur-
ska Sobota.

2. Naslov naročnika: Trstenjakova uli-
ca 69, 9000 Murska Sobota, tel.
02/522-36-40, faks 02/522-32-52.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1 A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: najem poslov-
nih prostorov za izvajanje dnevnega
varstva varovancev Varstveno delovne-
ga centra Murska Sobota, enote VDC
Ljutomer.

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

5. Kraj izvedbe: na območju Občine Lju-
tomer.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodba se
sklene za obdobje 20 let z možnostjo po-
daljšanja.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Varstveno de-
lovni center Murska Sobota, pri tajnici na
Trstenjakovi ulici 69 v Murski Soboti, tel.
02/522-36-40.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.600 SIT (v znesek je
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vključen DDV) na transakcijski račun št.
01100-6030309128 pri UJP Murska So-
bota s pripisom: za razpisno dokumentacijo
– najem prostorov.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudba mora pri-
speti do naročnika najkasneje do 5. 1.
2004 do 13. ure, ne glede na to ali je bila
oddana osebno ali po pošti.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov Varstveno
delovni center Murska Sobota, Trstenjako-
va ulica 69, 9000 Murska Sobota, oziroma
osebno na ta naslov. Ponudbo je potrebno
predložiti v zaprti ovojnici s pripisom “ Ne
odpiraj, javno naročilo – najem prostorov.“
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 6. 1. 2004 ob 10. uri v prosto-
rih uprave v Murski Soboti, Trstenjakova
ulica 69.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo najemnine se izvaja mesečno, 30 dni po
prejemu in potrditvi računa, izdanega do 5.
v mesecu za pretekli mesec.

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

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

– da je ponudnik lastnik prostorov, ki jih
daje v najem;

– da znaša notranja velikost prostorov
500 m2;

– zaželjeno je, da je objekt pritličen, še
dopusten pa je objekt v največ dveh nivojih;

– da ponudnik, na lastne stroške, preu-
redi poslovne prostore tako, da bodo izpol-
njevali minimalne zahteve Pravilnika o te-
hničnih pogojih za izvajanje socialno var-
stvene storitve vodenje in varstvo ter zapo-
slitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje
institucionalnega varstva uporabnikov te sto-
ritve (Uradni list RS, št. 101/00) za izvaja-
nje storitve vodenja, varstva in zaposlitev
pod posebnimi pogoji;

– da ponudnik predloži tloris načrta ob-
jekta, izdelan v skladu z zahtevami Pravilni-
ka o tehničnih pogojih za izvajanje socialno
varstvene storitve vodenje in varstvo ter za-
poslitev pod posebnimi pogoji ter za izvaja-
nje institucionalnega varstva uporabnikov te
storitve, iz katerega je razvidna razporedi-
tev in točna označba poslovnih prostorov za
izvajanje dejavnosti VDC.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 17. 2. 2004. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 7. 1. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena najemnine za m2.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2003.

Varstveno delovni center
Murska Sobota

Št. 020-114/2003 Ob-106917
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

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

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

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje finan-
čnih storitev v zvezi s krediti za male
hidroelektrarne, racionalno rabo ener-
gije, prezaposlitev rudarjev iz proračun-
skih sredstev po javnih razpisih mini-
strstva, spremljanje in vodenje naložb
iz združenih energetskih sredstev in iz
naslova pogojno nepovratnih sredstev,
spremljanje in vodenje posojil iz naslo-
va kupnin ter opravljanje finančnih sto-
ritev vezanih na izterjavo plačil za rudar-
sko pravico (v skladu s 6. točko priloge
1A-storitve).

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

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: začetek izved-
be:po podpisu pogodbe, predvidoma 1. 2.
2004 za obdobje 10 mesecev z možnostjo
podaljšanja z dodatkom k pogodbi za na-
daljnjih 12 mesecev v primeru sprejetja pro-
računa za leto 2005 v predvideni višini in v
primeru, da ponudbena vrednost ne bo
bistveno večja od ocenjene.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva na Dunajski 48, Ljubljana, 2. nad-
stropje ali jo zahtevajo preko e-maila (naslov
Anja.Slapnik-Lazarevski@gov.si). Dodatne in-
formacije lahko zahtevajo pri Jasni Kalšek,
tel. 47-87-186 ali Anja Slapnik Lazarevski,
tel. 47-87-146, telefaks 47-87-423.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudniki lahko
predložijo svoje ponudbe najkasneje do
8. 1. 2004 do 10. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: četrtek 8. 1. 2004 ob 13. uri v sejni
sobi Ministrstva za okolje, prostor in energi-
jo, Dunajska 47, Ljubljana, 2. nadstropje.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du s pogodbo.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik v preteklih 6
mesecih ne sme imeti blokiranega transak-
cijskega računa.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj 90 dni od roka, določenega
za predložitev ponudb. Predvidevamo, da
bo odločitev o sprejemu ponudbe sprejeta
v mesecu januarju 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 50 točk,
– prisotnost na trgu in kadrovska zased-

ba, odgovorna za izvajanje storitev: 30 točk,
– reference za vodenje tovrstnih storitev

za državne ustanove: 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 28. 11. 2003.
Ministrstvo za okolje, prostor in

energijo

Št. 110-1/03 Ob-106923
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: državni lokacij-
ski načrt za avtocesto na odseku Beltin-
ci–Lendava.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: delo je razdeljeno v faze in se oddaja v
celoti.

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

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

končanja ali čas izvedbe: roki dokonča-
nja so: 45 dni od veljavnosti pogodbe za
1. fazo; 30 dni po prejemu idejnega pro-
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jekta v M 1:1000 na reambulirani karti s
strokovnimi podlagami za 2. fazo; 15 dni
po prejemu pripomb iz javne razgrnitve za
3. fazo; 30 dni po prejemu dopolnjenega
idejnega projekta v M 1:1000 na reambuli-
rani karti s strokovnimi podlagami, poroči-
la o vplivih na okolje in drugih strokovnih
podlag ter 15 dni po prejemu zadnjega
mnenja sledi izdelava usklajenega dopol-
njenega predloga DLN za 4. fazo; 15 dni
po sprejemu uredbe o DLN na Vladi RS za
5. fazo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.27,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Marsela
Podboj, univ. dipl. inž. kraj. arh. – DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetova-
nje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, tel. 041/603-845, faks
01/30-68-224.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno do-
kumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 7. 1. 2004 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 1.
2004 ob 11. uri na naslovu DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring 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 650.000 SIT in veljavnostjo najmanj
210 dni po poteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po poteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 16. 2. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnješega ponudnika so: po-
nudbena cena in reference ponudnika.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-106925
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: AC odsek Beltin-
ci–Pince, pododsek Beltinci–Lendava;
idejni projekt.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: terminski plan
dela je 15 dni po podpisu pogodbe. Roki
za oddajo projektne dokumentacije v pre-
gled recenzijski komisiji: Geološko geote-
hnični elaborat 60 dni po podpisu pogod-
be. Vodnogospodarske ureditve in melio-
racije 60 dni po podpisu pogodbe. Idejne
skice objektov (premostitveni objekti) 90
dni po podpisu pogodbe. Idejni projekt ce-
ste z vsemi ostalimi spremljajočimi projekti
100 dni po podpisu pogodbe. Po opravlje-
ni zadnji recenzijski komisiji je rok za do-
končanje del 30 dni po prejemu zabeležke
recenzijske komisije. Rok za oddajo vseh
del je 180 dni od podpisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo
na naslovu: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03,
kontaktna oseba je Oto Rubinič univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/30-68-204, faks

01/30-68-206. Strokovne informacije po-
sreduje Marsela Podboj, univ. dipl. inž.
kraj. arh. – DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-415, faks 01/30-68-224.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo 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 inženi-
ring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Ljubljana, s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 8. 1. 2004 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 1.
2004 ob 11. uri na naslovu DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
sejna soba.

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 8,280.000 SIT in veljavnostjo naj-
manj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudbe. Prevideni datum odločitev
o sprejemu pondube je 17. 2. 2003.
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17. Merila za ocenitev ponudb: prispe-
le ponudbe bodo ocenjene na podlagi na-
slednjih meril: strokovna usposobljenost, re-
ference s področja razpisanih del, spošto-
vanje pogodbenih rokov v preteklih 5 letih,
rok izvedbe, ponudbena cena razpisanih
del, odstopanje ponudbene cene od pov-
prečne cene. Merila so podrobno opisana
v prilogi 9 Projektne naloge v razpisni doku-
mentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne
13. 6. 2003.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-106927
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne dokumentacije: PZR, PGD in PZI za
AC Hoče–Arja vas, priključek Celje
vzhod (Ljubečna) – I. etapa.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: delo se odddaja v celoti.

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

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

končanja ali čas izvedbe: terminski plan
dela 15 dni po podpisu pogodbe; PGD,
PZI projekti morajo biti izdelani in predani
v recenzijo 90 dni po podpisu pogodbe;
po opravljeni zadnji recenzijski komisiji je
rok za dokončanje vseh del 30 dni po
prejemu zabeležke recenzijske komisije;
PZR projekti morajo biti oddani 7 dni po
naročilu.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring,
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 po-
sreduje Suzana Fras, univ. dipl. gosp. inž.
– DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Ljubljana,
Kotnikova 40, tel. 02/23-43-223, faks
02/23-43-225.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo 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 inženi-
ring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Ljubljana, s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. 1. 2004 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 13. 1.
2004 ob 10. uri na naslovu DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring 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 1,980.000 SIT in veljavnostjo naj-
manj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudbe. Prevideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 23. 2. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudb so naslednja: referen-
ce, ponudbena cena in rok izvedbe
PGD/PZI projekta.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2003.

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

Št. 17123-04-403-103/2003 Ob-107023
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve, Policija, Štefa-
nova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblasti-

lu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefa-
nova ulica 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: predmet javnega
razpisa je nastanitev delavcev Policije na
območju Občine Ilirska Bistrica, pri če-
mer mora biti zagotovljeno:

– nastanitev 20 oseb,
– sobe morajo biti eno ali dvo-posteljne

s svojimi sanitarijami in kopalnico.
Podrobnejši opis storitve in ostale zahte-

ve naročnika so razvidni iz razpisne doku-
mentacije.

Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Za-
kona o javnih naročilih:

17. hotelske in restavracijske storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se ne bo oddalo po posamez-
nih sklopih, ponudniki morajo ponuditi ce-
lotno storitev.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Ilirska
Bistrica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki variantnih ponudb ne morejo po-
nuditi. V primeru, da ponudnik ponudi tudi
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upo-
števala. Upoštevana bo samo osnovna po-
godba.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: naročnik bo z
izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo
za obdobje dveh let, z možnostjo podaljša-
nja za eno leto.

Predvideni datum začetka izvajanja stori-
tve je 1. 3. 2004, predvideni datum zaključ-
ka pa 28. 2. 2006.

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

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

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

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

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: plačilni nalog, številka
računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo
za notranje zadeve), sklicna številka:
28 17116-2401002-40310303.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 7. 1. 2004, najkasneje do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, glavna pisarna, Štefano-
va 2, 1501 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 1.
2004, ob 11. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko – varnostna šola, Kotnikova 8, Ljub-
ljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dne-
va uradnega prejema računa, ki ga ponud-
nik (izvajalec) izstavi za opravljeno storitev
do 5. dne v mesecu za pretekli mesec izva-
janja storitve.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti iz-
javo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mo-
ra natančno opredeliti odgovornost posa-
meznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo na-
ročniku neomejeno solidarno.

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 21. 1. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugo-
dnejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponu-
jeno ceno.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 12. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 67/03 Ob-107031
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: revitalizacija
elektro opreme in nadzora transporta
premoga (1A, zap. št. 1).

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

5. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od podpisa in
veljavnosti pogodbe do 23. 10. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana, Oddelek za javna naro-
čila, I. nad., soba 28, kontaktna oseba je
Jasmin Rebselj, tel. +386/1/58-75-247,
faks +386/1/58-75-217.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 18.000 SIT (z DDV), znesek
je potrebno nakazati na račun št.
02924-0017425656 s pripisom “JR – Re-
vitalizacija elektro opreme in nadzora tran-
sporta premoga“. Ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti potrdilo o
plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 12. 1. 2004 do
10. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 12. 1. 2004 ob
10.30, v sejni sobi naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 12,000.000 SIT, ki bo
veljavna do 29. 2. 2004.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 15%
cene po potrditvi PZI s strani naročnika,
30% cene po dostavi stikalnih blokov na-
ročniku, 20% cene po opravljenih funkcio-
nalnih preizkusih in začasnem prevzemu pr-
vega (sodega ali lihega) sistema, 20% cene

po opravljenih funkcionalnih preizkusih in
začasnem prevzemu drugega sistema, 10%
cene po končnem prevzemu, 5% cene po
potrditvi in prevzemu PID; naročnik nudi naj-
krajši 60 dnevni plačilni rok.

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

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

– vsaj tri potrjene reference ponud-
nika/podizvajalca, reference morajo biti po-
trjene s strani pogodbenih strank, da je v
zadnjih desetih letih v Sloveniji ali državah
EU izvedel/vodil projekte dobave in monta-
že NN elektro opreme v protieksplozijski
zaščiti v višini 50,000.000 SIT in več;

– vsaj tri potrjene reference izvajalca
projektiranja, reference morajo biti potrje-
ne s strani pogodbenih strank projektanta,
da je v zadnjih desetih letih izdelal
projektne dokumentacije elektrifikacije
eksplozijsko ogroženih objektov v Sloveniji
ali državah EU;

– vsaj tri potrjene reference izvajalca
elektro montaže s protieksplozijsko zaščito,
reference morajo biti potrjene s strani po-
godbenih strank izvajalca montaže, da je v
Sloveniji ali državah EU v zadnjih desetih
letih izvedel elektro montažno delo v višini
10,000.000 SIT in več;

– vsaj tri potrjene reference izdelovalca
programske opreme, reference morajo biti
potrjene s strani pogodbenih strank izdelo-
valca programske opreme, da je v zadnjih
treh letih v Sloveniji ali državah EU izdelal
podobno zahtevno programsko opremo pri-
merljivih sistemov, ki bazirajo na platformi
PCS7 tehnologije;

– vsaj tri potrjene reference izvajalca
elektro montaže, reference morajo biti po-
trjene s strani pogodbenih strank izvajalca
montaže, da je v Sloveniji ali državah EU v
zadnjih desetih letih zmontiral in zagnal pe-
riferno varnostno signalno opremo ter elek-
troenergetsko in krmilno opremo delujo-
čega gumijastega tračnega sistema tran-
sporta.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: kadrov-
ska struktura zaposlenih in drugih delav-
cev, delavci morajo biti v rednem delovnem
razmerju pri ponudniku/podizvajalcu.

Projektanti ter osebje za nadzor in mon-
tažo morajo v ponudbi predložiti: veljavne
strokovne izpite – projektanti; veljavne izpi-
te o varjenju AV, EV – montažer; veljavne
izpite iz Ex naprav – projektant, nadzornik
montaže, pet elektro monterjev ter en klju-
čavničar – varilec; veljavne izpite iz varstva
pri delu in požarnega varstva – vsi; uradna
dokazila o zaposlenosti v firmi – vsi.
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ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 1/03 Ob-106839
1. Naročnik: Vrtec Manka Golarja Gor-

nja Radgona.
2. Naslov naročnika: Kocljeva ulica 2,

9250 Gornja Radgona, tel./faks
02/561-12-74, e-pošta: vrtec.manka.go-
larja@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Gornja Radgona in eno-
ti vrtca Apače in Stogovci.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine:

1. zelenjava in sadje,
2. zamrznjena zelenjava,
3. meso in mesni izdelki,
4. ribe,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. jajca,
7. vložena zelenjava, kompoti,
8. kruh,
9. ostali prehrambeni izdelki.
Naročnik bo sposobnost priznal ponud-

nikom za eno skupino, več skupin ali vse
skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2004 do 31. 1. 2007.

5. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Manka
Golarja Gornja Radgona, kontaktna oseba
Gregor Rous.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
23. 12. 2003 vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 9.600 SIT na-
kazati na transakcijski račun številka
01229-6030634644.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 29. 12. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vrtec Manka Golarja, Kocljeva 2,
9250 Gornja Radgona.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: menica v znesku 1 mio
SIT.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem,

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 29. 2. 2004, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je 25. 1. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena s
plačilnimi pogoji do 100 točk; v primeru
enekega števila točk, bo izbran ponudnik,
ki bo ponudil daljšo garancijsko dobo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kadrovska struktura, ponudnik ozi-
roma podizvajalci morajo imeti za izvajanje
navedenih del najmanj naslednje število re-
dno zaposlenih delavcev (vodenje in nadzor
- vodja in namestnik - 2 delavca, pri izvaja-
nju montaže mora biti eden prisoten; pro-
jektiva 3 delavci, dva projektanta elektro in
eden strojne smeri; montaža, kabliranje in
izdelava NN opreme 16 delavcev, od tega
en vodilni monter – velja skupno število de-
lavcev ponudnika in podizvajalca).

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 12. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-107039
1. Naročnik: Center za usposabljanje,

delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, Ig,
skrajšano ime CUDV Draga.

2. Naslov naročnika: Draga 1, 1292 Ig,
tel. 01/420-26-70.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: najem prostorov
za izvajanje dejavnosti Varstveno delov-
nega centra CUDV Draga, na območju
Mestne občine Ljubljana.

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

5. Kraj izvedbe: na območju Mestne ob-
čine Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodbo se
sklene za obdobje enega leta z možnostjo
podaljšanja.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: CUDV Draga,
Draga 1, 1292 Ig, tel. 01/420-26-70 pri
tajnici Alenki Mercina.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro. Pred dvigom razpisne
dokumentacije mora ponudnik predložiti po-
trdilo o vplačilu za razpisno dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.600 SIT (v znesek je
vključen DDV) na transakcijski račun št.
01100-6030300398 pri UJP Ljubljana, s
pripisom: za razpisno dokumentacijo – na-
jem prostorov.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudba mora pri-
speti do naročnika najkasneje do 17. 12.
2003 do 13. ure, ne glede na to, ali je bila
oddana osebno ali po pošti.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov CUDV Dra-

ga, Draga 1, 1292 Ig, oziroma osebno na
isti naslov. Ponudbo je potrebno predložiti v
zaprti ovojnici s pripisom “Ne odpiraj, javno
naročilo – najem prostorov.“ Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 12. 2003 ob 10. uri v prostorih
uprave v Dragi 1, 1292 Ig.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: plači-
lo najemnine se izvaja mesečno, 30 dni po
prejemu in potrditvi računa, izdanega do 5.
v mesecu za pretekli mesec.

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

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

– da je ponudnik lastnik prostorov, ki jih
daje v najem;

– da znaša notranja velikost prostorov
med 200 kvadratnih metrov in 270 kvadrat-
nih metrov;

– objekt mora biti pritličen;
– da ponudnik, na lastne stroške, preu-

redi poslovne prostore tako, da bodo izpol-
njevali minimalne zahteve Pravilnika o te-
hničnih pogojih za izvajanje socialno var-
stvene storitve vodenje in varstvo ter zapo-
slitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje
institucionalnega varstva uporabnikov te sto-
ritve (Ur. l. RS, št. 101/00) za izvajanje sto-
ritve vodenja, varstva in zaposlitev pod po-
sebnimi pogoji;

– da ponudnik predloži tloris načrta ob-
jekta, izdelan v skladu z zahtevami Pravilni-
ka o tehničnih pogojih za izvajanje socialno
varstvene storitve vodenje in varstvo ter za-
poslitev pod posebnimi pogoji ter za izvaja-
nje institucionalnega varstva uporabnikov te
storitve, iz katerega je razvidna razporedi-
tev in točna označba poslovnih prostorov za
izvajanje dejavnosti VDC.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2004. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 19. 12. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena najemnine za kvadratni meter in
lokacija v ožjem centru Mestne občine
Ljubljana.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 12. 2003.

CUDV Draga, Ig
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu iz katere je raz-
vidno kdo je nosilec posla in sklenitelj po-
godbe.

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

– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega transakcijskega računa;

– da ponudnik zagotavlja vse razpisane
vrste blaga iz posamezne skupine;

– da ni dal zavajajoče podatke;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco skladišče naročnika

– razloženo;
– da zagotavlja kontrolo kakovosti v skla-

du s predpisi;
– da ponudnik izpolnjuje posebne zahte-

ve za posamezne skupine blaga;
– da ponudnik izpolnjuje zahteve

HACCP sistema.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 17. 1. 2004, odločitev 20. 1. 2004.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Vrtec Manka Golarja, Gornja Rad-
gona, Kocljeva ulica 2, 9250 Gornja Rad-
gona.

14. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni bil objavljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 11. 2003.

Vrtec Marka Golarja
Gornja Radgona

Št. 1 Ob-106867
1. Naročnik: Vrtec Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Vrtec Murska So-

bota, Talanyijeva 6, 9000 Murska Sobota,
tel. 02/521-17-42, faks 02/521-13-11.

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

(b) Kraj dobave: po enotah naročnika:
Miške; Talanyijeva ul. 6, Murska Sobota,
Ringa raja; Gregorčičeva ul. 23, Murska
Sobota, Gozdiček; Ul. Štefana Kovača 23,
Murska Sobota, Krtek; Vrtna ulica 1, Ba-
kovci, Veveričke; Lendavska ulica 4, Raki-
čan, Romano; Glavna ulica 2, Pušča.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko konkurira na naslednje sklo-
pe in podsklope oziroma skupine blaga:

1. kruh, pekovski in mlevski izdelki:
1.1. kruh,
1.2. pekovsko pecivo in izdelki,
1.3. krušne drobtine,
1.4. mlevski izdelki;
2. mleko in mlečni izdelki;
3. meso in mesni izdelki:
3.1. sveže telečje meso, meso mladih

govedi do 18 mesecev, prašičje meso,
3.2. sveže perutninsko meso in izdelki,
3.3. ribe:
3.3.1 zamrznjene ribe,
3.3.2. konzerve;
4. sadje:
4.1. uvoženo sadje,

4.2. domače sadje,
4.3. jagode,
4.4. jabolka,
4.5. ostalo sadje,
4.6. kaki jabolko,
4.7. kostanj;
5. zelenjava in vrtnine:
5.1. kisana zelenjava,
5.2. sveža zelenjava in vrtnine,
5.2.1. čebulnice,
5.2.2. korenovke,
5.2.3. suhe stročnice,
5.2.4. solate,
5.2.5. plodovke,
5.2.6. ostala zelenjava in vrtnine,
5.3. krompir,
5.4. zamrznjena zelenjava;
6. sveža kokošja jajca;
7. drobni prehrambeni izdelki:
7.1. konzerve,
7.2. ostali izdelki,
7.3. jajčne testenine,
7.4. kvas,
7.5. olja,
7.6. začimbe,
7.7. sokovi 1/1,
7.8. čaji 1/1 kg;
8. izdelki za posebne prehranske za-

hteve:
8.1. brez glutena,
8.2. brez jajc,
8.3. sojini izdelki,
8.4. zelenjavne paštete.
Ponudnik lahko konkurira na vse sklo-

pe, na posamezni sklop ali na podsklop,
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora zagotoviti v posameznem
sklopu oziroma podsklopu vse artikle in ce-
lotno letno količino razen pri sadju in zele-
njavi, ki je sezonskega značaja.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za obdobje treh let oziroma od
1. 4. 2004 do 31. 3. 2007. Pogodba za
dobavo blaga bo sklenjena 6 mesecev za:
kruh, pekovski in mlevski izdelki, mleko,
mlečni izdelki, meso, mesni izdelki, sveža
kokošja jajca, drobni prehrambeni izdelki,
izdelki za posebne prehranske zahteve;
3 mesece za: sadje, zelenjava.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Vrtec Murska So-
bota, Talanyijeva 6, 9000 Murska Sobota,
pri Miri Vohar, tel. 02/521-17-42. Dodatne
informacije, kot je določeno v 4. členu na-
vodil ponudnikom za izdelavo ponudb, se
lahko zahteva od Stanislava Jančarja, tel.
02/521-15-23.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 8. 1. 2004 vsak delovni dan med
8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z vključenim
DDV na transakcijski račun Vrtca Murska
Sobota, št. 01280-6030639808 odprt pri
UJP Murska Sobota, oziroma na blagajni
naročnika. Pred dvigom razpisne dokumen-
tacije mora ponudnik predložiti potrdilo o
vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 9. 1. 2004 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Vrtec Murska Sobota,

Talanyijeva 6, 9000 Murska Sobota, s pri-
pisom “Ne odpiraj – ponudba“, na kuverti
mora biti označen naslov pošiljatelja in šte-
vilka objave v Uradnem listu RS.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj
40 dnevni plačilni rok od datuma prejema
fakture; fakture za dostavljeno blago se izda-
jajo dekadno največ trikrat mesečno.

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

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

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

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

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

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

5) da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je takšno do-
voljenje po zakonu zahtevano;

6) da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega transakcijskega računa
več kot 15 dni;

7) da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine;

8) da ni dal zavajajoče podatke;
9) da nudi najmanj 40-dnevni plačilni rok

od datuma prejema fakture in zbirno deka-
dno fakturiranje;

10) da zagotavlja dekadni obračun do-
bav;

11) da bo dostava v skladišče naročnika
– razloženo;

12) da zagotavlja kontrolo kakovosti;
13) dobave maksimalno 3 dni po naroči-

lu, dobave se vršijo od ponedeljka do pet-
ka, od 6. do 6.30, sprotno za vsak dan, ter
v količinah, ki jih naročnik naroči;

14) rok uporabnosti mora biti v prvi po-
lovici roka uporabnosti;

15) da zagotavlja predpisane temperatu-
re živil pri dostavi.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati, ki jim bo priznana usposob-
ljenost bodo morali oddati ponudbe v de-
setih dneh po pisnem pozivu naročnika,
odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta
predvidoma do 23. 2. 2004.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna končna vrednost posameznega
sklopa oziroma podsklopa.
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13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 11. 2003.

Vrtec Murska Sobota

Št. 14-2/03 Ob-106887
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Črnomelj d.o.o., Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Belokranjska cesta

24, 8340 Črnomelj, faks 07/30-61-665, tel.
07/30-61-660, e-mail: tajnistvo@komuna-
la-crnomelj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
a) vodomeri,
b) vodovodni material – fitingi,
c) vodovodni material – nodularna li-

tina,
d) vodovodni material – ostalo,
e) kanalizacijski material.
(b) Kraj dobave: Črnomelj in gradbišča

naročnika.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: dobavitelj se lahko poteguje za do-
bavo blaga po posameznih sklopih ali za
celoten razpis. Ponudbe morajo biti predlo-
žene po posameznih sklopih v zaporedju
od A do E.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
ponudnikov se bo ugotavljala in priznala za
obdobje od 6. 4. 2004 do 6. 4. 2007.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Komunala Črno-
melj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340
Črnomelj, tajništvo podjetja, Mihelič Anica
– za dvig razpisne dokumentacije in komer-
ciala – Kočevar Marija za dodatne informa-
cije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. 12. 2003 do 12. 12. 2003 med 7. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentaci-
jo je potrebno plačati 15.000 SIT v gotovini
na blagajni podjetja ali z nakazilom na tran-
sakcijski račun št. 02430-0018415109 z
oznako “RD za JN 2/03“.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 5. 1. 2004 do 9. ure morajo po-
nudniki predložiti ponudbe za I. fazo po-
stopka skaldno z razpisno dokumentacijo.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Javno podjetje Komunala Črno-
melj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340
Črnomelj – v tajništvo podjetja.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): vse pravne obli-
ke skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: do 16. 2. 2004 morajo ponudniki, ki
jim je bila priznana usposobljenost predloži-
ti svoje ponudbe do 16. 2. 2004 do 10.
ure. Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob
11. uri.

12. Merila za ocenitev ponudb: izpol-
njevanje 41. do 43. člena Zakona o javnih
naročilih in dodatni pogoji iz razpisne doku-
mentacije.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročila od razpisanega, odvisno od razpolo-
žljivih finančnih sredstev in dejanskih po-
treb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Komunala Črnomelj, d.o.o.

Ob-106888
1. Naročnik: Osnovna šola Šmartno pri

Slovenj Gradcu.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola

Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmartno 69,
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, tel.
02/88-21-910, 02/88-21-920, faks
02/88-21-911.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago v ocenjeni vrednosti 11 mio
SIT letno.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Šmartno
pri Slovenj Gradcu, Šmartno 69, 2383
Šmartno pri Slovenj Gradcu.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki se lahko prijavijo za en
sklop, za več sklopov ali za vse sklope jav-
nega razpisa. Ponudnik mora ponuditi vse
artikle, ki so v posameznemu sklopu:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
9. zamrznjeno in konzervirano sadje,
10. sadni sokovi in drugi napitki,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. kruh in pekovsko pecivo,
13. slaščičarski izdelki in keksi,
14. ostalo prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanja dobave: usposoblje-
nost se bo priznala za dobo treh let; od
1. 2. 2004 do 31. 1. 2007.

5. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Osnovna šola
Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmartno 69,
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu – v taj-
ništvu šole, na tel. 02/88-21-910 ali
02/88-21-920. Dvig razpisne dokumenta-

cije je mogoč osebno ali po pošti po pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, ki naj vsebuje ponudnikovo
davčno številko, lahko tudi po faksu
02/88-21-911.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
5. 12. 2003, vsak delovni dan od 8. do
12. ure. Odpiranje ponudb 6. 1. 2004 ob
8. uri.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 11.000 SIT (z DDV), na
TRR št. 01312-6030679562, s pripisom
za razpisno dokumentacijo.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 3. 1. 2004 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijavo lahko predložijo osebno
ali po pošti na naslov Osnovna šola Šmar-
tno pri Slovenj Gradcu, Šmartno 69, 2383
Šmartno pri Slovenj Gradcu, s pripisom “Po-
nudba – Ne odpiraj“.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbran kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba.

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predvideni datum odločitve 15. 1.
2004.

12. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v primeru, da naročnik ne pridobi
nobene ponudbe ali bodo ponudbe nepri-
merne, bo nadaljeval z oddajo naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne ob-
jave.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2003.

Osnovna šola Šmartno
pri Slovenj Gradcu

Ob-106889
1. Naročnik: Druga osnovna šola Slo-

venj Gradec.
2. Naslov naročnika: Druga osnovna šo-

la Slovenj Gradec, Kopališka 29, 2380 Slo-
venj Gradec, tel. 02/88-41-390, faks
02/88-41-097.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago v ocenjeni vrednosti 30 mio
SIT letno.

(b) Kraj dobave: Druga osnovna šola
Slovenj Gradec, Kopališka 29, 2380 Slo-
venj Gradec.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
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skupaj: ponudniki se lahko prijavijo za en
sklop, za več sklopov ali za vse sklope jav-
nega razpisa. Ponudnik mora ponuditi vse
artikle, ki so v posameznemu sklopu:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
9. zamrznjeno in konzervirano sadje,
10. sadni sokovi in drugi napitki,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. kruh in pekovsko pecivo,
13. slaščičarski izdelki in keksi,
14. ostalo prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanja dobave: usposoblje-
nost se bo priznala za dobo treh let; od
1. 2. 2004 do 31. 1. 2007.

5. (a) Naslov službe in osebe, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Druga osnov-
na šola Slovenj Gradec, Kopališka 29,
2380 Slovenj Gradec – v tajništvu šole, na
tel. 02/88-41-390. Dvig razpisne doku-
mentacije je mogoč osebno ali po pošti po
predhodni predložitvi potrdila o plačilu raz-
pisne dokumentacije, ki naj vsebuje po-
nudnikovo davčno številko, lahko tudi po
faksu 02/88-41-097.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
5. 12. 2003, vsak delovni dan od 8. do
12. ure. Odpiranje ponudb 7. 1. 2004 ob
12. uri.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 14.000 SIT (z DDV), na
TRR št. 01312-6030679756, s pripisom za
razpisno dokumentacijo.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 3. 1. 2004 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijavo lahko predložijo osebno
ali po pošti na naslov Druga osnovna šola
Slovenj Gradec, Kopališka 29, 2380 Slo-
venj Gradec, s pripisom “Ponudba – Ne
odpiraj“.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbran kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba.

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: predvideni datum odločitve 15. 1.
2004.

12. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v primeru, da naročnik ne pridobi

nobene ponudbe ali bodo ponudbe nepri-
merne, bo nadaljeval z oddajo naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne ob-
jave.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2003.

Druga osnovna šola Slovenj Gradec

Ob-106890
1. Naročnik: Prva osnovna šola Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Prva osnovna

šola Slovenj Gradec, Šercerjeva 7, 2380
Slovenj Gradec, tel. 02/88-42-381;
02/88-21-721, faks 02/88-21-720.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago v ocenjeni vrednosti 28 mio
SIT letno.

(b) Kraj dobave: Prva osnovna šola Slo-
venj Gradec, Šercerjeva 7, 2380 Slovenj
Gradec.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki se lahko prijavijo za en
sklop, za več sklopov ali za vse sklope jav-
nega razpisa. Ponudnik mora ponuditi vse
artikle, ki so v posameznemu sklopu:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
9. zamrznjeno in konzervirano sadje,
10. sadni sokovi in drugi napitki,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. kruh in pekovsko pecivo,
13. slaščičarski izdelki in keksi,
14. ostalo prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanja dobave: usposoblje-
nost se bo priznala za dobo treh let; od
1. 2. 2004 do 31. 1. 2007.

5. (a) Naslov službe in osebe, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Prva osnovna
šola Slovenj Gradec, Šercerjeva 7, 2380
Slovenj Gradec – v tajništvu šole, na tel.
02/88-42-381 ali 02/88-21-721. Dvig
razpisne dokumentacije je mogoč osebno
ali po pošti po predhodni predložitvi potr-
dila o plačilu razpisne dokumentacije, ki
naj vsebuje ponudnikovo davčno številko,
lahko tudi po faksu 02/88-21-720.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
5. 12. 2003, vsak delovni dan od 8. do
12. ure. Odpiranje ponudb 6. 1. 2004 ob
12. uri.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 14.000 SIT (z DDV), na
TRR št. 01312-6030679465, s pripisom
za razpisno dokumentacijo.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 3. 1. 2004 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijavo lahko predložijo osebno
ali po pošti na naslov Prva osnovna šola
Slovenj Gradec, Šercerjeva 7, 2380 Slo-

venj Gradec, s pripisom “Ponudba – Ne
odpiraj“.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbran kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba.

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: predvideni datum odločitve 15. 1.
2004.

12 Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v primeru, da naročnik ne pridobi no-
bene ponudbe ali bodo ponudbe neprimer-
ne, bo nadaljeval z oddajo naročila po po-
stopku s pogajanji brez predhodne objave.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2003.

Prva osnovna šola Slovenj Gradec

Ob-106922
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski

potniški promet d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta

160, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-22-500,
faks 01/58-22-550, e-pošta: Mail@LPP.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
novih in obnovljenih avtoplaščev za me-
stne in primestne avtobuse. Okvirna let-
na količina je 320 kosov novih in 660 ko-
sov obnovljenih avtoplaščev naslednjih di-
menzij:

– 12.00 R 22.5,
– 295/80 R 22.5,
– 275/70 R 22.5,
– 305/70 R 22.5.
(b) Kraj dobave: Javno podjetje Ljub-

ljanski potniški promet d.o.o., Celovška ce-
sta 160, 1000 Ljubljana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko predložijo prijave
za posamezni sklop ali za oba sklopa sku-
paj, ne morejo pa predložiti prijave le za del
posameznega sklopa.

Ponudba je razdeljena na dva sklopa:
– sklop 1: nakup novih avtoplaščev,
– sklop 2: nakup obnovljenih avtoplaščev

z naročnikovo in ponudnikovo karkaso.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost in sposobnost bo ponudnikom prizna-
na za obdobje treh let. Na podlagi sklenje-
ne pogodbe se bodo vršile sukcesivne do-
bave na podlagi sprotnih naročil naročnika.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: na sedežu Jav-
nega podjetja Ljubljanski potniški promet
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d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljublja-
na, v tajništvu, II. nadstropje, soba št. 211,
Silva Papež.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure od objave, ob predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 03100 1005605502, z name-
nom nakazila “plačilo razpisne dokumenta-
cije za JN 12/03 – nakup avtoplaščev“ ali
na glavni blagajni Javnega podjetja Ljubljan-
ski potniški promet d.o.o., Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana, III. nadstropje, od
9. do 12. ure vsak delovni dan.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 16. 1. 2004.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Javno podjetje Ljubljanski potni-
ški promet d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: finan-
čna zavarovanja bodo zahtevana v II. fazi.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila so določeni v razpisni
dokumentaciji.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pnem nastopanju, ki jo podpišejo vsi sode-
lujoči soizvajalci in ki mora natančno opre-
deliti nosilca posla ter naloge in odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo na-
ročila.

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

1. da je poravnal vse poslovne obvezno-
sti do svojih zaposlenih,

2. da je usposobljen in sposoben izvesti
predmet javnega naročila,

3. da v zadnjih 12 mesecih z njim ni bilo
prekinjeno pogodbeno razmerje zaradi ne-
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti,

4. da rok plačila ni krajši od 45 dni od
prejema računa,

5. da dobavljeni novi avtoplašči (sklop
št. 1):

– omogočajo 200.000 prevoženih kilo-
metrov na vodilni osi,

– omogočajo dvakratno obnovo in
– da imajo avtoplašči dimenzije 275/70

R 22,5 profil za mestni promet z ojačanimi
bočnicami,

6. da je bil izveden test za nove avtopla-
šče za dimenzijo 295/80 R 22.5 ali
275/70 R 22.5, s katerim se dokazuje, da
se s ponujenimi novimi avtoplašči na vodilni
osi prevozi najmanj 200.000 km,

7. da pri dobavi obnovljenih avtoplaščev
(sklop št. 2) zagotavlja:

– da profil tekalne površine pri obnovlje-
nem avtoplašču ne odstopa od priložene
skice št. 1,

– da je globina profila obnovljenega
avtoplašča najmanj 21 mm, teža profila
5,4 kg/m in

– da se z obnovljenim avtoplaščem pre-
vozi najmanj 60.000 km,

8. da ima ponudnik za:
– sklop št. 1: 10 strokovnih priporočil,

da je v zadnjih 5 letih dobavljal nove avto-
plašče v letni vrednosti 4 mio SIT in

– sklop št. 2: 10 strokovnih priporočil,
da je v zadnjih 5 letih dobavljal obnovljene
avtoplašče v letni vrednosti 5 mio SIT,

9. da zagotavlja:
– za sklop št. 1: dobavo novih avtoplaščev

v 24 urah od prejema pisnega naročila in
– za sklop št. 2:

– v primeru, da je lastnik karkase
LPP d.o.o., dobavo obnovljenih avtoplaščev
v 3 dneh od prejema pisnega naročila,

– v primeru, da je lastnik karkase po-
nudnik, dobavo obnovljenih avtoplaščev v
24 urah od prejema pisnega naročila,

10. da zagotavlja odvoz in uničenje neu-
porabnih avtoplaščev,

11. da ima sklenjeno pogodbo z izvajal-
cem, ki mu je bila podeljena koncesija za
uničenje neuporabnih avtoplaščev,

12. da rok rešitve reklamacije ni daljši
od 8 dni,

13. da ni dal neresničnih in zavajajočih
podatkov,

14. da so ponudbi priloženi vsi doku-
menti, navedeni v 7. poglavju te razpisne
dokumentacije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: sprejemanje ponudb do 5. 4. 2004,
predvideni datum odločitve 14. 4. 2004.

12. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
je merilo najnižja skupna vrednost ponud-
benega predračuna za posamezni sklop av-
toplaščev.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 12. 2003.

Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.

Št. 13-12/03 Ob-106924
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

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

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

ški medicinski potrošni material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 2. 4. 2004 do 1. 4. 2005.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Maribor, Skupina za javna naro-
čila, Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig raz-
pisne dokumentacije: osebno pri skupini
za javna naročila (zgradba oskrbe in vzdr-
ževanja) ali po pošti ob predhodni predlo-
žitvi potrdila o plačilu razpisne dokumenta-
cije, faks 02/331-15-33. Dodatne infor-
macije: Monika Lepoša, univ. dipl. ek., tel.
02/321-25-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT, negotovinsko,
na podračun EZR št. 01100-6030278185,
s pripisom za razpisno dokumentacijo
kardiološki medicinski potrošni material.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 6. 1. 2004, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-
pina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost po-
nudbe nad 30,000.000 SIT.

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

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti prijavitelju ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;

3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomoč-
na sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila;

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

4.1 pristojni davčni urad in
4.2 carinska uprava;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni

na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-

ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu v register do-
baviteljev medicinskih pripomočkov – pro-
met z medicinskimi pripomočki na debelo;

6. da je predložil BON-2 ali potrdilo ban-
ke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za prijavitelje, ki ne predložijo obraz-
ca BON-1); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
prijav.

Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
prijavitelj:

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

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

7. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga na katerega se prijavlja;

8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika ter v tehnič-
nem opisu;

Opomba: k tej izjavi je potrebno priložiti
vse dokumente navedene v Tehničnem opi-
su razpisanih vrst blaga v specifikaciji za-
htev naročnika;

9. da nudi 60-dnevni plačilni rok od da-
tuma prevzema blaga;

10. da bo dostava ddp Splošna bolnišni-
ca Maribor – razloženo;

11. da bo dobavni rok največ 21 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenega
blaga;

12.1 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu vseh ponuje-
nih vrst blaga prijavitelja v register medicin-
skih pripomočkov, če to zakon o zdravilih in
medicinskih pripomočkih zahteva. (prijavi-
telji lahko predložijo kopijo objave registri-
ranih medicinskih pripomočkov iz Uradne-
ga lista RS, na katere se prijavljajo), ali

12.2 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje, da je prijavitelj poo-
blaščeni dobavitelj medicinskih pripomoč-
kov, ali

12.3 potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje, da je prijavitelj vložil
dokumentacijo za priglasitev ponujenih vrst
blaga za vpis v register medicinskih pripo-
močkov.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 3. 3. 2004,
odločitev o sprejemu 22. 3. 2004.

12. Merila za ocenitev ponudb: za sku-
pine 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in
14: najnižja končna cena posamezne vrste
blaga. Za skupino 2: najnižja cena za kate-
ter s pripadajočim kablom.

13. Morebitne druge informacije o
naročilu: ocenjena vrednost razpisa:
339,300.000 SIT z DDV. Prijava na posa-
mezno vrsto blaga. Oddaja naročila po
3. točki 19. člena ZJN-1. Naročnik bo
usposobljenost priznal do 1. 4. 2005.

14. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 117 z dne
28. 11. 2003, Ob-106598.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 12. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 158/03 Ob-107035
1. Naročnik: Osnovna šola Šenčur.
2. Naslov naročnika: Pipanova 43,

4208 Šenčur, tel. 04/25-11-003, faks
04/25-11-425.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beni artikli za potrebe šolske prehrane.

(b) Kraj dobave:
– Osnovna šola Šenčur, Pipanova ce-

sta 43, 4208 Šenčur,
– Vrtec pri OŠ Šenčur, Pipanova ce-

sta 43a, 4208 Šenčur,

– Podružnična šola Olševek, Olševek
59, 4205 Preddvor,

– Podružnična šola Trboje, Trboje 116,
4000 Kranj,

– Podružnična šola Voklo, Voklo 7,
4208 Šenčur.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: kandidati za ponudnike lahko ponu-
dijo artikle v celoti ali po skupinah artiklov,
in sicer vsaj 75% artiklov v skupini:

– kruh in pekovske izdelke,
– slaščičarske izdelke,
– meso in mesne izdelke,
– perutninsko meso in izdelke,
– mleko in mlečne izdelke,
– sadje in zelenjavo,
– konzervirano sadje in zelenjavo,
– zmrznjeni program,
– zmrznjene in konzervirane ribe,
– jajca,
– testenine,
– sirupe in sadne sokove,
– sirupe za avtomate,
– ostalo prehrambeno blago,
– krompir in sezonsko zelenjavo,
– lahko ocvrto pecivo.
4. Datum začetka in predvideni datum

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

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija se lahko zahteva v tajništvu šole
vsak delovni dan od 8. do 11. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo kandidati lahko prevzamejo od
dneva razpisa do 24. 12. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: kandididati za ponudnike
lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo
v tajništvu šole na podlagi predložitve doka-
zila, da so nakazali stroške priprave doku-
mentacije v višini 15.000 SIT na transakcij-
ski račun šole št. 01317-6030681645 s
pripisom za razpisno dokumentacijo.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 6. 1. 2004 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijavo je potrebno predložiti v
zaprti kuverti, na katerih je na prvi strani
naslov šole in navedba, da gre za javno
naročilo za prehrambene artikle, na zadnji
strani pa naslov pošiljatelja z njegovo tele-
fonsko številko in številko faksa. Prijave se
predložijo na naslov šole, to je Osnovna
šola Šenčur, Pipanova 43, 4208 Šenčur.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: za
resnost ponudbe bo ponudnik, ki mu bo
priznana sposobnost in usposobljenost, mo-
ral v II. fazi postopka, potem ko ga bo na-
ročnik pozval, predložiti lastno menico v
znesku 5% od vrednosti blaga, ki ga bo
ponudil.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: prija-
vitelj bo moral sprejeti pogoj plačila blaga v
petintridesetih dneh od dneva fakturiranja
blaga, tako da se računi izdajajo enkrat me-
sečno, zadnji dan v mesecu.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): če bo kot po-
nudnik nastopala skupina ponudnikov, mo-
ra k ponudbi predložiti dogovor o medse-
bojni odgovornosti, in s podatki, katere sku-
pine artiklov bo posamezni ponudnik iz sku-
pine dobavljal ter njegove odgovorne
osebe. Izjave iz razpisne dokumentacije mo-
rajo podpisati vsi udeleženci dogovora.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so sestavni del razpi-
sne dokumentacije, so pa predvsem nasled-
nji: zadostno število zaposlenih za izpolnitev
pogodbe o dobavi blaga; predložitev liste vsaj
petih sklenjenih pogodb z drugimi javnimi
zavodi v zadnjih treh letih in izjave teh zavo-
dov o zadovoljivi oskrbi in kvaliteti blaga; voz-
ni park, ki omogoča dnevno dobavo artiklov,
do 7. ure zjutraj; uveden sisitem HACCP;
krajši odzivni čas pomeni prednost pri dode-
litvi usposobljenosti dobavitelja.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: izbrani kandidati bodo morali predložiti
ponudbe v 10 dneh po prejemu pisnega
povabila naročnika.

12. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
postopka bo kot merilo upoštevana najnižja
skupna vrednost ponudbenega predračuna
za posamezno skupino blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 12. 2003.

Osnovna šola Šenčur

ZJN-14.G
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po postopku s

pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za gradnjo
po postopku s pogajanji

Št. 110-1/03 Ob-106919
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, tel. 300-99-59, faks 01/300-99-37.

3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: po-
stopek s pogajanji po predhodni objavi na-
ročila za odprti postopek v skladu s 1. toč-
ko drugega odstavka 20. člena ZJN-1.

4. (a) Obseg in opis gradnje: zamenja-
va obstoječih sanitarnih objektov z novi-
ma na počivališču Lipce I in II.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: delo se oddaja v celoti.

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

5. Kraj izvedbe del: počivališče Lipce I
ob AC Hrušica–Vrba, smer Ljubljana in po-
čivališče Lipce II ob AC Hrušica–Vrba, smer
Jesenice.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 90 dni po podpisu pogodbe in od
uvedbe izvajalca v delo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sveto-
vanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1002 Ljubljana, I. nadstropje, soba 1.04,
kontaktna oseba je Marjeta Pungerčar, tel.
01/306-82-02, faks 01/306-82-06. Stro-
kovne informacije posreduje Aleš Vojska,
univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje inže-
niring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 40, tel.
01/306-82-19, faks 01/306-82-51.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure od 5. 12. 2003.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe ponudnikov, ki bodo predložene
najkasneje do 7. 1. 2004 do 12.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, p.p. 258, 1002 Ljubljana, I. nad-
stropje, vložišče, soba 1.01.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: javno odpiranje po-
nudb bo dne 7. 1. 2004 ob 13. uri, v pro-
storih DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotniko-
va 40, 1002 Ljubljana, v I. nadstropju, sej-
na soba 1.18. Pogajanja bodo po konča-
nem ocenjevanju ponudb dne 14. 1. 2004
ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje inže-
niring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1002 Ljubljana, v
I. nadstropju, 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 1,152.000 SIT in veljavnostjo naj-
manj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira iz lastnih sredstev Dars
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen

Zakona o javnih naročilih): skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za ocenitev ponudbe je najnižja cena
ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: veljavnost ponudbe je 180 dni po

preteku skrajnega roka za predložitev po-
nudbe. Predvideni datum odločitev o spre-
jemu ponudbe je 16. 2. 2004.

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

18. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: prvi javni razpis za pred-
metno javno naročilo je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 80-81 z dne 18. 8. 2003.

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2003.

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

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 404-08-347/2002-55 Ob-106797
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sklop – osebni računalniki, preno-

sni računalniki in tiskalniki;
II. sklop – računalniška povezovalna

komunikacijska oprema.
Centralno skladišče Ljubljana-Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: oddaja naročila po odprtem

postopku MORS 330/2002-TRP računal-
niška infrastruktura, z objavo javnega razpi-
sa v Ur. l. RS. Merila:

I. Sklop
Vrednost
Osebni računalniki – ponder 0,25
Prenosni računalniki – ponder 0,25
Tiskalniki – ponder 0,25
Dobavni rok – ponder 0,05
Odzivni čas – ponder 0,1
Odprava napake – ponder 0,05
Zamenjava – ponder 0,05
II. Sklop
Vrednost opreme – ponder 0,75
Dobavni rok – ponder 0,05
Odzivni čas – ponder 0,1
Odprava napake – ponder 0,05
Zamenjava – ponder 0,05.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– za I. sklop – SIMT d.o.o., Industrijska

5, 1290 Grosuplje;
– za II. sklop – Nil, Podatkovne komuni-

kacije d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbene vrednosti:

SIMT d.o.o., Grosuplje
Za I.sklop

Oznaka Količina Vrednost brez DDV Vrednost z DDV

01A 60 10,700.040,00 12,840.048,00
01B 400 68,382.400,00 82,058.880,00
02A 40 13,458.080,00 16,149.696,00
02B 20 7,817.600,00 9,381.120,00
03A 141 10,711.206,00 12,853.447,20
03B 30 11,927.640,00 14,313.168,00

147,596.359,20
DDV 24,599.393,20

Nil, Podatkovne komunikacije d.o.o., Ljubljana
Za II.sklop

Oznaka Količina Vrednost brez DDV Vrednost z DDV

1 3 5,808.408,00 6,970.089,60
2 1 13,771.548,00 16,525.857,60
3 2 4,114.500,00 4,937.400,00
4 2 3,017.300,00 3,620.760,00
5 5 4,107.642,50 4,929.171,00
6 47 6,446.050,00 7,735.260,00
7 8 3,840.200,00 4,608.240,00
8 1 468.420,00 562.104,00
9 1 125.545,00 150.654,00

10 2 47.264,00 56.716,80
11 20 502.180,00 602.616,00
12 1 590.124,80 708.149,76
13 56 2,391.558,40 2,869.870,08
14 6 921.600,00 1,105.920,00

55,382.808,84
DDV 9,230.468,14
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa:

Uradni list RS, št. 56 z dne 13. 6. 2003.
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 103 z dne 29. 11.
2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 11. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-347/2002-54 Ob-106798
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup podatkovnih HP UNIX strežnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: oddaja naročila po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave
MORS 330/2002-TRP-strežniki; izpolnje-
vanje zahtev naročnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d.,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 51,233.439 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 11. 2003.
Ministrstvo za obrambo

Št. 01/2003 Ob-106816
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava vozil in garancijsko vzdrže-
vanje vozil po specifikacijah. Kraj doba-
ve: Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo najnižja cena. V sklo-
pih A in B naročnik ni oddal javnega naroči-
la, ker skladno s 76. členom ZJN-1 ni pre-
jel dveh pravilnih ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop C: 1 vozilo za odvoz odpadkov:
izbrani ponudnik Atrik d.o.o., Litijska cesta
261, 1261 Ljubljana - Dobrunje, za skupno
ponudbeno ceno;

– sklop D: 2 pogrebni vozili: izbrani po-
nudnik Avtohiša Moste d.o.o., Kajuhova uli-
ca 32a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop C: 20,458.104 SIT z DDV;
– sklop D: 8,224.117,80 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop C: 20,760.000 SIT, 20,458.104
SIT,

– sklop D: 11,187.230 SIT, 8,224.117,80
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 11. 2003.

JP Žale, d.o.o., Ljubljana

Št. 17123-06-403-56/2003 Ob-106837
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.

3. Datum izbire: 8. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je izdelava in
dobava delov policijskih uniform, in sicer:

Sklop Naziv

1 Šivanje kosmačenega dela sprim-
nega traku na artikle
Anorak dežni
Bunda modra
Jopič vetrni
Plašč dežni
Plašč predhodno-zimski
Pulover zimski moder
Srajce
Suknjič delovni
Uniforma delovna

2 Čevlji nizki moški – pliuretanski
podplat
Čevlji nizki moški – usnjen podplat

3 Čevlji polvisoki moški
7 Uniforma delovna
10 Vreča spalna
11 Vetrovka s podlogo
22 Vezeni emblemi in našitki

Emblem POLICIJA
Emblem UP
Emblem PA
Emblem OKC
Emblem KP
Emblem SEP
Emblem UVZ
Našitek POLICIJA – mali
Našitek POLICIJA – velik

23 Tkani emblemi in našitki
Emblem POLICIJA
Emblem UP
Emblem KP
Emblem OKC
Emblem PA
Emblem SEP
Emblem UVZ
Našitek POLICIJA

Kraj dobave:
Za artikle pod sklopi 1, 2 in 3 se dobava

vrši posameznih policijskih enotah oziroma
postajah.

Za vse ostale sklope je kraj dobave: Mini-
strstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a,
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo
deset pravočasnih in pravilno opremljenih
ponudb. Na odpiranju je bilo ugotovljeno,
da en ponudnik ni predložil vseh zahtevanih
dokumentov, zato je bila njegova ponudba
izločena iz nadaljnjega postopka. Naročnik
je pri analizi ponudb ugotovil, da tri ponud-
be ne ustrezajo vsem zahtevam iz razpisne
dokumentacije, zato so bile ravno tako izlo-
čene iz nadaljnjega postopka. Ostale po-
nudbe so pravilne, primerne in sprejemlji-
ve. Naročnik je na podlagi merila cena iz-
bral najugodnejšo ponudbo za posamezni
sklop, kot je navedeno v 6. točki te objave.
Glede na to, da za sklop 1, 2, 3, 10 in 11,
nista prispeli najmanj dve pravilni ponudbi,
javni razpis za te sklope ni uspel.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop 7: Kroj Ljubljana d.d., Trža-
ška 118, 1000 Ljubljana,

– za sklop 22: Strojno vezenje Bizjak
Zvonko s.p., Ul. Janka Ulriha 17, 3320 Ve-
lenje,

– za sklop 23: Part d.o.o., Na Herši 16,
1210 Ljubljana-Šentvid.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 7: 18,732.000 SIT z DDV,
– za sklop 22: 13,947.177,60 SIT z

DDV,
– za sklop 23: 7,087.380 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 7: 20,349.840 SIT z DDV,

18,732.000 SIT z DDV,
– za sklop 22: 14,457.240 SIT z DDV,

13,947.177,60 SIT z DDV,
– za sklop 23: 11,546.940 SIT z DDV,

7,087.380 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 65 z dne 4. 7. 2003,
Ob-97469.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 16-18 z dne 21. 2. 2003,
Ob-88491.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 11. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 15/2003 Ob-106848
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in in-

validsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

15, 1518 Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

dobava in namestitev 90 komadov mrež-
nih črnobelih tiskalnikov in 6 komadov
mrežnih barvnih tiskalnikov; Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena – 40%,
– združljivost z obstoječim informacij-

skim sistemom – 15%,
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– vzdrževanje na lokaciji stranke – regij-
ska pokritost glede na lokacijo poslovne
stavbe in območnih enot Zavoda – 15%,

– garancijski rok – 10%,
– dobavni rok – 10%,
– standard kakovosti za področje vzdr-

ževanje opreme ISO 9001:2000 – 10%.
Izbran ponudnik je prejel največje število

točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: ITS Intertrade sistemi
d.o.o., Leskoškova 6, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 77,525.136
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 90,104.285,88 SIT; 68,076.000 SIT.
11.Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12.Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 11. 2003.
Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije

Št. 19-11/03 Ob-106863
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 6. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: obvezilni material in embalaža:
Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Merit, d.o.o., Šmartinska 130, 1000
Ljubljana,

2. Simps´s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Tr-
zin,

3. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Ce-
sta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

4. Johnson & Johnson, S.E., Podružni-
ca Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana,

5. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,

6. Profarmakon International, d.o.o.,
Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor,

7. Tosama, Tovarna sanitetnega materia-
la, d.d., Šaranovičeva cesta 35, Vir, 1230
Domžale,

8. Medinova, d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana,

9. Emporio Medical, d.o.o., Prešerno-
va 5, 1000 Ljubljana,

10. Unilabor, d.o.o., Leskoškova cesta 12,
1000 Ljubljana,

11. Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor,

12. Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica
6, 2000 Maribor,

13. Tlos, d.o.o., Trubarjeva 6, 2000 Ma-
ribor.

7 Pogodbena vrednost: Merit:
24.028.92 SIT; Simps´s: 972.140,16 SIT;
Iris Mednarodna trgovina: 100.937,55 SIT;

Johnson & Johnson: 7.497,39 SIT; Sa-
nolabor: 5,386.130,62 SIT; Profarmakon
International: 1,181.460 SIT; Tosama:
14,664.145,24 SIT; Medinova: 19.747 SIT;
Emporio Medical: 28.226,35 SIT; Unilabor:
356.343,94 SIT; Mikro + Polo: 2,013.173,52
SIT; Farmadent: 1,985.242,15 SIT; Tlos:
277.200 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je v prvi fazi priznal sposo-
bnost in usposobljenost prijaviteljem za po-
samezno vrsto blaga.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 18 z dne 21. 2. 2003,
Ob-88504.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 11. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 22/4260/2003 Ob-106899
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. Datum izbire: 26. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža nadgradnje sten-
skega prikazovalnika v OCV-Nova Gori-
ca ter dobava in montaža prikazovalni-
ka v OCV-Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo izve-
deno po 3. točki 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Micos d.o.o., Koprska
94, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 49,282.692,59
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 11. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Splošni sektor

Št. 310/03 Ob-106942
1. Naročnik: Srednja gostinska in turi-

stična šola Radovljica.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 24,

Radovljica, tel. 04/53-70-600, faks
04/53-70-654.

3. Datum izbire: 11. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago razvrščeno v na-
slednje sklope:

1. mleko in mlečni izdelki: 3.024 l in
936 kg,

2. meso in mesni izdelki: 1.346 kg,

3. perutninsko meso, izdelki iz perutnin-
skega mesa in jajca: 606 kg in 22.900 kom.,

4. ribe in konzervirane ribe 390 kg in
65 kom.,

5. zelenjava in suhe stročnice: 6.091 kg,
6. sveže in suho sadje: 3.414 kg,
7. zamrznejna zelenjava in zamrznjeno

sadje: 852 kg,
8. konzervirana zelenjava in konzervira-

no sadje: 617 kg,
9. sadni sokovi in sirupi: 1.148 l,
10. žita in mlevski izdelki: 3.602 kg,
11. testenine: 193 kg,
12. zamrznjeni izdelki iz testa: 315 kg,
13. kruh in pečeno pekovsko pecivo:

5.578 kg,
14. slaščičarski izdelki in keksi: 229 kg,
15. kakavovi izdelki, pudingi, čaji in za-

čimbe: 470 kg in 260 l,
16. splošno prehrambeno blago:

3.027 kg in 1.141 l.
Kraj dobave:
– Srednja gostinska in turistična šola Ra-

dovljica, Kranjska cesta 24, Radovljica in
– Dijaški dom Srednje gostinske in turi-

stične šole Radovljica, Prešernova 10, Bled.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ob zahtevani kakovosti: naj-
nižja ponudbena cena, fiksnost cen in pla-
čilni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: (po sklopih)

– mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,

– meso in mesni izdelki: Sipic trgovina
d.o.o., Koprska ulica 94, Ljubljana,

– perutninsko meso in izdelki iz perut-
ninskega mesa: Kvibo d.o.o., Tržič, Predil-
niška 16, Tržič,

– ribe in konzervirane ribe: Brumec Ru-
čigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš,

– zelenjava in suhe stročnice: Sipic tr-
govina d.o.o., Koprska ulica 94, Ljubljana,

– sveže in suho sadje: Sipic trgovina
d.o.o., Koprska ulica 94, Ljubljana,

– zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova
55, Mengeš,

– konzervirana zelenjava in konzervira-
no sadje: Živila Kranj d.d., Cesta na Okro-
glo 3, Naklo,

– sadni sokovi in sirupi: Nektar & Natura
d.o.o., Brnčičeva 3, Ljubljana - Črnuče,

– žita in mlevski izdelki: Mlinotest Peks
d.o.o., Kidričeva 53, Škofja Loka,

– testenine: Mlinotest Peks d.o.o., Ki-
dričeva 53, Škofja Loka.

– zamrznjeni izdelki iz testa: Brumec Ru-
čigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš,

– kruh in pečeno pekovsko pecivo: Mlino-
test Peks d.o.o., Kidričeva 53, Škofja Loka,

– slaščičarski izdelki in keksi: Pekarna
Blatnik d.o.o., Predstruge 69, Videm Do-
brepolje,

– kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začim-
be: Kolinska d.d., Kolinska ul. 1, Ljubljana,

– splošno prehrambeno blago: Živila
Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo.

7. Pogodbena vrednost: (po sklopih)
– mleko in mlečni izdelki: 1,225.932,12

SIT,
– meso in mesni izdelki: 1,693.511,40

SIT,
– perutninsko meso in izdelki iz perut-

ninskega mesa: 1,104.134,38 SIT,
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– ribe in konzervirane ribe: 517.214,07
SIT,

– zelenjava in suhe stročnice: 980.707,87
SIT,

– sveže in suho sadje: 767.793,63 SIT,
– zamrznjena zelenjava in zamrznjeno

sadje: 242.531,75 SIT,
– konzervirana zelenjava in konzervira-

no sadje: 221.587,32 SIT,
– sadni sokovi in sirupi: 290.739,50 SIT,
– žita in mlevski izdelki: 510.277,93 SIT,
– testenine: 65.032 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 177.777,25

SIT,
– kruh in pečeno pekovsko pecivo:

224.274 SIT,
– slaščičarski izdelki in keksi:

157.991,35 SIT,
– kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začim-

be: 797.609,87 SIT,
– splošno prehrambeno blago:

1,774.854,87 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: (po sklopih)
– mleko in mlečni izdelki: 1,551.535,97

SIT, 1,195.874,09 SIT,
– meso in mesni izdelki: 1,693.511,40

SIT, 1,693.511,40 SIT,
– perutninsko meso in izdelki iz pe-

rutninskega mesa: 1,104.134,38 SIT,
1,104.134,38 SIT,

– ribe in konzervirane ribe: 545.197,61
SIT, 517.214,07 SIT,

– zelenjava in suhe stročnice:
980.707,87 SIT, 980.707,87 SIT,

– sveže in suho sadje: 767.793,63 SIT,
767.793,63 SIT,

– zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje: 310.945,81 SIT, 242.531,75 SIT,

– konzervirana zelenjava in konzervira-
no sadje: 271.831,59 SIT, 221.587,32 SIT,

– sadni sokovi in sirupi: 290.739,50
SIT, 272.392,02 SIT,

– žita in mlevski izdelki: 510.277,93 SIT,
450.256,30 SIT,

– testenine: 65.032 SIT, 65.032 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 177.777,25

SIT, 167.171,40 SIT,
– kruh in pečeno pekovsko pecivo:

234.145,78 SIT, 216.608 SIT,
– slaščičarski izdelki in keksi: 173.527

SIT, 157.991,35 SIT,
– kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začim-

be: 848.777,36 SIT, 797.609,87 SIT,
– splošno prehrambeno blago:

1,774.854,87 SIT, 1,774.854,87 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 11. 2003.
Srednja gostinska in turistična šola

Radovljica

Št. 73 Ob-106952
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-02-305, tele-
faks 02/449-23-79.

3. Datum izbire: 7. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: postavitev nadomestnega informa-
cijskega centra.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba: 70% cena, 20% tehnične in funk-
cionalne lastnosti, 6% strokovnost – podje-
tje, 4% strokovnost – kader.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: LANCom d.o.o., Trža-
ška 63, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 79,958.657
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 110,674.636 SIT, 79,958.657 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 12. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 88 Ob-106953
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-02-305, tele-
faks 02/449-23-79.

3. Datum izbire: 11. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: programska oprema za časovno ži-
gosanje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes – plus d.d.,
Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 15,709.902,72
(brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je oddal naročilo v skladu z
20. členom ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 12. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 17123-03-403-64/2003 Ob-106955
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.

3. Datum izbire: 12. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je dobava in-
formacijske opreme za objekt UVZ, in
sicer:

– sklop 1: delovne postaje,

– sklop 2: specialna delovna postaja,
– sklop 3: datotečni strežnik,
– sklop 4: omrežna oprema,
– sklop 5: tiskalniki,
– sklop 6: skenerji,
– sklop 7: risalnik.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje za-

deve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 9
pravočasnih ponudb. Naročnik je po odpira-
nju ponud, ponudbe podrobno pregledal in
ugotovil, da tri ponudbe ne ustrezajo v celoti
vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije,
zato so bile izločene iz nadaljnjega postop-
ka. Ostale ponudbe so primerne, sprejemlji-
ve in pravilne. Naročnik je na podlagi meril
cena in urejenost sistema kakovosti izbral
ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posa-
mezni sklop, kot je navedeno v 6. točki te
objave. Glede na to, da za sklope 2, 3, 4 in
7, nista prispeli najmanj dve pravilni ponud-
bi, javni razpis za te sklope ni uspel.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop 1: EMG d.d., Aškerčeva 4a,
3310 Žalec,

– za sklopa 5 in 6: SIMT d.o.o., Industrij-
ska 5, 1290 Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: 48,599.868 SIT z DDV,
– za sklop 5: 5,311.170 SIT z DDV,
– za sklop 6: 1,609.200 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1: 56,872.920 SIT z DDV,

48,599.868 SIT z DDV,
– za sklop 5: 5,335.180,80 SIT z DDV,

5,311.170 SIT z DDV,
– za sklop 6: 2,042.040 SIT z DDV,

1,609.200 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 75 z dne 1. 8. 2003,
Ob-99193.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-106958
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-

stnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail:
stane.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 4. 11. 2003, poročilo o oddaji javnega
naročila 5. 11. 2003, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 5. 11. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava TH podporja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne doku-
mentacije.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Omnikom d.o.o., Šuš-
tarjeva 7, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: (brez DDV)
35,128.800 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: (vseh) 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: (brez DDV) 36,282.572 SIT,
35,128.800 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 94-96 z dne 3. 10.
2003, Ob-102769.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 12. 2003.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.

Št. 42646/2003 Ob-106961
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadno-

va 3a, 4000 Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600; info@elektro-gorenjska.si.

3. Datum izbire: 30. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: obnova primarne opreme 20 kV sti-
kališča in lastne rabe v RTP 35/20 kV
Kranjska Gora.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena
80%, reference sistema 20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 80,762.484 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 87,652.800 SIT, 80,762.484 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 12. 2003.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 42648/2003 Ob-106962
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadno-

va 3a, 4000 Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600; info@elektro-gorenjska.si.

3. Datum izbire: 22. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

obnova sekundarne opreme 20 kV stikali-
šča v RTP 35/20 kV Kranjska Gora.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena po-
nujenega sistema 75%, reference sistema
10%, pogarancijsko vzdrževanje 8%, dodat-
ne tehnične in funkcionalne lastnosti 5%,
rezervni deli 2%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iskra Sistemi, d.d., av-
tomatizacija procesov, Stegne 21, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 23,476.694,11
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,000.000 SIT, 23,476.694,11 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 12. 2003.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 3531-4/2003-73 Ob-107017
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 18. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža pohištvene labo-
ratorijske opreme za nadomestni objekt
laboratorijev Inštituta za patološko fizi-
ologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena kot merilo in
izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev, ki
so bili navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: oddano Lesnini MG
oprema, d.d. Parmova 53,1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: za celoten pred-
met javnega naročila: 46,067.147,52 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,430.000 SIT, 46,067.147,52 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: ni bil.
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: ni.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 12. 2003.
Ministrstvo za zdravje

Ob-107024
1. Naročnik: Arnes.
2. Naslov naročnika: Arnes, Jamova 39,

p.p.7, 1001 Ljubljana, razpis@arnes.si, faks
01/479-88-99.

3. Datum izbire: 19. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nadgradnja usmerjevalnikov Juniper
ter vzdrževanje ponujene opreme za ne-
določen čas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izpolnjevanje tehničnih za-
htev, cena, reference in kvalificiranost po-
nudnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SMART COM d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 36,248.744
SIT, vzdrževanje 797.529,60 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 36,248.744 SIT + vzdrževanje

797.529,60 SIT, 34,681.752,91 SIT +
vzdrževanje 633.600 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Arnes

Ob-107025
1. Naročnik: Arnes.
2. Naslov naročnika: Arnes, Jamova 39,

p.p.7, 1001 Ljubljana, razpis@arnes.si, faks
01/479-88-99.

3. Datum izbire: 17. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: L2/L3 ethernet stikala: 18 kosov ter
vzdrževanje ponujene opreme za nedo-
ločen čas.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: izpolnjevanje tehnič-
nih zahtev, ocena kvalitete sestave
opreme, cena reference in kvalificiranost
ponudnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: NIL, d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 54,347.667,20
SIT, vzdrževanje 425.956,86 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 54,347.667,20 SIT + vzdrževanje
425.956,86 SIT, 58,011.622,93 + vzdrže-
vanje 4,517.848,22.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2003.

Arnes

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 1/2003 Ob-106794
1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Naslov naročnika: Mežica, Trg svo-

bode 1, Mežica, tel. 02/82-79-350.
3. Datum izbire: 1. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: prenova Narodnega do-
ma v Mežici.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila so bila cena in refe-
rence; utemeljitev je, da je ponudnik izbral
največje število točk glede na merila.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Vegrad d.d., Prešer-
nova 9a, Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 299,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 393,601.000 SIT, 344,086.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 11. 2003.
Občina Mežica

Št. 351-03-52/2001 605 Ob-106803
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270

Krško, faks 07/49-22-221, tel.
07/49-81-201.

3. Datum izbire: 12. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev pokopališča
Brestanica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena cena, reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Kostak d.d., Krško, Le-
skovška cesta 2a, 8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost: 20,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 91,013.780,75 SIT, 88,381.184,93 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba se je sklenila v višini s pro-
računom zagotovljenih sredstev. Preostali del
ponudbenega zneska se bo porabljal v skla-
du s finančnim planom v prihodnjih letih.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 11. 2003.

Občina Krško

Št. 351-03-27/2003 605 Ob-106804
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270 Kr-

ško, faks 07/49-22-221, tel.
07/49-81-201.

3. Datum izbire: 12. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja pokopališča
Krško – 2. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena cena, reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Kostak d.d., Krško, Le-
skovška cesta 2a, 8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost: 40,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 97,151.524,13 SIT, 93,690.360,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ker sta ponudbi presegli s proraču-

nom zagotovljena sredstva se je pogodba
sklenila za višino teh sredstev.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 11. 2003.

Občina Krško

Ob-106807
1. Naročnik: Občina Žalec in Javne na-

prave, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Občina Žalec, Ul.

Savinjske čete 5, 3310 Žalec, tel.
03/713-64-00, faks 03/713-64-64; Javne
naprave, javno podjetje d.o.o., Teharska c.
49, 3000 Celje, tel. 03/425-64-00, faks
03/425-64-00, faks 03/425-64-12.

3. Datum izbire: 20. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba nadstrešnice
nad zbirnim centrom v Žalcu, kraj izved-
be: Vrbje pri Žalcu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Remont d.d., Oblakova
30, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 38,738.403,21
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,923.940,22 SIT, 38,738.403,21 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 11. 2003.
Občina Žalec in

Javne naprave d.o.o.

Št. 02/2003 Ob-106817
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dobava in zamenjava
fontan na pokopališčih pod upravo JP
Žale po priloženih specifikacijah na način,
kot je to navedeno v projektu oziroma popi-
su del. Kraj dobave: Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo najnižja cena. Naro-
čilo je bilo dodeljeno ponudniku, ki je oddal
pravilno ponudbo in ponudil najnižjo ceno.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Granim d.o.o., Gosti-
čeva 1, Mengeš.

7. Pogodbena vrednost: 31,212.000
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,525.145 SIT z vključenim DDV,
31,212.000 SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 11. 2003.

JP Žale, d.o.o., Ljubljana

Št. 1573/03-46/08 Ob-106841
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj.
3. Datum izbire: 7. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova “Hlebševe hiše“
na Glavnem trgu 17, 4000 Kranj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila pri ocenjevanju po-
nudb:

– ponudbena cena – maks. 70 točk,
– rok izvedbe – maks. 10 točk,
– plačilni pogoji – maks. 10 točk,
– reference – maks. 10 točk.
Glede na postavljene kriterije je bil iz-

bran najugodnejši ponudnik.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Saning International,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 87,757.888,10
SIT za I. fazo obnove – temelji, nosilni zidovi,
streha in fasada.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 21,493.034 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 132,400.665 SIT, 111,256.608 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: razpis je bil objavljen za celotno
obnovo “Hlebševe hiše“ na Glavnem trgu
17, 4000 Kranj. Razpisana dela pa se izva-
jajo po fazah. Doslej je podpisana pogodba
za I. fazo obnove.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 83 z dne 27. 9. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 11. 2003.

Mestna občina Kranj

Ob-106849
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 22. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preureditev počitniške-
ga doma (II. trakta in vile) v Savudriji,
Ravna dolina, Hrvaška.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: povprečna vrednost vseh ve-
ljavnih ponudb zmanjšana za korekcijski fak-
tor v višini 2%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Lesnina inženiring d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 116,068.171,21
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 120,672.059,04 SIT, 116,068.171,21
SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 11. 2003.

Mestna občina Ljubljana

Št. 011-04-2/2002 Ob-106936
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 18. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena dela za ob-
voznico Kostanjevica I. etapa.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CGP d.d., Ljubljanska 47,
8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 217,850.200
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 293,585.621 SIT, 177,111.868 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 11. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-106937
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 17. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev ceste
R3-696/7912 v Velenju I. etapa.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vegrad d.d., Prešernova
9a, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 224,633.690
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 300,706.216 SIT, 224,633.690 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 11. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-106938
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija RS za ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.

3. Datum izbire: 13. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova ceste
R2-411/1429 Gobovce–Črnivec od km
4+000 do km 4+720.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj
d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 47,868.351
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 62,212.186 SIT, 45,723.721 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 11. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-106939
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 13. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev ceste Drago-
melj (OŠ) na cesti R3-644/1357 Šentja-
kob–Domžale.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 67,631.756
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 95,565.454 SIT, 67,631.756 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 11. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-106940
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izdelava PZI, PGD pro-
jekta ureditve regionalne ceste
R3-710/1292 Spodnji Duplek–Zgornji
Duplek–Dvorjane.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: BP Lineal d.o.o., Pohor-
skega bataljona 49, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 17,464.320
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,629.400 SIT, 17,464.320 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 11. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 352-1/2002-0702 Ob-106947
1. Naročnik: Republika Slovenija, Uprav-

na enota Ptuj.
2. Naslov naročnika: Slomškova ulica

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

3. Datum izbire: 7. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rampa in vhod za invali-
de; Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj - sedež
Upravne enote Ptuj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 80%, refe-
rence izvajalca 20%; izbrani izvajalec je po-
nudil najugodnejše pogoje.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Štajergrading d.o.o., Raj-
špova 13, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 1,705.168,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 1,365.135 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,908.048 SIT z DDV in 1,705.168,80
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2003.

Upravna enota Ptuj

Št. 10 Ob-106951
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.

3. Datum izbire: 21. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dodatna in nepredvide-
na dela pri obnovi pošte Selca.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška
cesta 118, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 4,440.985,84
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 12. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 35/03 Ob-107018
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 8. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja dnevnega cen-
tra v DU Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena cena in finančna
sposobnost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GIC Gradnje, d.o.o., Sv.
Florjan 120, 3250 Rogaška Slatina.

7. Pogodbena vrednost:
281,528.592,86 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 348,881.643,91 SIT, 281,528.592,86
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 62 z dne 27. 6.
2003.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 12. 2003.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 28/03 Ob-107019
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 1. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja prizidka Center
Dolfke Boštjančič, Dom Škofljica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Adaptacije-Vzdrževanje,
d.o.o., Ribičičeva 21, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 57,158.740,10
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 58,605.189,06 SIT, 57,158.740,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 12. 2003.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 07/03 Ob-107020
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja steze tišine in
dokončanje I. faze spominskega parka
Teharje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: izvajalec ni bil izbran, ker
je bila pridobljena samo ena pravilna po-
nudba.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 12. 2003.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 26/03 Ob-107021
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 14. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: GOI dela ter zunanja ure-
ditev pri izgradnji VDC Velenje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena cena in finančna
sposobnost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT, d.d., Ljubljana, Slo-
venska 56.

7. Pogodbena vrednost: 192,840.303
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 225,983.143 SIT, 192,840.303 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 12. 2003.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 04/03 Ob-107022
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljub-

ljana.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija objekta Sta-
ra Gora-paviljon 5.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: izvajalec ni bil izbran, ker
je potrebno dopolniti razpisno in projektno
dokumentacijo.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 12. 2003.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

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. 049/2003-1 Ob-106801
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: pogarancij-

sko vzdrževanje strežnikov INTEL arhi-
tekture.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– sklop A: pogarancijsko vzdrževanje
strežnikov Intel arhitekture blagovne znam-
ke Compaq;

– sklop B: pogarancijsko vzdrževanje
strežnikov Intel arhitekture blagovne znam-
ke Dell: najugodnejša cena 100%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: sklop A: ECS d.o.o., Mot-
nica 7, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: mesečni pav-
šal 459.946,88 SIT DDP lokacija popravila
z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– sklop A: 3;
– sklop B: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: mesečni pavšal: 700.800 SIT,
459.946,88 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik za sklop B ni prejel dveh
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pravilnih ponudb. Pogodba je sklenjena za
obdobje enega leta, do porabe predvidenih
sredstev oziroma do dokončnosti odločitve
o izbiri najugodnejšega ponudnika na na-
slednjem javnem naročilu.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 11. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod

Št. 03/2003 Ob-106819
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: fotografske

storitve za potrebe javnega podjetja, ki
zajema storitve, kot so navedene v spe-
cifikacijah (izdelava povečav fotografij,
fotografiranje pokojnikov, fotografiranje
pogreba, snemanje pogreba).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral najugo-
dnejšega ponudnika na podlagi merila naj-
nižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Foto studio Cerkvenik
Silvester s.p., Dunajska 129, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: okvirna pogod-
bena vrednost glede na naročene količine
storitev za preteklo leto: 14,184.000 SIT z
vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,560.000 SIT z vključenim DDV,
14,184.000 SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 11. 2003.

JP Žale, d.o.o., Ljubljana

Št. 2/2003 Ob-106828
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Repu-

blike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta

31, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-10-500, faks
01/47-10-503.

3. Datum izbire: 7. november 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja del

inženiringa v pripravi in izvedbi ter grad-
benega nadzora po ZGO-1 za omočje
urejanja ŠI 5/1 Škofovi zavodi, Ljublja-
na, vrsta storitev I A - 12.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je pri pregledu pre-
jetih ponudb, ki so bile pravočasne in pravil-
ne, ugotovil, da ponudbene cene presegajo
pričakovane in da ponudniki znotraj skupne
cene različno vrednotijo svoje storitve. Izbor
ponudnika ne bi zagotavljal najbolj gospo-
darne porabe sredstev, zato naročnik ni spre-
jel nobene od prejetih ponudb.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: izvajalec ni bil izbran.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 271,296.000 SIT, 86,784.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Ob-102469.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 11. 2003.
Stanovanjski sklad Republike

Slovenije, javni sklad

Št. 3/2003 Ob-106830
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Repu-

blike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta

31, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-10-500, faks
01/47-10-503.

3. Datum izbire: 7. november 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja del

inženiringa v pripravi in izvedbi ter grad-
benega nadzora po ZGO-1 za omočje
urejanja VP 3/2 Brdo-jug, Ljubljana, vr-
sta storitev I A - 12.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je pri pregledu pre-
jetih ponudb, ki so bile pravočasne in pra-
vilne, ugotovil, da ponudbene cene prese-
gajo pričakovane in da ponudniki znotraj
skupne cene različno vrednotijo svoje stori-
tve. Izbor ponudnika ne bi zagotavljal naj-
bolj gospodarne porabe sredstev, zato na-
ročnik ni sprejel nobene od prejetih po-
nudb.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: izvajalec ni bil izbran.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 406,944.000 SIT, 126,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega

razpisa: Ob-102472.
14. Datum odposlanja zahteve za

objavo: 24. 11. 2003.
Stanovanjski sklad

Republike Slovenije,
javni sklad

Št. 4/2003 Ob-106831
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Repu-

blike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta

31, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-10-500, faks
01/47-10-503.

3. Datum izbire: 6. november 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja del

inženiringa v pripravi in izvedbi ter grad-
benega nadzora po ZGO-1 za omočje
urejanja Livade - Kajuhova, Izola, vrsta
storitev I A - 12.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je na podlagi meril
za ocenitev ponudb: cena, reference po-
nudnika, kadri in ISO certifikat, izbral naju-

godnejšega ponudnika, ki je s ponudbo do-
segel 95 od skupno 100 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Joint Venture Projekt -
Invest biro - Planinvest, Kidričeva 9a, Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 14,220.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,399.280 SIT, 14,220.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Ob-102474.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 11. 2003.
Stanovanjski sklad Republike

Slovenije, javni sklad

Št. 5/2003 Ob-106833
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Re-

publike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta

31, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-10-500, faks
01/47-10-503.

3. Datum izbire: 6. november 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja del

inženiringa v pripravi in izvedbi ter
gradbenega nadzora po ZGO-1 za
omočje urejanja Črnuška gmajna -
Hrastovc, Ljubljana, vrsta storitev I A - 12.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je na podlagi meril
za ocenitev ponudb: cena, reference po-
nudnika, kadri in ISO certifikat, izbral
najugodnejšega ponudnika, ki je s ponudbo
dosegel 95 od skupno 100 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IN.CO Invest, Tbilisijska
ulica 85, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 20,957.255,17
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,000.000 SIT, 20,957.255,17 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Ob-102476.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 11. 2003.
Stanovanjski sklad Republike

Slovenije, javni sklad

Ob-106835
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086.

3. Datum izbire: obvestilo o oddaji po-
slano 27. 10. 2003.

4. Vrsta in obseg storitev: zdravstvene
storitve: obdobni pregledi (medicina de-
la) – 1B št. kat. 25.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklop 1: Zdravstveni dom Hrastnik
p.o., Hrastnik,

– sklop 2: Zdravstveni dom Trbovlje p.o.,
Trbovlje,

– sklop 3: Medicina dela, prometa in
športa, d.o.o., Zagorje.

7. Pogodbena vrednost: (brez DDV)
– sklop 1: 10,202.787 SIT,
– sklop 2: 9,627.150 SIT,
– sklop 3: 2,573.676 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 10,702.287 SIT, 10,202.787

SIT,
– sklop 2: 10,027.368 SIT, 9,627.150

SIT,
– sklop 3: 2,680.076 SIT, 2,573.676

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 11. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o.

Št. 039/2003-1 Ob-106846
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 2. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

storitev pogarancijskega vzdrževanja,
konfiguriranja in nadgradenj računalni-
ške opreme.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: sklop A1: namizna računal-
niška oprema – ljubljansko območje; sklop
A2: namizna računalniška oprema – mari-
borsko območje; sklop A3: namizna raču-
nalniška oprema – kopersko območje (naj-
nižja cena delovne ure serviserja na posa-
meznem področju).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: sklop A1: Unistar LC
d.o.o., Kotnikova 32-34, 1000 Ljubljana;
sklop A2: ITS Intertrade sistemi d.o.o., Le-
skoškova 6, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: A1:
10,800.000 SIT (z DDV); A2: 1,200.000
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: cena delovne ure serviserja: A1: 6.588
SIT, 3.450 SIT; A2: 8.880 SIT, 6.480 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik za sklop A3 ni prejel no-
bene formalno pravilne ponudbe. Pogodbi
sta sklenjeni za obdobje enega leta, do
porabe predvidenih sredstev oziroma do
dokončnosti odločitve o izbiri najugodnej-

šega ponudnika na naslednjem javnem na-
ročilu.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 11. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Št. 403-85/2003 Ob-106868
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta železarjev

6, 4270 Jesenice, tel. 04/586-92-00,
e-mail: obcina.jesenice@jesenice.si, tele-
faks 04/586-92-70.

3. Datum izbire: 24. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: fizično varo-

vanje parkirišča za tovorna vozila in po-
biranje parkirnine.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sintal d.d., Zaloška ce-
sta 143, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,932.480
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,037.600 SIT, 10,932.480 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 11. 2003.
Občina Jesenice

Št. 3/03 Ob-106880
1. Naročnik: Občina Hoče-Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska c. 15,

2311 Hoče, tel. 02/616-53-20, faks
02/615-53-30.

3. Datum izbire: 17. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Obči-
ni Hoče-Slivnica (za potrebe učencev
OŠ Hoče, OŠ Slivnica) v šolskih letih
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 70% najnižja ponujena cena
za prevoženi kilometer, 30% ekonomska
vrednost ponudbe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Certus d.d., Linhartova
ul. 22, 2000 Maribor in Tajhman Tours, Du-
šan Tajhman s.p., Pod Pohorjem 33b, 2103
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: prevozi z avto-
busom: 658,60 SIT/km (za OŠ Hoče),
596,75 SIT/km (za OŠ Slivnica, prevozi s
posebnim kombijem: 596,75 SIT/km (za
OŠ Hoče in OŠ Slivnica).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: OŠ Hoče: 699 SIT/km; 658,60 SIT/km,
OŠ Slivnica: 596,75 SIT/km; 640,15 SIT/km.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2003.

Občina Hoče-Slivnica

Št. 22/4260/2003 Ob-106900
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. Datum izbire: 26. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: razširitev

funkcij na delovnem mestu za šolanje
operaterjev-DTS v sklopu sistema EMS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
s pogajanji brez predhodne objave (3. toč-
ka 110. člena).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Siemens d.o.o., Bratislav-
ska cesta 5, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,534.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 11. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Splošni sektor

Št. 110-1/03 Ob-106930
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 23. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba do-

končne premoženjskopravne ureditve na
vzhodni avtocesti Šentjakob–Malence.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila ponudbena cena, kadrovska sesta-
va in reference ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CMCelje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 18,108.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,804.000 SIT, 17,730.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 11. 2003.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 110-1/03 Ob-106932
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 30. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije za fazo idejnega
projekta za odsek AC Lešnica–Kronovo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merili za ocenitev ponudbe
sta bila ponudbena cena in rok izvedbe idej-
nega projekta.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ginex International d.o.o.,
Ulica Gradnikove brigade 51, 5000 Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 79,609.598,64
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 179,609.598,64 SIT, 125,822.224,80
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2003.

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

Št. 308/03 Ob-106941
1. Naročnik: Srednja gostinska in turi-

stična šola Radovljica.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 24,

Radovljica, tel. 04/537-06-00, faks
04/537-06-54.

3. Datum izbire: 11. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje

prostorov naročnika v obsegu 7.072 m2

ter 800 m2 okolice.
Kraj opravljanja storitev: Srednja gostin-

ska in turistična šola Radovljica, Kranjska
cesta 24, Radovljica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ocenjevanje ponudb na pod-
lagi meril: najnižja ponudbena cena, fiksnost
cen in plačilni rok. Izbrana je ponudba, ki je
prejela največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Manicom d.o.o., Linhar-
tova 13, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,182.041,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik nastopa
brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,715.660,80 SIT, 13,942.886,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 11. 2003.
Srednja gostinska

in turistična šola Radovljica

Št. 92 Ob-106954
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.

3. Datum izbire: 14. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: najem siste-

ma za sledenje, komunikacijo in uprav-
ljanje z vozili ca. 740 vozil, za obdobje
treh let, št. kat. 27-I B.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ultra d.o.o., Cesta Otona
Župančiča 23a, 1410 Zagorje ob Savi.

7. Pogodbena vrednost: 100,702.200
SIT (letno).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je oddal naročilo v skladu z
20. členom ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 12. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 404-08-33/2003-44 Ob-107062
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64.

3. Datum izbire: 25. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje ob-

jektov MORS, po sklopih:
XI. sklop: okolica prostorov/objektov

MORS, na celotnem teritoriju RS, v okvirni
skupni površini 70.000 m2.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudniki so bili ocenjeni
na podlagi naslednjih ocenjevalnih meril:

– vrednost ponujenega sklopa – 90
točk.

Ponudnik z najnižjo vrednostjo je prejel
90 točk, ostali pa po formuli: najcenejša po-
nudba x 90, deljeno s ponudbo v izračunu.

– posedovanje veljavnega ISO certifika-
ta 14001 za dejavnost čiščenja – 10 točk.

Ponudnik, ki je imel veljavni in priloženi
ISO certifikat 14001, je prejel 10 točk, ostali
pa 0 točk.

Naročnik je za vsak sklop posebej izbral
ponudnika, ki je dosegel največje skupno
število točk, o čemer je ponudnike seznanil
z obvestilom.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Saunig d.o.o., Bilje 6,
5292 Renče za XI. sklop (okna in steklene
fasade objektov MORS, na celotnem terito-
riju RS).

7. Pogodbena vrednost: 17,767,823,04
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: XI. sklop (okna in steklene fasade objek-
tov MORS, na celotnem teritoriju RS)

55,360.722,24 SIT z DDV, 14,956.560 SIT
z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na postopek oddaje javnega naroči-
la za XI. sklop (okolica objektov MORS, na
celotnem teritoriju RS) je bila vložena revizi-
ja. Za sklope od I. do vključno X., je bilo
obvestilo o oddaji naročila storitev objavlje-
no v Ur. l. RS, št. 68-70 z dne 18. 7. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-67619.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 12. 2003.

Ministrstvo za obrambo

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega

natečaja

Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja

Popravek

Št. 43-63/2003/3 Ob-107016
V objavi javnega natečaja za načrt izde-

lave informacijskega sistema, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 112 z dne 14. 11.
2003, Ob-105564 se popravijo naslednje
točke:

1. V poglavju 1 se pri Način oddaje jav-
nega naročila doda naslednji stavek:

‘Na podlagi izvedenega natečaja, bo
naročnik z uporabo 97. člena, postopka s
pogajanji, oddal naročilo enemu od kan-
didatov’.

2. V poglavju 10.2 Sestavljanje ponud-
be, se doda naslednji stavek:

‘Ponudba mora biti oddana anonimno.
Ponudba se odda pod osemmestno šifro s
poljubnimi alfanumeričnimi znaki. Poleg te-
ga pa mora ponudnik v ponudbi predložiti
obrazec ‘Izjava’ v zaprti, pečateni kuverti. Ta
obrazec mora biti enak kopiji, ki jo ponud-
nik hrani pri sebi, in bo ob predaji šifre
služila za izkazovanje istovetnosti ponudnika
in njegove ponudbe.’

3. Navodila ponudnikom uporabljajo
smiselno s spodnjo navedbo:

‘Skladno z navedbo v drugi točki se smi-
selno bere celotna dokumentacija in Na-
vodila ponudnikom. Pod 10.2.1 se obra-
zec Izjava in Prijava priložita v zaprti kuverti
v ponudbeni dokumentaciji. Prav tako se v
tej kuverti priložijo tudi vse zahtevane pri-
loge iz točke 10.2.3. Naročnik bo pregle-
dal izpolnjevanje pogojev potem, ko bo
končal z ocenjevanjem idejne rešitve in za-
hteval predložitev šifer. Predložitev šifer bo
naročnik po pregledu ponudb zahteval s
predhodnim obvestilom na spletnih stra-
neh naročnika v roku meseca dni po pre-
jemu ponudb.’

4. V poglavju 14.2 Merila za izbiro, se v
zadnjem odstavku izbriše prvi stavek, ki se
glasi: ‘Naročnik bo odkupil največ dve reši-
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tvi (dokumentaciji)’. Naročnik bo lahko od-
kupil več dokumentacij, kot je to navedeno
v nadaljevanju Navodil istega odstavka.

5. V poglavju 11.1 se spremeni rok za
predložitev ponudb. Pravilno se stavek gla-
si: ‘Naročnik mora ponudbe prejeti do
23. 12. 2003 do vključno 12. ure (vložišče,
medetaža, CVI).

Center Vlade za informatiko

Javni razpisi

Popravek
Ob-106946

V objavi javnega razpisa za prodajo nepre-
mičnin z zbiranjem pisnih ponudb Občine Ko-
barid v Uradnem listu RS, št. 113-114 z dne
21. 11. 2003 se v 2. točki popravi besedilo,
ki se glasi:

– po izklicni ceni 13,590.271 SIT za
objekt.

Vsa ostala določila javnega razpisa osta-
nejo v veljavi.

Občina Kobarid

Ob-106884
Javni razpis za gradbena dela

Regionalni center za obdelavo odpadkov
Dolenjska – I. etapa

Slovenija
1. Številka objave: EuropeAid/114698/

D/W/SI.
2. Postopek: mednarodni razpis brez ome-

jitev.
3. Program: ISPA.
4. Financiranje: 2000/SI/16/P/PE/006/1.
5. Naročnik: Mestna občina Novo mesto,

Seidlova cesta 1, SI – 8000 Novo mesto,
Slovenija.

Pogodba
6. Opis projekta: predmet razpisa je projek-

tiranje in izvedba del za sanacijo in zapiranje
obstoječe deponije, izgradnjo nove deponije,
cestne in komunalne infrastrukture, električnih
in telekomunikacijskih instalacij ter razsvetljave.

Izvajalec bo moral pripraviti izvedbene na-
črte, izvesti gradbena dela, dobavo in name-
stitev opreme ter opraviti prevzem objektov.

7. Število in nazivi posameznih sklopov: en
sklop: Regionalni center za obdelavo odpad-
kov Dolenjska – I. etapa št. 2000/SI/16/
P/PE/006/1.

Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpisu

lahko enakopravno sodelujejo fizične in prav-
ne osebe (posamezno ali na osnovi skupnega
nastopa – joint venture/konzorcij) iz držav čla-
nic Evropske Unije in držav in območij, ki jih
pokriva ISPA program, iz katerega je pogodba
financirana ter Cipra, Malte in Turčije. Vse bla-
go, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe, mora
izvirati iz teh držav.

9. Osnove za izločitev: ponudniki morajo
predložiti izjavo, da niso v enem od postopkov
ali stanj, navedenem v Odstavku 2.3 Priročnika
za pogodbe z zunanjimi partnerji (na voljo na
naslednjem spletnem naslovu: http://euro-
pa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).

10. Število ponudb: ponudniki (vključno s
povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelu-
jejo na osnovi skupnega nastopa – joint ven-

ture/konzorcij in podizvajalci) lahko predložijo
samo eno ponudbo za razpisana dela. Delne
ponudbe za razpisana dela ali variantne reši-
tve se ne bodo upoštevale.

11. Garancija za resnost ponudbe: ponud-
niki morajo skupaj s ponudbo predložiti garan-
cijo za resnost ponudbe v znesku, ki presega
2% ponudbene cene brez davka na dodano
vrednost (DDV), v EUR. Garancija za resnost
ponudbe mora veljati 120 dni od dne odpiranja
ponudb. Garancija za resnost ponudbe bo ne-
uspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku po-
stopka javnega razpisa in uspešnemu(im) po-
nudniku(om) po podpisu pogodbe s strani vseh
pogodbenih partnerjev.

12. Garancija za dobro izvedbo del: uspešni
ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe pred-
ložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10%
pogodbene vrednosti, v EUR. Garancija mora
biti predložena v 28 dneh od dneva podpisa
pogodbe. V primeru, če izbrani ponudnik ne
predloži take garancije v predpisanem roku, bo
pogodba nična. Pripravljena je lahko nova po-
godba in poslana v podpis drugemu najugo-
dnejšemu, ustreznemu ponudniku.

13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča: za zainteresirane ponudnike, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo, bo organizi-
ran informativni sestanek in ogled kraja grad-
bišča, dne 28. 1. 2004, ob 10. uri po lokal-
nem času, na naslovu: Komunala Novo mesto
d.o.o., Podbevškova ulica 12, SI – 8000 No-
vo mesto, Slovenija. Sodelovanje na informa-
tivnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.

14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo po-
nudb.

15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 1080 dni od datu-
ma začetka.

Merila za ugotavljanje sposobnosti po-
nudnikov in izbor najugodnejše ponudbe

16. Merila za ugotavljanje sposobnosti po-
nudnikov

Ponudbe lahko predložijo samo družbe in
posamezniki, ki zadoščajo naslednjim mini-
malnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa jih
presegajo:

– ponudnik mora biti sposoben izvesti naj-
manj 70% razpisanih del, če nastopa samo-
stojno ali 50% del, če je vodilni partner v po-
nudbenem konzorciju,

– povprečje ponudnikovih (samostojnega
ponudnika ali vseh partnerjev ponudbenega
konzorcija) letnih prometov v letih 2000, 2001
in 2002 mora biti najmanj 15,000.000 EUR,

– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora imeti
dostop do posojila v višini najmanj 1,000.000
EUR,

– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih
3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je bil
ponudnik glavni izvajalec in ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
gradbena dela, ki so po naravi in zapletenosti
primerljiva z razpisanimi deli, so izvedba ze-
meljskih del, izvedba tesnenja ter izgradnja
cestne in komunalne infrastrukture,

– uspešna izvedba projektantskih del v
zadnjih 5 letih na vsaj 3 projektih, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi
deli; gradbena dela na področju ravnanja z
odpadki in/ali saniranje odlagališč, vključno s
potrebno infrastrukturo.

17. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be: komisija za ocenjevanje ponudb bo izbra-
la ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala ad-
ministrativnim in tehničnim kriterijem in bo ime-
la najnižjo ceno.

Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije: raz-

pisna dokumentacija je na voljo na naslednjem
naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o
vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v
višini 600 EUR ali enake vsote v SIT, na račun:
SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000
Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.,
Trg Osvobodilne fronte 12, SI – 1000 Ljublja-
na, št. računa 33000– 6617471620, IBAN ko-
da/št. računa SI5633000-6617471620, SWIFT
koda: KLHBSI22, s pripisom “Novo mesto”. Za
vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj
Banke Slovenije na dan objave tega razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški do-
kumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Po-
nudbe morajo biti predložene na način in v obli-
ki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo po-
nudbe v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetoval-
nemu inženirju SL Consult d.o.o., Tržaška ce-
sta 118, SI – 1000 Ljubljana, faks
+386/1/241-90-92 (z navedbo številke obja-
ve iz točke 1) v roku najkasneje 21 dni pred
rokom za oddajo ponudb, ki je določen v
19. točki. Naročnik mora odgovoriti na vsa
vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11
dni pred rokom za oddajo ponudb.

19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe mo-
rajo biti oddane najkasneje do 9. 3. 2004, do
10. ure po lokalnem času, na naslednji na-
slov: Komunala Novo mesto, Podbevškova uli-
ca 12, SI – 8000 Novo mesto, Slovenija.

Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.

20. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno, dne 9. 3. 2004, ob 11. uri po lokal-
nem času, na naslednjem naslovu: Komunala
Novo mesto, Podbevškova ulica 12, SI –
8000 Novo mesto, Slovenija.

21. Pravna osnova: ISPA: Council Regula-
tion (EC) št. 1267/1999 z dne 21. 6. 1999 za
vzpostavitev instrumentov strukturne politike v
predpristopnem obdobju.

Mestna občina Novo mesto

Ob-106885

Works Procurement Notice
Waste Management Centre Dolenjska –

Stage I.
Slovenia

1. Publication reference: EuropeAid/
114698/D/W/SI.

2. Procedure: Open International Tender.
3. Programme: ISPA.
4. Financing: 2000/SI/16/P/PE/006/1.
5. Contracting authority: City Municipality

of Novo mesto, Seidlova cesta 1, SI – 8000
Novo mesto, Slovenia.

Contract specification
6. Contract description: The Waste Man-

agement Centre Dolenjska – Stage I. consist
of designing and execution of the rehabilita-
tion and closure of the existing dumping area,
construction of the new dumping area, road
and communal infrastructure, electric and tele-
communication installations and lighting.
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The Contractor shall carry out the follow-
ing tasks: detailed design, construction and
commissioning of the above facilities.

7. Number and titles of lots: Single lot:
Waste Management Centre Dolenjska – Stage
I. No 2000/SI/16/P/PE/006/1.

Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: Participa-

tion is open on equal terms to all natural and
legal persons (participating either individually
or in grouping – Joint Venture/Consortium of
Tenderers) of the Member States and the
countries and territories of the regions cov-
ered by ISPA Programme under which the
contract is financed, as well as Cyprus, Malta
and Turkey. All goods provided for in the con-
tract must originate in these countries.

9. Grounds for exclusion: Tenderers must
provide a declaration that they are not in any
of the situations listed in Section 2.3 of the
Manual of Instructions for External Relations
contracts (available from the following
Internet address: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/index_en.htm).

10. Number of tenders: Tenderers (includ-
ing firms within the same legal group, other
members of the same joint venture/consor-
tium, and subcontractors) may submit only
offers for the whole of the Works. Partial Ten-
ders for the Works or variant solutions will not
be considered.

11. Tender guarantee: Tenderers must pro-
vide a tender guarantee in an amount of not
less than 2% of tender price excluding Value
Added Tax (VAT) in EUR when submitting their
tender. The Tender Guarantee shall have va-
lidity of not less than 120 days from the date
of opening the Tenders. This guarantee will
be released to unsuccessful tenderers once
the tender procedure has been completed
and to the successful tenderer(s) upon signa-
ture of the contract by all parties.

12. Performance guarantee: the success-
ful tenderer will be requested to provide a
performance guarantee of 10% of the con-
tract value in EUR when signing the contract.
This must be delivered within 28 days after
signing the contract. If the selected tenderer
fails to provide such a guarantee within this
period, the contract will be void and a new
contract may be drawn up and sent to the
tenderer, which has submitted the next low-
est, compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit: an
information meeting and site visit for prospec-
tive Tenderers having obtained the Tender Dos-
sier, will be held by the Contracting Authority
and the Consulting Engineer, on 28. 1. 2004,
at 10:00 hrs local time, at the premises of
Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova
ulica 12, SI – 8000 Novo mesto. Participation
to the information meeting and site visit is rec-
ommended, but not compulsory.

14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline
for submission of tenders.

15. Maximum delivery period: The Works
must be completed within 1080 days after
the Commencement Date.

Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by

companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but not
limited to:

– a sole Tenderer shall have the ability to
carry out at least 70% of the contract works
by his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the Leading Partner shall
have the ability to carry out at least 50% of the
contract works,

– the average of Tenderer’s (either a single
company or Joint Venture/Consortium) annual
turnovers in the years 2000, 2001 and 2002
shall be of at least EUR 15,000,000.00,

– Tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium) access to credit
line shall be of at least EUR 1,000,000.00,

– Successful experience as a prime con-
tractor in construction of at least 4 projects of
the same nature and complexity comparable
to the tendered works during last 3 years;
construction project of similar nature and com-
plexity means execution of earthworks, ex-
ecution of proofing and construction of road
and communal infrastructure,

– Successful experience as a designer of
at least 3 projects of the same nature and
complexity comparable to the tendered
project during last 5 years; project of similar
nature and complexity means project in the
waste management field and/or rehabilitation
of landfills including necessary infrastructure.

17. Award criteria: the Evaluation Committee
shall select the Tenderer whose Tender has
been determined to meet the administrative and
technical criteria, and has the lowest price.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier: the

tender dossier is available from the following
address: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, against the proof that a
non-refundable tender fee of EUR 600.00 or
equivalent in SIT, which excludes courier deliv-
ery, has been credited to the account name SL
Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000
Ljubljana, at Hypo Alpe – Adra – Bank d.d., Trg
Osvobodilne fronte 12, SI – 1000 Ljubljana,
Account No: 33000-6617471620, IBAN CO-
DE / Account No: SI5633000-6617471620,
SWIFT CODE: KLHBSI22, with the notice
“Novo mesto”. For the payments, the selling
exchange rate issued by the Bank of Slovenia
on the day of the publication of this procure-
ment notice in the Official Gazette of the Re-
public of Slovenia is relevant. Tenders must be
submitted using the standard tender form in-
cluded in the tender dossier, whose format and
instructions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this ten-
der should send them in writing to the Consult-
ing Engineer SL Consult d.o.o., Tržaška cesta
118, SI – 1000 Ljubljana, fax No
+386/1/241-90-92 (mentioning the Publica-
tion reference shown in item 1) at least 21 days
before the deadline for submission of tenders
given in item 19. The Contracting Authority must
reply to all tenderers’ question at least 11 days
before the deadline for submission of tenders.

19. Deadline for submission of tenders:
The tenders must be delivered at the latest on
9. 3. 2004 at 10:00 hrs local time to the
following address: Komunala Novo mesto
d.o.o., Podbevškova ulica 12, SI – 8000
Novo mesto, Slovenia.

Any tender received after this deadline will
not be considered.

20. Tender opening session: the tenders will
be opened in public session on 9. 3. 2004 at
11:00 hrs local time on the following address:

Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova
ulica 12, SI – 8000 Novo mesto, Slovenia.

21. Legal basis: ISPA: Council Regulation
(EC) No 1267/1999 of 21st June 1999 estab-
lishing an Instrument for Structural Policies
for Pre-Accession.

City Municipality of Novo mesto

Ob-106881
Obvestilo o podpisu

pogodbe o dobavi opreme
“Potresna opazovalnica za Krško kotlino“

1. Številka objave: Ob-97352.
2. Datum objave: 4. 7. 2003.
3. Število in naslov sklopov: sklop 1: pre-

nosna potresna opazovalnica.
4. Pogodbena vrednost: 110.508 EUR.
5. Datum podpisa pogodbe: 14. 11. 2003.
6. Število sprejetih ponudb: 2.
7. Ime in naslov uspešnih ponudnikov:

Earth Data Limited, Nutsey Lane, Totton, So-
uthampton, SO40 3NB, United Kingdom.

Agencija RS za okolje

Ob-106882
Supplay Contract Award Notice

“Seismic monitoring station
for the Krsko basin“

1. Publication reference: Ob-97352.
2. Publication date of the procurement no-

tice: 4. 7. 2003.
3. Lot number and lot title: Lot 1: portable

seismic monitoring station.
4. Contract value: 110.508,00 EUR.
5. Date and award of contract: 14. 11.

2003.
6. Number of tenders received: 2.
7. Name and addres of succesful tender:

Earth Data Limited, Nutsey Lane, Totton,
Southampton, SO40 3NB, United Kingdom.

Agencija RS za okolje

Ob-106865
Sklep o izboru

Naslov: Kanalizacija Divača – južni del
SI 0108.01.01.0002

Lokacija: Divača, Obalno – Kraška regija,
Slovenija

1. Št. objave: Uradni list RS, št.
68-70/2003; Ob-98348, Ob-98349.

2. Datum objave razpisa: 18. 7. 2003.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:

predmet razpisa je en sklop: Kanalizacija Di-
vača – južni del.

4. Pogodbena vrednost: 415,755.85 EUR.
5. Datum izbora: 20. 10. 2003.
6. Število prejetih ponudb: 5.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:

Grafist d.o.o., Ankaranska 5c, 6000 Koper.
Občina Divača

Ob-106866
Works Contract Award Notice

Sewage System for Divača South
SI 0108.01.01.0002

Location – Divača, Obalno – Kraška
region, Slovenija

1. Publication reference: OG RS No.
68-70/2003; Ob-98348, Ob-98349.

2. Publication date of the procurement no-
tice: 18th July 2003.

3. Lot number and lot title: One lot: “Sew-
age System for Divača South“.

4. Contract value: 415,755.85 EUR.
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5. Date of award of the contract: 20. 10.
2003.

6. Number of tenders received: 5.
7. Name and address of successful ten-

derer: Grafist d.o.o., Ankaranska 5c, 6000
Koper.

Municipality of Divača

Št. 10/2003 Ob-106844
Izvršni odbor Slovenskega konservatorske-

ga društva na podlagi 20. člena Statuta Slo-
venskega konservatorskega društva in Pravil-
nika o Steletovi nagradi in Steletovih prizna-
njih objavlja

razpis
za Steletovo nagrado in Steletova

priznanja
Kandidate za nagrado in priznanja lahko

predlagajo strokovne organizacije, ki opravlja-
jo naloge varstva naravnih vrednot in kulturne
dediščine in člani Slovenskega konservator-
skega društva.

Steletovo nagrado lahko prejmejo člani druš-
tva za vrhunske dosežke, ki so pomemben pri-
spevek k ohranitvi in predstavitvi naravnih vre-
dnot in kulturne dediščine v Republiki Sloveniji.
Steletovo nagrado lahko prejmejo člani društva
tudi za izredno pomembno življenjsko delo.

Steletovo priznanje lahko prejmejo člani
društva za pomembne dosežke, ki so sad iz-
virnih strokovnih, tehnoloških ter drugih priza-
devanj in iskanj pri ohranitvi in predstavitvi na-
ravnih vrednot in kulturne dediščine v Repu-
bliki Sloveniji.

Steletovo priznanje lahko prejmejo tudi
imetniki kulturnih spomenikov in območij kul-
turne krajine za izjemna prizadevanja pri vzdr-
ževanju, obnovi in revitalizaciji kulturnih spo-
menikov in območij kulturne krajine, za sode-
lovanje pri njihovi celoviti prezentaciji ali drugi
za posebne zasluge pri ohranjanju naravnih
vrednot in kulturne dediščine na območju Re-
publike Slovenije.

Predlogi za Steletovo nagrado in Steletova
priznanja morajo biti pisni in utemeljeni s prilo-
ženo dokumentacijo.

Predloge sprejemamo 30 dni po objavi,
pošljite pa jih na naslov: Izvršni odbor Sloven-
skega konservatorskega društva, Ljubljana, Tr-
žaška 4.

Slovensko konservatorsko društvo

Ob-107056
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., odgovorni

izvajalec projekta Znak kakovosti v graditelj-
stvu objavlja

javni razpis
za prijavo za ocenjevanje in podelitev
znakov kakovosti v graditeljstvu 2004

Za ocenjevanje lahko prijavitelji prijavijo
proizvode in storitve, ki jih proizvajajo, tržijo in
izvajajo v Sloveniji. Prijavitelj je proizvajalec,
izvajalec ali pooblaščeni zastopnik, ki izpol-
njujene vse zakonske pogoje za prodajo pro-
izvodov oziroma opravljanje storitev v RS. Oce-
njevanje se bo izvedlo na podlagi zadostnega
števila predprijav (izjava o interesu za prijavo),
pripravljenih razpisnih pogojev in meril za oce-
njevanje za posamezno področje. Dobitniki
ZKG bodo imeli priložnost promovirati pridob-
ljeno priznanje v okviru sejma Megra ali drugih
javnih in strokovnih prireditev. Javni razpis bo
odprt do 31. novembra 2004.

Informativno dokumentacijo in obrazec za
predprijavo lahko potencialni prijavitelji dobi-
jo pri izvajalcu projekta, Gradbenem inštitu-
tu ZRMK, v Gradbenem centru Slovenije in
na spletni strani GI ZRMK. Razpisno doku-
mentacijo in obrazec za prijavo bomo poten-
cialnim prijaviteljem poslali na podlagi pred-

prijav in izpolnjenih pogojev za izvedbo oce-
njevanja.

Informacije: Gradbeni inštitut ZRMK, Dimi-
čeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-82-04
(Vladimir Gumilar), faks 01/56-82-246,
email: vladimir.gumilar@gi-zrmk.si, internet:
http://www.gi-zrmk.si/.

Področja ocenjevanja za ZKG 2004:

Oznaka Prvi Predmet prijave in ocenjevanja
razpis
ZKG

Izdelki in storitve s področja graditeljstva
OKN 1997 Okna, vključno z balkonskimi vrati in panoramskimi stenami
NVR 1998 Notranja vrata – vrata v stanovanju in drugih bivalnih prostorih
ZIB 1998 Zidni blok za podometno gradnjo zidov
DPG 1998 Dobava plinskih grelnikov ter z dobavo povezanega servisiranja plinskih grelnikov
SSE 1998 Sprejemniki sončne energije za pripravo tople sanitarne vode, ogrevanje zgradb ali

ogrevanje bazenske vode
HT 1998 Hranilniki toplote za shranjevanje tople sanitarne vode, segrete s pomočjo spre-

jemnikov sončne energije
KAC 1998 Sistemi kanalizacijskih cevi
SKR 1998 Strešne kritine za pokrivanje poševnih streh
TLPL 1998 Betonski tlakovci in plošče za polaganje zunanjih pohodnih in povoznih površin
NK 1998 Plošče, kocke in drugi oblikovanci iz naravnega kamna za polaganje zunanjih

pohodnih površin
BRB 2001 Betonski robniki
IBE 2003 Izvedba betonskih estrihov
RTD 2003 Razvojno tehnološki dosežki in inovacije
CEM 2004 Cementi s poudarkom na okoljski prijaznosti proizvodnje
TKSS 2004 Tehnična kakovost stanovanjskih stavb (pilotno ocenjevanje na izbranih področjih

tehnične kakovosti)
CEM 2004 Cementi s poudarkom na okoljski prijaznosti proizvodnje

Ocenjevanje storitev pri obnovi objektov z elementi kulturne dediščine
IOOK 2000 Izvedba obnove ostrešij in/ali kritin na stavbah kulturne dediščine in stavbah s

sestavinami kulturne dediščine
IOF 2000 Izvedba obnove fasad na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami

kulturne dediščine
IKSO 2004 Izvedba konstrukcijske sanacije objektov
ISV 2004 Izvedba sanacije vlage

Storitve s področja obrtniških in zaključnih del v gradbeništvu
SKKD 2001 Storitev krovsko – kleparskih del
SMSP 2001 Storitev montaže stavbnega pohištva
SKER 2001 Storitev oblaganja tal, sten in bazenov s keramičnimi ploščicami
SNUK 2001 Storitev oblaganja tal, sten in fasad z naravnim in/ali umetnim kamnom
SPTO 2004 Storitev polaganja parketov in drugih talnih oblog

Ocenjevanje izdelkov/storitev s področja cestogradnje
BTB 2000 Betonarne za proizvodnjo transportnega betona
SKA 2000 Separacije kamenih agregatov za gradbeništvo
ASFO 2001 Asfaltni obrati
KZPH 2003* Konstrukcije za zaščito pred hrupom
IZVPR 2004 Izvedba hidroizolacij v predorih
RVP 2004 Ravnost voznih površin
TMAT 2004 Tamponski materiali
IKAS 2004 Izvedba kanalizacijskih sistemov

Ocenjevanje izdelkov in storitev s področja jeklenih konstrukcij
IPDJK 2004 Izdelava projektne dokumentacije za jeklene konstrukcije

Novi predlogi za ocenjevanje za ZKG
– ocenjevanje za ZKG se lahko izpelje za katerikoli izdelek ali storitev, če se po
določenem postopku pripravijo elementi in merila dobre gradbene prakse, cenje-
vanje pa izvede skladno s pravili ZKG.

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.

Št. 22-12/03 Ob-106959
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodar-

skih javnih službah – ZGJS (Uradni list RS, št.
35/93 in 30/98), 21. člena Odloka o konce-
siji za opravljanje obvezne lokalne gospodar-
ske javne službe za pregledovanje, nadzoro-
vanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov zaradi varstva zraka na obmo-
čju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 99/03),
v skladu z določili Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Brežice (Uradni list
RS, št. 35/96) in 10. člena Statuta Občine

Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in
79/02), objavlja Občina Brežice

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje

lokalne javne službe za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva

zraka na območju Občine Brežice

1. Koncedent: Občina Brežice.
2. Naslov koncedenta: Cesta prvih borcev

18, 8250 Brežice, tel. 07/49-91-500.
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Parc. št. 2780/1, sadovnjak v izmeri
295 m2, vpisana pri vl. št. 428, k.o. Suhor,
zemljišče se po planu nahaja znotraj poseli-
tvenega območja S 37-Podstene, pogodbe-
na vrednost 437.544 SIT, od česar znaša vre-
dnost zemljišča 364.620 SIT, 20% DDV pa
znaša 72.924 SIT.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe
s sedežem v RS in fizične osebe, državljani
RS. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa
izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30
dni.

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana,
najkasneje do 19. 12. 2003, do 11. ure. Na
kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudar-
jena) oznaka, z navedbo zap. št. “Ponudba za
nakup – zaporedna številka ________ – Ne
odpiraj“.

Interesenti morajo v roku za oddajo vpla-
čati varščino v višini 20% od izklicne cene na
račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS
za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-11-2003 za javni razpis. Ponudnikom, ki
na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani zne-
sek brezobrestno vrnjen v petih dneh po od-
piranju javnih ponudb.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno.

V skladu z Uredbo o določitvi objektov in
okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Ur.
l. RS, št. 7/99, 67/03), bo moral izbrani
ponudnik pod zap. št. 1 pridobiti soglasje
pristojne organizacijske enote Ministrstva za
obrambo. Izbrani ponudnik mora podpisati
kupoprodajno pogodbo oziroma notarski za-
pis (zap. št. 1) najpozneje v roku 15 dni po
prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik, oziroma po izstav-
ljenem potrdilu Ministrstva za obrambo, ku-
pnino pa mora plačati v celoti najkasneje v
roku 8 dneh po podpisu kupoprodajne po-
godbe oziroma notarskega zapisa, pri če-
mer se položena varščina všteje v kupnino.
Če kupec v zgoraj določenem roku ne pod-
piše kupoprodajne pogodbe oziroma notar-
skega zapisa ali če ne plača celotne kupni-
ne, varščina zapade in velja, da je odstopil
od pogodbe.

Stroške sestave notarskega zapisa, stro-
ške vpisa v zemljiško knjigo in druge morebit-
ne stroške plača kupec.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in
ponudb, za katere ne bo vplačana varščina,
se ne bodo upoštevale.

Nepremičnine so naprodaj po načelu “vi-
deno – kupljeno“.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 23. 12. 2003 ob 13. uri, na sedežu Skla-
da, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pi-
snim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne infor-

macije in si ogledajo razpoložljivo dokumen-
tacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

3. Opis in obseg koncesije: opravljanje go-
spodarske javne službe za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dim-
nih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka in
vodenje katastra emisij iz malih in srednjih
kurilnih naprav.

4. Kraj izvajanja: celotno območje Občine
Brežice.

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

ključka in trajanje izvedbe: od podpisa po-
godbe za dobo petih let.

7. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik: za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev določenih v 41., 42. in 43. členu Zako-
na o javnih naročilih – ZJN-1 (Uradni list RS,
št. 39/00, 102/00 in 30/01) še izpolnjeva-
nje pogojev, določenih v 5. členu Odloka o
koncesiji za opravljanje obvezne lokalne go-
spodarske javne službe za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dim-
nih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na
območju Občine Brežice (Uradni list RS, št.
99/03) ter da nima zapadlih, a neporavnanih
obveznosti do koncedenta.

8. Vsebina ponudbe: pravilno izpolnjena
razpisna dokumentacija, z vsemi zahtevanimi
prilogami in dokazili, vključno z vsemi dokazili
o izpolnjevanju pogojev iz prejšnje točke, pre-
dlogom cene za opravljanje storitev z opcijo
ponudbe, predlogom o odškodnini za pridob-
ljeno koncesijo, ki ga je kandidat pripravljen
plačevati koncedentu, reference in dokazili o
strokovni in kadrovski usposobljenosti za vzpo-
stavitev in vodenje katastra emisije malih in
srednjih kurilnih naprav. Poleg navedenega mo-
ra ponudnik priložiti še potrdilo koncedenta, da
nima neporavnanih obveznosti do koncedenta.

9. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum določitve o spre-
jemu ponudbe: 90 dni od dneva predložitve
ponudbe.

10. Merila za ocenitev ponudb:
– tehnična usposobljenost (20%);
– kadrovska usposobljenost (10%);
– dosedanje pozitivne reference na podro-

čju izvajanja dimnikarske službe (15%);
– celovitost ponujenega izvajanja javne slu-

žbe v okviru iste pravne osebe (15%);
– cena storitev (15%);
– koncesijska dajatev (20%);
– druge ugodnosti (5%).
11. Navedba finančnih zavarovanj za re-

snost ponudbe, če so zahtevana: lastna meni-
ca za zavarovanje resnosti ponudbe v višini
1,000.000 SIT, ki se predloži ob prijavi na
razpis.

12. Navedba finančnih zavarovanj za do-
bro izvedbo del: lastna menica za zavarovanje
dobre izvedbe del v višini 3,000.000 SIT, ki
se predloži ob sklenitvi pogodbe.

13. Način oddaje ponudb: pisne ponudbe
z vsemi zahtevanimi dokazili morajo biti odda-
ne v zapečateni kuverti z naslovom Občina
Brežice, Oddelek za gospodarske javne slu-
žbe in gospodarske zadeve, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice, s pripisom: Ne odpiraj
– ponudba za “podelitev koncesije za pregle-
dovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka na območju Občine Brežice“ – vse oz-
načeno s številko objave tega razpisa. Na hrb-
tni strani kuverte mora biti označen točen na-
ziv in naziv naslov pošiljatelja.

14. Rok za dostavo ponudb: pri izbiri kon-
cesionarja bodo upoštevane le pravilno
opremljene in popolne ponudbe, ki bodo na
naslov koncedenta prispele do vključno
19. 12. 2003.

15. Datum odpiranja ponudb: odpiranje
ponudb bo 22. 12. 2003 s pričetkom ob 12.
uri v sejni sobi Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, Brežice. Odpiranje ponudb je jav-
no, na njem lahko sodelujejo zakoniti zasto-
pniki ponudnikov oziroma druge osebe, ki se
za zastopstvo ponudnika izkažejo z veljavnim
pooblastilom.

16. Izbira ponudnika: o izbiri koncesionar-
ja bodo ponudniki obveščeni najkasneje v ro-
ku 5 dni od odpiranju ponudb, o čemer bo
izdana pisna odločba o izboru.

17. Rok za sklenitev pogodbe: v roku 8 dni
od pravnomočnosti odločbe.

18. Morebitne druge informacije o naroči-
lu in dvig razpisne dokumentacije: Občina Bre-
žice, Oddelek za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve: tel. 07/49-91-511, vsak
delovnik od 8. do 12. ure do izteka roka za
predložitev ponudb.

19. Znesek in način plačila za dvig razpi-
sne dokumentacije: plačilo razpisne doku-
mentacije se opravi pred dvigom le-te na bla-
gajni Občine Brežice ali po TR št.:
01209-0100008385. Cena razpisne doku-
mentacije je 50.000 SIT, v to ceno ni zajet
20% DDV, ki se obračuna posebej, s pripi-
som “plačilo razpisne dokumentacije – dimni-
karstvo“.

Občina Brežice

Št. 13260-03 Ob-106800
V skladu s Pravili za promet z nepremični-

nami, s katerimi gospodari Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov RS objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnega

zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 1617, travnik v izmeri 4147 m2,

vpisana pri vl. št. 817, k.o. Veliki Podlog, zem-
ljišče je po planu opredeljeno kot stavbno
zemljišče, pogodbena vrednost je 3,093.629
SIT, od česar znaša vrednost zemljišča
2,578.024 SIT, 20% DDV pa znaša 515.605
SIT.

Zaporedna št. 2
Parc. št. 345/1, travnik v izmeri 1351 m2,

parc. št. 353/1, njiva v izmeri 6553 m2, parc.
št. 336/4, njiva v izmeri 1963 m2, parc. št.
338/2, njiva v izmeri 3792 m2, parc. št.
339/6, pašnik v izmeri 530 m2, vse vpisane
pri vl. št. 153, k.o. Čirče, zemljišča so po
planu namenjena poselitvi, in sicer v območju
za centrale dejavnosti in stanovanja z oznako
“C,S“, pogodbena vrednost je 191,694.524
SIT, od česar znaša vrednost zemljišč
159,745.437 SIT, 20% DDV pa znaša
31,949.087 SIT.

Zaporedna št. 3
Parc. št. 2777, travnik v izmeri 277 m2,

vpisana pri vl. št. 428, k.o. Suhor, zemljišče
se po planu nahaja znotraj poselitvenega ob-
močja S 37-Podstene, pogodbena vrednost
je 410.846 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišča 342.372 SIT, 20% DDV pa naša
68.474 SIT.

Zaporedna št. 4
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Ob-106957
Občina Komenda na podlagi 46. in 47. čle-

na Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97) objavlja

javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča za

izgradnjo
poslovnih objektov v območju poslovne co-

ne Komenda – I. del.
Javnega razpisa se lahko udeležijo pravne

in fizične osebe, katere imajo svoj sedež v
Republiki Sloveniji ali v deželah EU.

Pisne vloge v slovenskem jeziku je potre-
bno vložiti na naslov Občina Komenda, Zajče-
va cesta 23, 1218 Komenda, v zapečateni
ovojnici s pripisom: “Ne odpiraj – javni razpis
2 za prodajo stavbnega zemljišča.“

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo pri-
spele v roku 15 dni od dneva objave razpisa,
s priloženim potrdilom o vplačani varščini na
transakcijski račun št. 01364-0100002342,
Občina Komenda. Pri plačilu obvezno navesti
namen nakazila: Varščina 2, sklic na št.
46501-0011-2003.

Varščina znaša 50,000.000 SIT v absolut-
nem znesku in se šteje kot delno plačilo naku-
pa stavbnega zemljišča, oziroma se interesen-
tu brezobrestno vrne v roku 8 dni po odpira-
nju vlog, če na razpisu ni uspel.

V skladu s smernicami za lokacijski načrt
bo v obravnavani coni možna naslednja na-
membnost objektov:

– logistični centri;
– poslovna dejavnost;
– servisna dejavnost;
– obrtna dejavnost;
– bencinski servis;
– skladiščna dejavnost.
V javnem razpisu se oddaja kompleks zem-

ljišča v skupni zmeri 90.000 m2 za dejavnosti
logističnega centra na naslednjih parcelnih
številkah: 1327/1, 1327/2, 1328, 1330/1,
1237/1, 1234/1, 1229/1, 1226, 1326/1,
1329, 1331, 1236, 1235, 1228, 1227, 1219,
1218, 1210, 1209, 1202, 1201/1, 1201/2,
1193, 1192, 1185, 1184, 1183, 1175, 1174,
1334, 1335 in pa del 1341/1, del 1340, del
1326/2, del 1339, del 1338, del 1337, del
1336, del 1332, del 1333, del 1172, del
1173, del 1347, del 1345, vse k.o. Moste.

Izklicna cena kvadratnega metra komunal-
no opremljenega stavbnega zemljišča znaša
60 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

Okoli 30.000 m2 kompleksa mora biti po-
zidanega s stavbo ne višjo kot 15 m.

Zagotovljenih mora biti okoli 115 parkirnih
mest za osebna vozila ter okoli 30 parkirnih
mest za tovorna vozila.

Davek na dodano vrednost ni zajet v ceno
in bo strošek izbranega ponudnika.

Zgoraj navedeni kompleks bo v skladu s
predvidenim lokacijskim načrtom, programom
opremljanja stavbnih zemljišč in projekti ko-
munalne opreme, možno priključiti na:

– vodovodno omrežje s hidranti;
– fekalno kanalizacijo;
– cestno omrežje v asfaltni izvedbi z od-

vodnjavanjem;
– električno omrežje;
– omrežje zvez (telekomunikacije, KTV).
Vsa infrastruktura bo izvedena v skladu z

lokacijskim načrtom in določili pogodbe o pro-
daji stavbnega zemljišča.

V ceni opreme stavbnega zemljišča ni za-
jet prispevek za priklop na vodovodno, kanali-
zacijsko, električno omrežje in omrežje zvez,
katerega plača investitor glede na projektira-
ne parametre za predvideni objekt.

Rok za začetek gradnje je 18 mesecev od
prodaje zemljišča, dokončanje infrastrukture
in pridobitev uporabnega dovoljenja pa v roku
30 mesecev od prodaje zemljišča.

Uspeli interesent je dolžan v roku 10 dni
po pravnomočnem sklepu o izboru skleniti
pogodbo o nakupu zemljišča.

40% kupnine (pri čemer je varščina všteta)
za stavbno zemljišče je kupec dolžan plačati v
roku 15 dni od sklenitve pogodbe. Ostanek
kupnine pa v 3 obrokih, pri čemer 3 obrok
zapade v plačilo najkasneje 12 mesecev po
sklenitvi pogodbe oziroma v dogovoru z Obči-
no Komenda na podalgi sklepa župana. Po-
godba v obliki notarskega zapisa se predloži
na zemljiško knjigo za vpis lastništva po plači-
lu celotne kupnine. Strošek pogodbe v obliki
notarskega zapisa je strošek kupca.

V primeru, da na razpisu uspeli kupec ne
poravna kupnine za zemljišče v rokih določe-
nih s tem razpisom oziroma s pogodbenimi
določili, se šteje pogodba za razdrto brez
posebnih postopkov in se ne predloži za vpis
v zemljiško knjigo, vplačana varščina pa se
zadrži.

Nastop dejanske posesti na kupljenem
zemljišču bo možen po podpisu pogodbe, pla-
čilu celotne kupnine in po predhodno odstra-
njeni lesni masi, ki ni predmet tega razpisa in
jo je prodajalec dolžan na lastne stroške od-
straniti najkasneje v 18 mesecih po podpisu
pogodbe.

Stroške zemljiškoknjižnih dejanj v zvezi z
vknjižbo pridobljene pravice uporabe po tem
razpisu nosi Občina Komenda.

Strokovna komisija bo odpirala vse v roku
prispele ponudbe, 16. dan po objavi javnega
razpisa ob 12. uri v prostorih sejne sobe Ob-
čine Komenda po zaprtem postopku. Vsi inte-
resenti bodo o končnem izboru obveščeni in
pozvani na eventualna pogajanja v roku 3 dni
po odprtju vseh ponudb.

Občina si pridržuje pravico izbrati kupca
tudi v primeru samo ene ponudbe oziroma da
z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe
kljub ustreznosti ponudbe.

Občina Komenda

Ob-107108
Toko-line tovarna kovčkov in usnjenih iz-

delkov, d.d., 1225 Lukovica, Lukovica pri
Domžalah 84, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo zazidanih

in nezazidanih stavbnih zemljišč in
objektov v Lukovici

1. Predmet prodaje
Zazidano in nezazidano stavbno zemljišče

v skupni površini 8.283 m2 in objekti koristne
gradbene površine 2424,66 m2, vložek št.
439 in vložek 351, vse k.o. Lukovica. Zemlji-
šče je locirano ob cesti Lukovica–Maribor,
oddaljeno le nekaj sto metrov od vstopne po-
staje na novo avtocesto Ljubljana–Maribor,
hkrati pa leži na povsem mirni samostojni
lokaciji ob koncu vasi in na začetku zaprte
doline.

2. Izhodiščna prodajna vrednost je
260,000.000 SIT.

3. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
– nakup po načelu ogledano-kupljeno;
– pogodba bo sklenjena z izbranim ponud-

nikom v 8 dneh po končani izbiri;
– ponudbe morajo vsebovati predvsem na-

slednje elemente:
a) Ime oziroma firmo kupca in točen na-

slov;
b) Ponujeno ceno;
c) Izjavo ponudnika, ali je s prodajalcem

pripravljen skleniti najemno pogodbo za
1.200 m2 gradbenih objektov za dejavnost, ki
je predmet poslovanja prodajalca;

d) Izpisek iz sodnega oziroma drugega re-
gistra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši
od 30 dni;

e) Način in rok plačila ter način zavarova-
nja plačila kupnine;

f) Dokazilo o plačani varščini.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki dol-

žni do roka za oddajo ponudb vplačati na
transakcijski račun št. 18300-0012575437
varščino 10% izklicne prodajne cene. Izbra-
nemu najugodnejšemu ponudniku bo varšči-
na brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim
ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnje-
na po končanem izboru za najugodnejšega
ponudnika.

5. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe o prodaji nepremič-
nine, ki je predmet tega razpisa, z najboljšim
ali katerimkoli ponudnikom.

6. Pisne ponudbe z dokazili je treba posla-
ti s priporočeno pošiljko najpozneje do vključ-
no 15. 12. 2003 na naslov: Toko-line, d.d.,
Lukovica pri Domžalah 84, 1225 Lukovica,
pod oznako “Javni razpis - ne odpiraj“.

7. Vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva nepremičnine plača kupec.

8. Dodatne informacije lahko dobite pri To-
ko-line, d.d., kontaktna oseba Nevenka Ja-
kič, tel. 041/727-926.

Toko-line, d.d., Lukovica

Javne dražbe

Ob-106796
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport, Ljubljana trg OF 13, na pod-
lagi Sklepa Vlade RS, št. 465-314/20002-2
z dne 23. 1. 2003 in skladno z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03) objavlja

javno dražbo
1. Predmet prodaje:
1.1. del objekta V Drago 12 v Mariboru,

stoječem na parc. št. 312/14 in 312/15, obe
k.o. Krčevina in to stanovanje št. 4 v izmeri
67,90 m2. Stanovanje je zasedeno z najemni-
kom;

1.2. dela objekta V Drago 14 v Mariboru,
stoječem na parc. št. 312/14 in 312/15 obe
k.o. Krčevina, v naravi soba v izmeri 12,52 m2.

2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepre-
mičnin. Za nepremičnine pod 1.1. točko – sta-
novanje št. 4 v objektu V Drago 12 v Mariboru
obstaja predkupna pravica najemnika, za ne-
premičnine pod 1.1. in 1.2. pa predkupna pra-
vica lastnikov ostalih delov stavbe.
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3. Izklicna cena: za nepremičnine, ki so
predmet te dražbe in to pod

1.1. točko stanovanje št. 4 v objektu V Dra-
go 12 je izklicna cena 2,617.000 SIT, najnižji
znesek višanja je 50.000 SIT,

1.3. točko soba v objektu V Drago 14 je
izklicna cena 285.000 SIT, najnižji znesek vi-
šanja je 15.000 SIT.

4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po podpisu

pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo mora
kupec podpisati v 15 dneh od dneva javne
dražbe.

Lastništvo preide na kupca ob plačilu ce-
lotne kupnine in davka na promet nepremič-
nin.

5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 17. 12. 2003 s pričetkom ob
11. uri v prostorih odvetniške pisarne Peter
Peče v Mariboru, Svetozarevska 10/II, soba
št. 225.

6. Drugi pogoji:
1.1. na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki
so državljani RS, kar dokazujejo pred dražbo
z izpisom iz sodnega registra oziroma potrdi-
lom o državljanstvu;

1.2. dražitelji morajo pred dražbo predloži-
ti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali over-
jeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti
starejše od 30 dni;

1.3. dražitelji morajo pred dražbo predloži-
ti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne
cene za posamezno nepremičnino, za katero
dražijo. Varščina se plača na račun št.
01100-6300109972, s sklicem na št.
466-175/2003. Uspelemu dražitelju se var-
ščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezo-
brestno v roku 10 dni po opravljeni javni dra-
žbi. Kolikor uspeli dražitelj ne podpiše pogod-
be v 15 dneh po dražbi ali ne plača kupnine v
roku 8 dni po podpisu pogodbe, se vplačana
varščina zadrži;

1.4. vse stroške v zvezi s prenosom la-
stništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knji-
go in drugo), kakor tudi davek na promet ne-
premičnin plača kupec;

1.5. nepremičnine so naprodaj po načelu
videno kupljeno;

1.6. nepremičnine se prodajajo in dražijo
vsaka posebej.

7. Informacije: za dodatne informacije v
zvezi s prijavo se obrnite na Mitja Maruška,
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad
za investicije, Trubarjeva ul. 3, Ljubljana, tel.
01/244-11-76 in za ogled nepremičnine se
lahko dogovorite z Marin Hubertom pri uprav-
ljalcu Srednji kmetijski šoli v Mariboru po tel.
02/251-30-11.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-106918
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih

financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 39. člena Uredbe o prido-
bivanju, razpolaganju in upravljanju s stvar-
nim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03), 101. člena Statuta
Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00) in
sklepa Občinskega sveta občine Cerknica
št. 06203-7/2003 z dne 28. 11. 2003,
Občina Cerknica s sedežem v Cerknici,
C. 4. maja 53, razpisuje

javno dražbo
za prodajo kompleksa bivših vojašnic v

Podskrajniku
I. Naziv in sedež organizatorja: Občina Cer-

knica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, tel.
01/70-90-610, faks 01/70-90-633.

II. Opis predmeta:
Predmet javne dražbe je kompleks bivših

vojašnic v Podskrajniku, ki se nahaja ob regio-
nalni cesti R-212 med naseljem Cerknico in
Rakekom. Kompleks sestavljajo naslednje par-
cele:

– 366/18 neplodno v izmeri – 8087 m2,
– 366/19 neplodno v izmeri –

124.188 m2,
– 366/403 poslovna stavba – 744 m2,
– 366/404 funkcion. objekt – 11 m2,
– 366/405 poslovna stavba – 577 m2,
– 366/406 poslovna stavba – 28 m2,
– 366/407 poslovna stavba – 106 m2,
– 366/408 poslovna stavba – 315 m2,
– 366/409 poslovna stavba – 317 m2,
– 366/410 poslovna stavba – 316 m2,
– 366/411 poslovna stavba – 315 m2,
– 366/412 poslovna stavba – 574 m2,
– 366/413 poslovna stavba – 575 m2,
– 366/414 poslovna stavba – 999 m2,
– 366/415 poslovna stavba – 441 m2,
– 366/416 poslovna stavba – 441 m2,
– 366/417 poslovna stavba – 441 m2,
– 366/418 poslovna stavba – 440 m2,
– 366/419 poslovna stavba – 230 m2,
– 366/420 poslovna stavba – 444 m2,
– 366/421 poslovna stavba – 115 m2,
– 366/422 poslovna stavba – 28 m2,
vpisane pri vl. št. 1741, vse k.o. Dolenja

vas. Skupna površina kompleksa bivših voja-
šnic v Podskrajniku meri 139.732 m2.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta obči-
ne Cerknica št. 35001-35/2002 z dne 2. 10.
2002 je kompleks namenjen za gradnjo go-
spodarskih objektov namenjenih industriji in
drobnem gospodarstvu. Navedeni kompleks
je nezazidano stavbno zemljišče in komunal-
no še ni urejeno.

Predmet prodaje je delež 16/20 ink celot-
nega kompleksa, ki ga sestavljajo vse zgoraj
navedene parcele.

Izklicna cena za predmet prodaje znaša
403,200.000 SIT brez 20% DDV.

III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 200.000 SIT.

IV. Splošni pogoji: postopek javne dražbe
in sklenitev prodajne pogodbe poteka v skla-
du s splošnimi pogoji organizatorja javne dra-
žbe. Potek javne dražbe se zvočno snema.

V. Vrsta pravnega posla, ki je predmet jav-
ne dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih po-
gojev organizatorja javne dražbe in sklepa Ob-
činskega sveta občine Cerknica št.
06203-7/2003 z dne 28. 11. 2003. Prodaj-
na pogodba mora biti sklenjena v roku 3 dni
po zaključku javne dražbe.

VI. Način in rok plačila: kupec mora 20%
kupnine dosežene na javni dražbi poravnati
do 28. 1. 2004, hkrati mora za preostanek
kupnine z rokom plačila 31. 10. 2004
predložiti bančno garancijo. Kupnina se na-
kaže na račun Občine Cerknica št.
01213-0100002563 pri UJP Postojna, ban-
čna garancija pa se predloži Občini Cerknica
do 28. 1. 2004.

Plačilo 20% kupnine in predložitev bančne
garancije sta bistveni sestavini pravnega po-

sla. Kolikor kupec ne poravna 20% kupnine in
ne predloži zahtevane bančne garancije za
preostali del kupnine na določen način in v
določenem roku po sklenitvi pogodbe, se šte-
je prodajno pogodbo za razdrto.

Če pride do razdrtja prodajne pogodbe iz
razlogov na strani kupca na način, da kupec
plača 20% kupnine ne predloži pa bančne
garancije za preostali del kupnine, se že vpla-
čani del kupnine šteje za pogodbeno kazen.

VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v ponedeljek, dne 22. 12. 2003, v sejni
sobi v I. nadstropju Občine Cerknica, Cesta
4. maja 53 v Cerknici, s pričetkom ob 13. uri.

VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: na
javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja
pravna ali fizična oseba pod naslednjimi
pogoji:

– da plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;

– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni;

– pooblaščenci pravnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti pooblastilo za licitiranje
z notarsko overjenim podpisom;

– fizične osebe morajo dostaviti veljavni
osebni dokument;

Vse listine je potrebno predložiti v izvir-
niku.

IX. Varščina: ponudniki morajo varščino
plačati pred začetkom javne dražbe na račun
Občine Cerknica 01213-0100002563 UJP
Postojna.

Varščina za zemljišča, ki so predmet javne
dražbe znaša 41,000.000 SIT.

X. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje varšči-
ne: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se varščina vrne najkasneje v roku 8
dni po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki
uspe, se varščina vračuna v kupnino. Če ku-
pec, ki je uspel na javni dražbi ne sklene po-
godbe, ne plača kupnine ali ne predloži ban-
čne garancije, organizator javne dražbe obdr-
ži njegovo varščino.

XI. Ogled: po predhodnem dogovoru je
možen ogled parcel, ki so predmet javne
dražbe.

XII. Drugi pogoji: objekti in mreža javne in-
frastrukture za zemljišča, ki so predmet javne
dražbe bodo zgrajeni naknadno. Za izgradnjo
infrastrukture na zemljišču, ki je predmet jav-
ne dražbe je zadolžen kupec, glede na delež
lastništva.

V kupnino niso zajete priključne takse, so-
glasja in drugi stroški za izvedbo. Kupec je
dolžan na vrednost zemljišča, ki bo dosežena
na javni dražbi, plačati 20% davek na dodano
vrednost. Kupec je dolžan plačati tudi vse stro-
ške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom.

XIII. Ostalo: dodatne informacije zainteresi-
rani kupci lahko dobijo na tel. 01/70-90-610.
Poznejših reklamacij kupca se ne bo upo-
števalo.

Občina Cerknica

Št. 2077/2003 Ob-106943
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,

Koper, na podlagi Pravilnika o pogojih in po-
stopku za prodajo stanovanjskih hiš, stano-
vanj, pomožnih stanovanjskih prostorov in dru-
gih delov stavb (Uradne objave, št. 19/94),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in uprav-
ljanju s stvarnim premoženjem občin (Uradni
list RS, št. 12/03), Zakona o javnih financah
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(Uradni list RS, št. 47/99, 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 110/02), sklepa Občinskega
sveta Mestne občine Koper, št. K3603-21/98
z dne 7. 3. 2002 in z dne 10. 7. 2003 ter
sklepa župana, št. K4652-150/2003 z dne
14. 10. 2003 razpisuje

ponovno javno dražbo
ki bo v ponedeljek, 22. 12. 2003 ob 9.

uri, v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdi-
jeva 10 – pritličje, za prodajo naslednjih ne-
premičnin, ki so v lasti Mestne občine Koper:

1. Nepremičnina, v naravi dotrajana stano-
vanjska hiša na naslovu Koper, Kumarjeva 6,
stoječa na parc. št. 535/1 k.o. Koper, s pripa-
dajočim stavbiščem in dvoriščem v skupni izme-
ri 308 m2, za izklicno ceno 14,689.157 SIT.

2. Kare Levja–Gasilska, s parc. št. 415,
417, 418, 419 k.o. Koper, za izklicno ceno
80,424.407 SIT.

3. Nepremičnina, v naravi dotrajana stano-
vanjska hiša na naslovu Koper, Tovarniška 4,
stoječa na parc. št. 1326 k.o. Koper, s pripa-
dajočim stavbiščem in dvoriščem v skupni izme-
ri 149 m2, za izklicno ceno 20,719.138 SIT.

4. Nepremičnina, v naravi stanovanjska
hiša na naslovu Koper, Solinska 2, s kori-
stno površino 112,41 m2, stoječa na parc.
št. 921 k.o. Koper, za izklicno ceno
13,961.242 SIT.

5. Nepremičnina, v naravi dotrajana stano-
vanjska stavba na naslovu Šalara b.š., s kori-
stno površino 56,73 m2, stoječa na parc. št.
3504/1, vl. št. 1326 k.o. Semedela, ki po
podatkih iz zemljiške knjige obsega hišo in
dvorišče v skupni izmeri 69 m2, za izklicno
ceno 3,708.832 SIT.

6. Nepremičnina, v naravi gospodarsko
poslopje-garaža, na naslovu Tinjan b.š., s ko-
ristno površino 23,22 m2, stoječa na parc. št.
1948 k.o. Tinjan, ki po podatkih iz zemljiške
knjige obsega stavbišče, hišo in dvorišče v
skupni izmeri 30 m2, za izklicno ceno
620.330 SIT.

Izklicne cene so izračunane na dan 31. 10.
2003.

Davek na promet nepremičnin in drugi stro-
ški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi
niso vključeni v ceno in jih poravna kupec.

V sklopu kareja Levja–Gasilska (zapore-
dna točka 2) se nahaja stanovanje v privatni
lasti. Mestna občina Koper bo lastnici zagoto-
vila nadomestno stanovanje.

V pritličju nepremičnine pod točko 4 se
nahaja poslovni prostor z naslovom Tomaži-
čev trg 2, ki ni predmet te prodaje.

Vknjižba nepremičnine pod točko 4 bo
možna po izdelavi etažnega načrta stavbe, ka-
terega stroške izdelave plača kupec.

Nepremičnini pod 5. in 6. točko sta za-
sedeni.

Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga
ceno je 10.000 SIT.

Razpisni pogoji so naslednji:
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dra-

žbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati
kavcijo v višini 10% od izklicne cene na po-
dračun Mestne občine Koper številka
01250-0100005794, voden pri Upravi RS za
javna plačila – urad Koper, z obveznim skli-
cem na številko 200100-1 ter dokazilo o vpla-
čilu predložiti na javni dražbi.

Pogodba o prodaji mora biti sklenjena v
najkasneje 15 dneh po javni dražbi. Če po-
godba ni sklenjena v tem roku, zapade osta-
nek varščine po odbitku stroškov postopka za

izdelavo elaborata sodne cenitve in ostalih
stroškov, v korist lastnika.

Kupec mora plačati kupnino najpozneje v
petnajstih dneh po sklenitvi pogodbe na po-
dračun Mestne občine Koper številka
01250-0100005794, voden pri Upravi RS za
javna plačila – urad Koper.

Zastopniki civilnih in pravnih oseb morajo
predložiti pravnoveljavno overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi.

Vplačana kavcija se kupcu vračuna v ku-
pnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v
petnajstih dneh po izvedeni javni dražbi.

Prodaja se izvede po principu videno-ku-
pljeno in kupec nima pravice uveljavljati z ob-
jekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.

Kupec mora pri dražbi predložiti potrdilo o
državljanstvu Republike Slovenije in davčno
številko.

Pravne osebe morajo imeti sedež v Repu-
bliki Sloveniji ter predložiti izpisek iz sodnega
registra.

Vse informacije v zvezi z nepremičninami,
ki se prodajajo, dobijo interesenti na Uradu za
nepremičnine Mestne občine Koper, ali po
tel. 05/66-46-285.

Mestna občina Koper

ganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti ob-
sojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku za-
radi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fo-
tokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali
maloobmejne prepustnice;

– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je

razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem držav-

nem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;

– fotokopijo potrdila o opravljenem stro-
kovnem izpitu za inšpektorja oziroma izjava o
opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi nakle-
pnega 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 pravo-
sodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee;

– znanje angleškega jezika oziroma zna-
nje drugega jezika EU se dokazuje z ustrez-
nim dokazilom oziroma potrdilom ali kako dru-
gače, kar pojasni v razgovoru s posebno na-
tečajno komisijo.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta de-
lovnih izkušenj na področju, za katero kandi-
dirajo 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 sto-
pnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na dru-
gih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo
z ustreznimi referencami oziroma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v razgovo-
ru 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 proračun-

skih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in prav-

nega 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 iz-
jemoma 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 razgovo-
rom ugotovila komunikacijske veščine kandi-
data, upravljavske in vodstvene sposobnosti
pa bo presojala bodisi na podlagi razgovora,
bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi
na podlagi ocene strokovne institucije.

Na predlog ministra za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano bo izbranega kandidata za
glavnega inšpektorja Republike Slovenije za

Razpisi delovnih
mest

Št. 122-999/2003-2 Ob-107040
Zaradi tehnične napake se objava javnega

natečaja za položaj glavnega inšpektorja
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo v Uradnem listu RS, št.
113-114 z dne 21. 11. 2003 razveljavi in se
objavi v naslednjem besedilu:

Na podlagi drugega odstavka 191. člena,
prvega odstavka 27. člena in tretjega odstav-
ka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02) minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi sklepa
Uradniškega sveta številka 9064- 25/2003 z
dne 6. 10. 2003 objavlja javni natečaj za po-
ložaj

glavnega/ne inšpektorja/ice Republike
Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lov-
stvo in ribištvo.

Poleg splošnih pogojev, določenih z zako-
nom, morajo kandidati izpolnjevati še nasled-
nje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo bio-
tehniške ali veterinarske smeri;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih iz-
kušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz jav-
ne uprave;

– imeti morajo opravljen strokovni izpit za
inšpektorja;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje angleškega jezika

oziroma znanje drugega uradnega jezika EU;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni za-

radi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
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kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ime-
novala Vlada Republike Slovenije za dobo pet-
ih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Delo bo opravljal v nazivu inšpektorja- višjega
svetnika na sedežu organa v Ljubljani, Par-
mova 33.

Glavni inšpektor Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenova-
nja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna
znanja vodenja v javni upravi in druga special-
na 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.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega na-
tečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Jože Romšek, Ministrstvo
za promet, Langusova 4, Ljubljana, tel.
01/478-82-76. Kandidatom, ki jih bo pose-
bna natečajna komisija glede na strokovno
usposobljenost ocenila kot primerne za polo-
žaj, bo predsednik posebne natečajne komi-
sije izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo
izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in neiz-
brani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata na položaj pi-
sno obveščeni o izbiri.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-106809
Skladno z 58. členom Zakona o javnih

uslužbencih objavljamo javni natečaj za na-
slednje uradniško delovno mesto:

1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
Vlade RS za strukturno politiko in regionalni
razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana.

2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
podsekretar.

3. Nazivi, v katerih se lahko opravlja delo
uradniškega delovnega mesta: podsekretar,
sekretar.

4. Pogoji za opravljanje dela: univerzitetna
ali visoka strokovna s specializacijo ali mag.,
družboslovne oziroma naravoslovne smeri, dr-
žavni izpit iz javne uprave, najmanj 8 let delov-
nih izkušenj.

5. Dodatna znanja: aktivno znanje angle-
škega jezika.

6. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k
prijavi: obvezno fotokopije dokazil za vsakega
od pogojev za opravljanje dela.

7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
po objavi razpisa na naslov v 1. točki, s pripi-
som: javni natečaj za podsekretarja.

8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma 30
dni po izbiri.

9. Oseba, ki daje informacije o izvedbi
javnega naročila: Tamara Potočar, tel.
478-37-68.

Služba Vlade RS za strukturno politiko
in regionalni razvoj

Ob-106824
Na podlagi 56. člena in prvega odst.

58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ura-
dni list RS, št. 56/02) Občina Bled, Cesta
svobode 13, 4260 Bled, objavlja javni natečaj
za prosto delovno mesto

občinski redar.

Delo se lahko opravlja v nazivih: občinski
redar III, občinski redar II in občinski redar I.

Pogoji za opravljanje dela:
– srednja strokovna izobrazba – V. stopnja,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– aktivno znanje angleškega ali nemškega

jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen strokovni upravni izpit.
Kandidati-ke morajo poleg dokazil o izpol-

njevanju pogojev, kratkega opisa dosedanjih
delovnih izkušenj in morebitnih dokazil o po-
sebnih znanjih in sposobnostih vlogi obvezno
priložiti še naslednja dokazila:

– potrdilo o tem, da kandidat-ka ni bil-a
pravnomočno obsojen-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil-a obsojen-a na nepogoj-
no kazen zapora v trajanju več kot šest mese-
cev (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje),

– potrdilo o tem, da kandidat-ka ni v ka-
zenskem postopku zaradi kaznivega dejanja
(potrdilo izda krajevno pristojno sodišče).

Kandidat-ka bo delo opravljala v prostorih
Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
in na terenu.

V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lahko za
delovno mesto kandidira tudi oseba, ki nima
opravljenega strokovnega upravnega izpita, pod
pogojem, da bo navedeni izpit opravila najka-
sneje v enem letu od imenovanja v naziv.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedolo-
čen čas, s polnim delovnim časom.

Rok za vložitev prijave na javni natečaj je
osem dni od dneva objave javnega natečaja.

Prijava se vloži na naslov: Občina Bled,
Cesta svobode 13, 4260 Bled s pripisom
“Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta“.

Kandidati-ke bodo o izboru obveščeni v
roku 15 dni od poteka roka za prijavo na javni
natečaj.

Informacije o izvedbi javnega natečaja do-
bite vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure
na tel. 04/575-01-30.

Občina Bled

Št. 3/03-639 Ob-106869
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Za-

kona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
56/02) Republika Slovenija, Sodni svet ob-
javlja javni natečaj za eno prosto uradniško
delovno mesto

višji strokovni sodelavec III.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Republika

Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta: vi-

šji strokovni sodelavec III.
3. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega tujega jezika (angleščina,

nemščina),
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
4. Poleg navedenih pogojev mora kandi-

dat izpolnjevati še splošne pogoje, določene
z Zakonom o javnih uslužbencih.

5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandi-
dati prijavi:

– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o znanju tujega jezika,
– potrdilo o državljanstvu,

– potrdilo o opravljenem pravniškem dr-
žavnem izpitu,

– fotokopija indeksa ali potrdila o opravlje-
nih izpitih, iz katerega je razviden uspeh v
času študija na pravni fakulteti,

– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ter ustrezne reference
oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih iz-
kušenj.

6. Z izbranim kandidatom bomo sklenili de-
lovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in s poskusno dobo, ki traja
4 mesece.

7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 15 dni
od dneva objave tega javnega natečaja na na-
slov: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčar-
jeva 9, 1000 Ljubljana.

8. Oseba, ki daje informacije o izvedbi jav-
nega natečaja: sekretar Sodnega sveta Bojan
Breznik.

Republika Slovenija
Sodni svet

Št. 07-2/12 Ob-106893
Javni sklad Republike Slovenije za kultur-

ne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o usta-
novitvi Javnega sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti razpisuje delovno mesto

organizator - pripravnik – Območna iz-
postava Sevnica.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da imajo končan štiriletni program sred-
njega izobraževanja administrativne, ekonom-
ske ali sorodne smeri,

– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega je-

zika.
Delovno razmerje se sklepa za določen

čas 6 mesecev, s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju raz-

pisanih pogojev sprejema Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8
dni po tej objavi.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
po končanem razpisnem roku.

Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti

Št. 416/03 Ob-106903
Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-

ce, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto

podsekretarja v Sektorju za finančni si-
stem.

Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj (kolikor

ima kandidat magisterij oziroma doktorat se
zahteva najmanj 5 let in 4 mesece delovnih
izkušenj).

Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma

ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga kan-
didat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat
opraviti v roku enega leta od sklenitve delov-
nega razmerja).

Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo pred-
pisi s področja delovnega prava ter pogoje iz
drugega odstavka 88. člena Zakon o javnih
uslužbencih.

Pri izboru bodo imeli prednost kandidati,
ki imajo delovne izkušnje s področja trga vre-
dnostnih papirjev in investicijskih skladov.
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Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu

iz javne uprave oziroma o opravljenem ustrez-
nem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga
kandidat ima),

– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili de-

lovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju
za finančni sistem Ministrstva za finance, Žu-
pančičeva 3, Ljubljana, v nazivu podsekretar.
Delo na tem delovnem mestu se lahko oprav-
lja le v nazivu podsekretar.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prija-
ve z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Slu-
žba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001
Ljubljana.

Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.

Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Nina Kravanja).

Ministrstvo za finance

Št. 416/03 Ob-106904
Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-

ce, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:

podsekretarja v Sektorju za upravni po-
stopek na drugi stopnji s področja dav-
čnih in carinskih zadev.

Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma

ustrezni priznani strokovni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– pravniški državni izpit.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat

izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo pred-
pisi s področja delovnega prava ter pogoje iz
drugega odstavka 88. člena Zakon o javnih
uslužbencih.

Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu

iz javne uprave oziroma o opravljenem ustrez-
nem priznanem strokovnem izpitu,

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpi-
tu iz upravnega postopka,

– dokazilo o opravljenem pravniškem dr-
žavnem izpitu,

– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili de-

lovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju
za upravni postopek na drugi stopnji s podro-
čja davčnih in carinskih zadev Ministrstva za
finance, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, v na-
zivu podsekretar. Delo na tem delovnem
mestu se lahko opravlja le v nazivu podse-
kretar.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prija-
ve z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Slu-
žba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001
Ljubljana. Kandidate bomo o izboru pisno ob-
vestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.

Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-52-34 (Nina Kravanja).

Ministrstvo za finance

Št. 111-1/03 3101 Ob-106907
V skladu z 58. členom Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja Mi-
nistrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, javni natečaj za naslednja
delovna mesta: Zavod za prestajanje kazni za-
pora Ljubljana, Povšetova 5,

I. paznik, pooblaščena uradna oseba,
ki se lahko opravlja v nazivih paznik III,
paznik II in paznik I (trije kandidati).

Poleg splošnih pogojev določenih z Zako-
nom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02)
in Zakonom o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02), morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– srednja izobrazba splošne, tehnične ali
druge ustrezne smeri,

– 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– vozniški izpit B kategorije,
– nekaznovanost,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Delo se bo opravljalo v Zavodu za presta-

janje kazni zapora Ljubljana in na terenu. Delo
se opravlja v turnusu.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedolo-
čen čas s polnim delovnim časom in posku-
snim delom treh mesecev.

II. višji paznik za sprejem in odpust, po-
oblaščena uradna oseba, ki se lahko
opravlja v nazivih, višji paznik III, višji paz-
nik II in višji paznik I.

Poleg splošnih pogojev določenih z Zako-
nom 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:

– višja izobrazba splošne, tehnične ali dru-
ge ustrezne smeri,

– 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– vozniški izpit B kategorije.
Delo se bo opravljalo v Zavodu za presta-

janje kazni zapora Ljubljana in na terenu. De-
lovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas
s polnim delovnim časom in poskusnim de-
lom treh mesecev.

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02) lahko za delovna mesta
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, 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 kandida-
ti/ke za delovna mesta pod točko I. in točko
II. priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo dokazila o zaključku šole,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Mi-

nistrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem po-

stopku (izdaja ga pristojno sodišče).
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pi-

sne prijave z zahtevanimi dokazili in opisom
delovnih izkušenj v osmih dneh po objavi na
naslov Uprava za izvrševanje kazenskih san-
kcij. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljub-
ljana, Povšetova 5, Ljubljana, s pripisom “Jav-
ni natečaj“. Potrdilo o nekaznovanosti in potr-
dilo, da kandidat/ka ni v kazenskem postop-
ku se lahko dostavi kasneje.

Za preverjanje izpolnjevanja pogojev bo s
kandidati/kami opravljen osebni razgovor in
psihološko testiranje.

Kandidate/ke bomo o izboru pisno obve-
stili v petnajstih dneh po opravljenem postop-
ku. Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 01/300-55-30.

Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Ig
132

I. paznica, pooblaščena uradna oseba,
ki se lahko opravlja v nazivih paznica III,
paznica II in paznica I.

Poleg splošnih pogojev določenih z Zako-
nom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02)
in Zakonom o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02), morajo kandidatke izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– srednja izobrazba splošne, tehnične ali
druge ustrezne smeri,

– 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– vozniški izpit B kategorije,
– nekaznovanost,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ženska.
Delo se bo opravljalo v Zavodu za presta-

janje kazni zapora Ig na Igu in na terenu. Delo
se opravlja v turnusu.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedolo-
čen čas s polnim delovnim časom in posku-
snim delom treh mesecev.

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02) lahko za delovna mesta
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, 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 kandidat-
ke priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo dokazila o zaključku srednje
šole,

– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Mi-

nistrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem po-

stopku (izdaja ga pristojno sodišče).
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pi-

sne prijave z zahtevanimi dokazili in opisom
delovnih izkušenj v osmih dneh po objavi na
naslov: Uprava za izvrševanje kazenskih san-
kcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Ig
136, 1292 Ig, s pripisom “Javni natečaj“. Po-
trdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandi-
datka ni v kazenskem postopku, se lahko do-
stavi kasneje.

Za preverjanje izpolnjevanja pogojev bo s
kandidatkami opravljen osebni razgovor in psi-
hološko testiranje.

Kandidatke bomo o izboru pisno obvestili
v petnajstih dneh po opravljenem postopku.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na
tel. 01/420-19-11.

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Ob-106920
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslu-

žbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), objavlja Obči-
na Prevalje javni natečaj za zasedbo uradni-
škega delovnega mesta

“svetovalec“ v oddelku za komunalno
cestno gospodarstvo, Trg 2a, Prevalje,
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ki se bo izvajal v nazivu svetovalec III. Na-
loge na tem delovnem mestu se lahko oprav-
ljajo v nazivih svetovalec I, svetovalec II, sveto-
valec III.

Kandidat mora izpolnjevati splošne pogo-
je, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava, 88. člena Zakona o javnih uslužbencih
ter naslednje pogoje za zasedbo delovnega
mesta:

– visoka strokovna izobrazba, smer javna
uprava,

– najmanj osem mesecev delovnih iz-
kušenj.

Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z

delovnimi izkušnjami na enakih ali podobnih
delih v državni upravi oziroma v upravah lokal-
nih skupnosti.

Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpi-

sek iz kazenske evidence, ki ne sme biti sta-
rejše od treh mesecev (izda ga Ministrstvo za
pravosodje),

– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(dobite ga na pristojnem sodišču),

– življenjepis z opisom dosedanjih delov-
nih izkušenj.

S kandidatom bo sklenjeno delovno ra-
zmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in s poskusnim delom tri mesece.

Kandidat, ki nima opravljenega državnega
izpita, mora ta pogoj izpolniti najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
lahko kandidati pošljejo na naslov: Občina Pre-
valje, Trg 2a, 2391 Prevalje.

Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja. Nepopolnih prijav ne bomo
upoštevali.

Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8
dni po opravljeni izbiri.

Za dodatne informacije lahko pokličete na
tel. 02/82-46-114 (Stanko Kumprej).

Občina Prevalje

Ob-106928
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Tr-

bovlje v skladu z 58. členom Zakona o jav-
nih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02)
objvalja javni natečaj za uradniško delovno
mesto

vodja oddelka za okolje, prostor, eko-
logijo, gospodarske javne službe in občin-
sko premoženje, ki se opravlja v nazivu
višji svetovalec I.

Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba arhi-

tekturne, gradbene, strojne ali druge ustrezne
tehnične smeri,

– 11 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati

izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih ureja Za-
kon o delovnih razmerjih ter Zakon o javnih
uslužbencih.

Kandidati, ki nimajo opravljenega državne-
ga izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti v
enem letu od imenovanja.

Pri izboru bodo imeli prednost kandidati,
ki imajo delovne izkušnje in znanja na podro-
čju, za katerega kandidirajo.

K prijavi z življenjepisom in opisom dose-
danjih delovnih izkušenj morajo kandidati pri-
ložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem držav-

nem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kazni-

vega dejanja,
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z doka-

zili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov: Ob-
čina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena po-
godba o zaposlitvi za nedoločen čas.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po izteku roka za prijavo.

Za dodatne informacije lahko pokličete na
tel. 03/563-44-77, Jolanda Plevnik.

Občina Trbovlje

Št. 07-2/12 Ob-106944
Javni sklad Republike Slovenije za kultur-

ne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o usta-
novitvi Javnega sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti razpisuje delovno mesto:

organizator - pripravnik, Območna iz-
postava Sevnica.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da imajo končan štiriletni program sred-
njega izobraževanja administrativne, ekonom-
ske ali sorodne smeri,

– obvbladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega je-

zika.
Delovno razmerje se sklepa za določen

čas 6 mesecev, s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju raz-

pisanih pogojev sprejema Javni skald RS za
kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8
dni po tej objavi.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
po končanem razpisnem roku.

Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti

Št. 122-1002/2003 Ob-107026
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in v

skladu z 58. členom Zakona o javnih uslu-
žbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) glavni inšpektor
za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
objavlja javni natečaj za uradniško delovno me-
sto:

inšpektor – svetnik v Uradu glavnega
inšpektorja.

1. Kraj opravljanja dela: Parmova 33, Ljub-
ljana.

2. Vrsta uradniškega delovnega mesta: in-
špektor – svetnik.

3. Delo se opravlja v nazivu: inšpektor –
višji svetnik.

4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom.

5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega

mesta: državljanstvo Republike Slovenije, ak-
tivno znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem po-
stopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila
obsojena na nepogojno kazen zapora v traja-
nju več kot šest mesecev,

– univerzitetna izobrazba veterinarske ali ži-
vilske smeri,

– najmanj 11 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
– znanje enega tujega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati/ke z izkuš-

njami s področja opravljanja nalog inšpekcij-
skega nadzorstva, s poznavanjem delovanja
institucij EU in pravnega reda EU s področja
dela ter kandidati/ke z organizacijskimi spo-
sobnostmi.

1. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in po-
sebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:

– dokazilo o državljanstvu Republike Slo-
venije,

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kazni-
vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžno-
sti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a obsojen
na nepogojno kazen v trajanju več kot 6 me-
secev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazen-
ski postopek zaradi prej navedenega kaznive-
ga dejanja,

– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma,
pridobljena v RS ali nostrificirana tuja diploma),

– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,

– potrdilo o opravljenem strokovnem izpi-
tu za inšpektorja,

– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,

– življenjepis z opisom dosedanjih delov-
nih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih
znanjih in sposobnostih (dokazilo o znanju tu-
jega jezika).

V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidi-
rajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega držav-
nega izpita iz javne uprave in strokovnega izpi-
ta za inšpektorja pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedena
izpita opravile najkasneje v enem letu od ime-
novanja v naziv.

1. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na na-
slov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska
56, 58, Ljubljana, s pripisom: “Javni nate-
čaj – inšpektor svetnik v Uradu glavnega
inšpektorja“.

2. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije o
izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/434-57-10, Saša Dragar Milanovič.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-107030
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospo-

darstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto

višjega svetovalca/-ko v pravni službi
(na lokaciji Maribor).

Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazi-
vu višji svetovalec/-ka II. Naloge na tem de-
lovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji
svetovalec/-ka I, višji svetovalec/-ka II.

Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba

upravne smeri oziroma univerzitetna izobraz-
ba pravne smeri,

– najmanj osem let delovnih izkušenj.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 119-120 / 5. 12. 2003 / Stran 7269

Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje enega svetovnega jezika,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Pri izboru bodo imeli prednost kandida-

ti/-ke, ki imajo delovne izkušnje s področja
reševanja najzahtevnejših upravnih postopkov
na drugi stopnji s področja denacionalizacije.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedolo-
čen čas, s polnim delovnim časom.

Kandidati/-ke, ki nimajo opravljenega dr-
žavnega izpita iz javne uprave, ga morajo opra-
viti v letu dni od imenovanja.

Pogoje, ki dajejo kandidatom prednost pri
izboru, bo posebna natečajna komisija preso-
jala na podlagi priloženih dokazil oziroma refe-
renc ali na podlagi pogovora s kandidati.

Poleg navedenih pogojev morajo kandida-
ti/-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega razmer-
ja ter drugi odstavek 88. člena Zakona o jav-
nih uslužbencih.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj in potrdilom o
državljanstvu, potrdilom o nekaznovanosti
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in o tem, da niste bili ob-
sojeni na nepogojno kazen zapora v traja-
nju več kot šest mesecev (izdaja ga Mini-
strstvo za pravosodje), ter potrdilom, da ni-
ste v kazenskem postopku zaradi takšnega
kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pri-
stojno sodišče), pošljite v 8 dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Mini-
strstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotni-
kova 5. Dodatne informacije o izvedbi jav-
nega natečaja dobite po tel. 01/478-32-11
in 01/478-32-39.

Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
15 dneh po opravljenem postopku.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 121-30/2003-01-924 Ob-107034
V skladu z 58. členom Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostih uradniških delov-
nih mest;

Na Glavnem uradu:
1. Pripravnik v oddelku za register na

Glavnem uradu Davčne uprave RS, ki se
bo usposabljal za vodenje postopkov re-
gistracije.

Pogoji za opravljanje dela: diplomirani
upravni organizator.

2. Pripravnik v oddelku za izterjavo na
Glavnem uradu Davčne uprave RS, ki se
bo usposabljal za vodenje postopkov pri-
silne izterjave.

Pogoji za opravljanje dela: univerzitetni di-
plomirani pravnik.

Na Davčnem uradu Koper:
3. Davčni kontrolor v nazivu višji kon-

trolor III v referatu za fizične osebe.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba eko-

nomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje italijanskega jezika,
– znanje uporabe računalnika.

Na Davčnem uradu Kranj:
4. Pripravnik, ki se bo usposabljal na

področju kontroliranja in odmere davkov
in drugih dajatev.

Pogoji za opravljanje dela: univerzitetni di-
plomirani ekonomist.

Na Davčnem uradu Ljubljana:
5. – 9. Davčni kontrolor v nazivu višji

kontrolor III (pet delovnih mest).
– 5. in 6 v referatu za kontrolo in odmero

malih pravnih oseb,
– 7. v oddelku za odmero in kontrolo fizič-

nih oseb, ki opravljajo dejavnost, tujcev in in-
formiranje,

– 8. v referatu za kontrolo, odmero in obra-
čun davkov in drugih dajatev na Izpostavi Ljub-
ljana Bežigrad,

– 9. v referatu za kontrolo, odmero in obra-
čun davkov in drugih dajatev na Izpostavi Ljub-
ljana Šiška.

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba eko-

nomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uporabe računalnika.
10. Referent v nazivu referent IV v refe-

ratu za kontrolo, odmero in obračun dav-
kov in drugih dajatev na Izpostavi Ljublja-
na Moste Polje.

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja izobrazba splošne, te-

hnične ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uporabe računalnika.
Na Davčnem uradu Novo mesto:
11. Davčni kontrolor v nazivu višji kon-

trolor III v referatu za samostojne podjet-
nike.

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba eko-

nomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uporabe računalnika.
Na Davčnem uradu Ptuj:
12. Davčni kontrolor v nazivu višji kon-

trolor III v referatu za samostojne podjet-
nike.

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba eko-

nomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uporabe računalnika.
13. Višji izterjevalec v nazivu višji izter-

jevalec III v referatu za izterjavo.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba eko-

nomske ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit za izterjevalca, ki ga mora

kandidat/-ka opraviti najkasneje v roku enega
leta od dneva imenovanja za izterjevalca,

– vozniški izpit B kategorije,
– znanje uporabe računalnika.
Zaželeno je poznavanje davčne zakonoda-

je in delovne izkušnje s področja računovod-
stva in financ pri vseh delovnih mestih z izje-
mo pripravnikov.

Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega
strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga
mora opraviti najkasneje v enem letu od ime-
novanja v naziv.

Strokovni izpit iz upravnega postopka mora
kandidat opraviti pred pridobitvijo pooblastila
za opravljanje dejanj v upravnem postopku.

Poleg navedenih pogojev morajo kandida-
ti/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih ureja-
jo predpisi s področja delovnega prava ter
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.

Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenje-
na pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln
delovni čas, razen za delovna mesta pod št.
1, 2 in 4, s katerimi bo sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas, to je za čas 10
mesečnega pripravništva, in s polnim delov-
nim časom.

Za delovna mesta, z izjemo delovnih mest
pod št. 1, 2 in 4, je predvideno 3-mesečno
poskusno delo.

Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti potr-
dilo o izobrazbi.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju navede-
nih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (področje delov-
nih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8 dneh od
objave na naslov, kjer se bodo navedena de-
lovna mesta tudi opravljala:

– pod št. 1-2: DURS, Glavni urad, Šmar-
tinska 55, 1000 Ljubljana,

– pod št. 3: DURS, Davčni urad Koper,
Ferrarska 30, 6000 Koper,

– pod št. 4: DURS, Davčni urad Kranj,
Slovenski trg 2, 4000 Kranj,

– pod št. 5-7: DURS, Davčni urad Ljublja-
na, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,

– pod št. 8: DURS, DU LJ, Izpostava Ljub-
ljana Bežigrad, Linhartova 13, 1000 Ljubljana,

– pod št. 9: DURS, DU LJ, Izpostava Ljub-
ljana Šiška, trg Prekomorskih brigad 1, 1000
Ljubljana,

– pod št. 10: DURS, DU LJ, Izpostava
Ljubljana Moste Polje, Proletarska 1, 1000
Ljubljana,

– pod št. 11: DU Novo mesto, Kandijska
cesta 21, 8000 Novo mesto,

– pod št. 12-13: DURS, Davčni urad Ptuj,
Trstenjakova 2a, 2250 Ptuj.

Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obve-
stili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.

Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete na naslednje ose-
be na davčnih uradih, kjer se bo delovno me-
sto tudi izvajalo:

– pod št. 1-2: Ana Štumberger, tel.
01/478-27-34,

– pod št. 3: Lorijana Koljenšič, tel.
05/610-80-41,

– pod št. 4: Marja Štromajer, tel.
04/237-11-29,

– pod št. 5-10: Marjana Obermajer, tel.
01/474-42-85,

– pod št. 11: Marko Fabjančič, tel.
07/371-96-90,

– pod št. 12-13: Katja Perko Vugrinec,
tel. 02/748-23-26.

Davčna uprava RS
Glavni urad
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Druge objave 
 

 
Št. 014-2/03/67 Ob-106908 
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v 
skladu z Uredbo o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot v letu 2003, po Uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma 
o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru 
Evropske Unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med 
komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) (Uradni list št. 116/02, 105/03 in 
107-108/03) objavlja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  

rezultate 
o izbiri naslednjih najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do 

uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu s tretjim 
odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot 
(Uradni list RS, št. 115/02) naslednje rezultate razpisa: 

    
EU                                                        ROK UVOZA: do 15. 12. 2003

  KOLIČINA: 1000 t 

0202      Meso goveje, zamrznjeno:    
0202 10 00 10    
0202 20 10 10    
0202 20 30 10    
0202 20 50 10    
0202 20 90 10    
0202 30 10    
0202 30 50    
0202 30 90   
      

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponudba za 
količino (t) 

Ponudba v SIT na 
enoto mere Dodeljeno (t) 

1. ABC POMURKA D.D. 0202 30 90 5,00 3.115,00 5,00 

2. ABC POMURKA D.D. 0202 30 90 10,00 1.115,00 10,00 

3. ABC POMURKA D.D. 0202 30 90 20,00    515,00 20,00 

  S K U P A J:   35,00   35,00 
 

EU     ROK UVOZA: do 15. 12. 2003
    KOLIČINA: 9000 t
      

1102 10 00 -Ržena moka    
1103 19 10 -Drobljenec in zdrob: ržena    
1103 20 10 -Peleti: rženi     
      

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponudba za 
količino (t) 

Ponudba v SIT na 
enoto mere Dodeljeno (t) 

1. MANTLER 1102 10 00 68,00 1.000,00 68,00 
  S K U P A J:   68,00   68,00 

Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja 
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Št. 014-2/03/67 Ob-106909 
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v 
skladu z Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT) (Uradni list RS, št. 
113/02 in 107-108/03) objavlja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  

rezultate 
o izbiri naslednjih najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do 

uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) objavlja v skladu z zadnjim 
odstavkom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot 
(Uradni list RS, št. 115/02) naslednje rezultate razpisa: 

GATT     
    ROK UVOZA: do 15. 12. 2003

    KOLIČINA: 160 t
0201 20 - Drugi kosi s kostmi:     
0201 20 20    
0201 20 30    
0201 20 50    
0201 90    
0201 30 00 - Brez kosti     

      

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponudba za 
količino (t) 

Ponudba v SIT na 
enoto mere Dodeljeno (t) 

1. MIP D.D. 0201 30 00   5,00 700,00   5,00 

2. MIP D.D. 0201 30 00   5,00 500,00   5,00 

3. MIP D.D. 0201 30 00   5,00 300,00   5,00 

  S K U P A J:   15,00   15,00 
 

GATT     
    ROK UVOZA: do 15. 12. 2003

      KOLIČINA: 160 t
0202 20 Drugi kosi s kostmi:     
0201 20 20      
0201 20 30     
0201 20 50     
0201 20 90     
0202 30 Brez kosti:     
0202 30 10     
0202 30 50      
0202 30 90     
      

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponudba za 
količino (t) 

Ponudba v SIT 
na enoto mere Dodeljeno (t) 

1. ABC POMURKA D.D. 0202 30 90   2,00 5.251,00   2,00 

2. ABC POMURKA D.D. 0201 20 50    6,00 4.751,00   6,00 

3. ABC POMURKA D.D. 0201 20 30   4,00 4.751,00   4,00 

4. ABC POMURKA D.D. 0202 30 90   5,00 1.752,00   5,00 

5. ABC POMURKA D.D. 0201 20 50    6,00 1.751,00   6,00 

6. ABC POMURKA D.D. 0201 20 30   4,00 1.751,00   4,00 

7. KRAS D.D. 0202 30 90   5,00 1.000,00   5,00 

8. MESNINE DEŽELE KRANJSKE D.D. 0202 30 90   2,00 1.000,00   2,00 

9. ABC POMURKA D.D. 0202 30 90 20,00    752,00 20,00 

10. ABC POMURKA D.D. 0201 20 50  16,00    751,00 16,00 

11. ABC POMURKA D.D. 0201 20 30 14,00    751,00 14,00 

  S K U P A J:   84,00   84,00 
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GATT     
     ROK UVOZA: do 15. 12. 2003

     KOLIČINA: 160 t
0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno:     

0201 10 00 10 

0201 20 20 10  

0201 20 30 10   

0201 20 50 10  

0201 20 90 10     

0201 30 00 10  

0202 10 00 10  

0202 20 10 10  

0202 20 30 10  

0202 20 50 10    

0202 20 90 10  

0202 30 10 10 

0202 30 50 10     

0202 30 90 10     
      

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponudba za 
količino (t) 

Ponudba v SIT 
na enoto mere Dodeljeno (t) 

1. ABC POMURKA D.D. 0201 20 30 10   4,00 18.315,00   4,00 
2. ABC POMURKA D.D. 0201 20 50 10   6,00 18.315,00   6,00 
3. ABC POMURKA D.D. 0201 20 30 10   4,00   4.815,00   4,00 
4. ABC POMURKA D.D. 0201 20 50 10   6,00   4.815,00   6,00 
5. ABC POMURKA D.D. 0202 30 90 10   2,00   3.215,00   2,00 
6. ABC POMURKA D.D. 0201 20 30 10 14,00   1.115,00 14,00 
7. ABC POMURKA D.D. 0201 20 50 10 18,00   1.115,00 18,00 
8. ABC POMURKA D.D. 0202 30 90 10   2,00   1.015,00   2,00 
9. KRAS D.D. 0201 20 30 10   5,00   1.000,00   5,00 
10. KRAS D.D. 0201 20 50 10   5,00   1.000,00   5,00 
11. MESNINE DEŽELE KRANJSKE D.D. 0201 20 30 10   5,00   1.000,00   5,00 
12. MESNINE DEŽELE KRANJSKE D.D. 0201 20 50 10   5,00   1.000,00   5,00 
13. ABC POMURKA D.D. 0202 30 90 10 20,00      515,00 20,00 

  S K U P A J:   96,00   96,00 
 
Ponudnik je dolžan v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdražbeno ceno na transakcijski račun 
»Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« št. 01100-6300109972 in sklic št. 181099-714199-231800 in predložiti agenciji  
potrdilo o vplačilu zneska za izdražbeno količino. Vsaka ponudba je zavezujoča. 

Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja 
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Ob-106912
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Roga-

tec, razpisuje v skladu z Uredbo o pridobi-
vanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter načrta prodaje stvarnega pre-
moženja Občine Rogatec, sprejetim na seji
občinskega sveta

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje: nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 537/2 v izmeri 1980 m2

v stanovanjski obrtni coni v Rogatcu.
2. Izhodiščna cena za prodajo nezazida-

nega stavbnega zemljišča je 1.900 SIT
za m2.

V navedeni ceni ni vračunan komunalni
prispevek, ki ga je potrebno plačati pred
pričetkom gradnje, prav tako ni v ceni vra-
čunan davek na dodano vrednost.

3. Nepremičnina se prodaja v celoti.
4. Rok za zbiranje ponudb je 22. 12.

2003 do 12. ure. Ponudniki lahko pošljejo
ponudbe priporočeno po pošti, vendar mo-
rajo na naslov prispeti do določenega datu-
ma in ure.

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da
je ponudnik nakupa položil varščino 10%
izhodiščne prodajne cene na račun št.
01307-0100004165. Ponudnikom, katerih
ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino
brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v
petih dneh po sprejemu odločitve, da se
njihova ponudba ne sprejme.

5. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz
sodnega registra ter pooblastilo za zastopa-
nje pravne osebe, tujci morajo predložiti iz-
javo, da so seznanjeni s pogoji za pridobi-
tev lastninske pravice tujcev na nepremični-
nah in da bodo kljub predpisanem postop-
ku po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti
spoštovali roke tega razpisa glede sklenitve
pogodbe in plačilo kupnine in da sami pre-
vzemajo rizik, če ne bodo uspeli pridobiti
odločbe o obstoju vzajemnosti v skladu s
citiranim zakonom. V ponudbi mora biti na-
vedena ponujena cena, predvidena površi-
na, predvidena namembnost objekta na par-
celi ter dejavnost, za katero se bo bodoči
objekt uporabljal.

6. Varščina bo ponudniku, ki bo na raz-
pisu uspel, všteta v kupnino.

7. Na javnem odpiranju ni višanja po-
nudb.

8. Javno odpiranje ponudb bo 22. 12.
2003 ob 18.15, v sejni sobi Občine Roga-
tec, Ceste 11, Rogatec.

9. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili
v petih dneh od dneva odpiranja ponudb.

Pri izbiri ponudnika bosta upoštevana kri-
terija:

– ponujena kupnina,
– predvidena namembnost objekta in

dejavnost, za katero se bo bodoči objekt
uporabljal.

Ponudba ne zavezuje prodajalca k skle-
nitvi pogodbe.

10. Kupec mora celotno kupnino pla-
čati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, pri
čemer se znesek vplačane varščine všteje
v kupnino, če kupec v tem roku ne plača
kupnine, pripada varščina prodajalcu. V

tem primeru lahko prodajalec razdre po-
godbo brez dodatnega opomina. Prenos
prodane nepremičnine ni možen pred pla-
čilom celotne kupnine.

11. Davek na dodano vrednost, druge
dajatve in stroške v zvezi s prenosom la-
stništva plača kupec.

12. Nepremičnino bomo prodali po si-
stemu “videno - kupljeno“, poznejših rekla-
macij ne bomo upoštevali.

13. Vse dodatne informacije o nakupu
nepremičnine ter dogovor glede možnega
ogleda je na voljo na Oddelku za gospodar-
stvo, okolje in prostor po tel. 03/81-21-020.
Pisne ponudbe pošljite na naslov: Občina
Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, z ozna-
ko “Ponudba za prodajo nepremičnine parc.
št. 537/2 – Ne odpiraj“.

Občina Rogatec

Ob-106913
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Roga-

tec, razpisuje v skladu z Uredbo o pridobi-
vanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter načrta prodaje stvarnega pre-
moženja Občine Rogatec, sprejetim na seji
občinskega sveta

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje: zazidano stavbno
zemljišče v industrijski coni P2 v Rogatcu v
skupni izmeri 42000 m2, ki ga trenutno upo-
rablja tovarna Vetropack Straža za skladi-
ščne prostore.

2. Izhodiščna cena za prodajo zazidane-
ga stavbnega zemljišča je 5.170 SIT za m2.

3. Nepremičnina se prodaja v površini
21000 m2 ali v celoti.

4. Rok za zbiranje ponudb je 22. 12.
2003 do 12. ure. Ponudniki lahko pošljejo
ponudbe priporočeno po pošti, vendar mo-
rajo na naslov prispeti do določenega datu-
ma in ure.

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da
je ponudnik nakupa položil varščino 10%
izhodiščne prodajne cene na račun št.
01307-0100004165. Ponudnikom, katerih
ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino
brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v
petih dneh po sprejemu odločitve, da se
njihova ponudba ne sprejme.

5. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki morajo ponudbi priloži-
ti potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek
iz sodnega registra ter pooblastilo za za-
stopanje pravne osebe, tujci morajo pred-
ložiti izjavo, da so seznanjeni s pogoji za
pridobitev lastninske pravice tujcev na ne-
premičninah in da bodo kljub predpisanem
postopku po Zakonu o ugotavljanju vza-
jemnosti spoštovali roke tega razpisa gle-
de sklenitve pogodbe in plačilo kupnine in
da sami prevzemajo rizik, če ne bodo
uspeli pridobiti odločbe o obstoju vzajem-
nosti v skladu s citiranim zakonom. V po-
nudbi mora biti navedena ponujena cena,
predvidena površina, predvidena namem-
bnost objekta na parceli ter dejavnost, za
katero se bo bodoči objekt uporabljal.

6. Varščina bo ponudniku, ki bo na raz-
pisu uspel, všteta v kupnino.

7. Na javnem odpiranju ni višanja po-
nudb.

8. Kupec prevzame nepremičnino v last
po plačilu celotne kupnine, v posest pa bo
nepremičnino prevzel najkasneje do konca
leta 2005 oziroma že tudi prej, kolikor bo
nadomestno skladišče za tovarno Vetropack
Straža že prej zgrajeno.

9. Javno odpiranje ponudb bo 22. 12.
2003 ob 18. uri v sejni sobi Občine Roga-
tec, Ceste 11, Rogatec.

10. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili
v petih dneh od dneva odpiranja ponudb.

Pri izbiri ponudnika bo upoštevan kri-
terij:

– ponujena kupnina.
11. Prednost pri prodaji bo imel ponud-

nik, ki bo ponudil višjo ceno, pri čemer pro-
dajalec ni dolžan skleniti pogodbe z naju-
godnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom.

12. Kupec mora celotno kupnino plačati
v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer
se znesek vplačane varščine všteje v kupni-
no, če kupec v tem roku ne plača kupnine,
pripada varščina prodajalcu. V tem primeru
lahko prodajalec razdre pogodbo brez do-
datnega opomina. Prenos prodane nepre-
mičnine ni možen pred plačilom celotne ku-
pnine.

13. Davek na promet nepremičnin, dru-
ge dajatve in stroške v zvezi s prenosom
lastništva ter morebitne stroške parcelacije
plača kupec.

14. Nepremičnino bomo prodali po si-
stemu “videno - kupljeno“, poznejših rekla-
macij ne bomo upoštevali.

15. Vse dodatne informacije o nakupu
nepremičnine ter dogovor glede možnega
ogleda je na voljo na Oddelku za gospo-
darstvo, okolje in prostor po tel.
03/81-21-020. Pisne ponudbe pošljite na
naslov: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, z oznako “Ponudba za prodajo
nepremičnine v industrijski coni P2 – Ne
odpiraj“.

Občina Rogatec

Ob-106931
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Roga-

tec, razpisuje v skladu z Uredbo o pridobi-
vanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) ter načrta prodaje stvarnega
premoženja Občine Rogatec, sprejetim na
seji občinskega sveta

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje so stavbna zemlji-
šča na območju S 3 v Rogatcu:

a) del parcele parc. št. 214/5 travnik 5 v
izmeri 1100 m2, vpisane pri vl. št. 755 k.o.
Rogatec, opredeljene kot nezazidano stav-
bno zemljišče, namenjeno za gradnjo sa-
mostojnega stanovanjskega bloka,

b) del parcele parc. št. 214/5, travnik 5
v izmeri 1100 m2, vpisane pri vl. št. 755
k.o. Rogatec, opredeljene kot nezazidano
stavbno zemljišče, ter del parcele parc. št.
213/5, dvorišče v izmeri 17 m2, vpisane pri
vl. št. 757, k. o. Rogatec, opredeljene kot
zazidano stavbno zemljišče, obe namenjeni
za izgradnjo druge polovice stanovanjskega
bloka k že obstoječemu, na naslovu Hofma-
nova ulica 5, Rogatec.

2. Izhodiščna cena za prodajo stavbne-
ga zemljišča je:
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– pod točko a) 10,000.000 SIT,
– pod točko b) 15,000.000 SIT.
V ceni je vračunan komunalni prispevek,

medtem ko davek na dodano vrednost ozi-
roma davek na promet nepremičnin v ceni
ni vračunan.

3. Nepremičnine se prodajajo v komple-
tu ali ločeno pod točko a) oziroma b).

4. Rok za zbiranje ponudb je 22. 12.
2003 do 12. ure. Ponudniki lahko pošljejo
ponudbe priporočeno po pošti, vendar
morajo na naslov prispeti do določenega
datuma in ure.

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da
je ponudnik nakupa položil varščino 10%
izhodiščne prodajne cene na račun št.
01307-0100004165. Ponudnikom, katerih
ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino
brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v
petih dneh po sprejemu odločitve, da se
njihova ponudba ne sprejme.

5. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz
sodnega registra ter pooblastilo za zastopa-
nje pravne osebe, tujci morajo predložiti iz-
javo, da so seznanjeni s pogoji za pridobi-
tev lastninske pravice tujcev na nepremični-
nah in da bodo kljub predpisanem postop-
ku po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti
spoštovali roke tega razpisa glede sklenitve
pogodbe in plačilo kupnine in da sami pre-
vzemajo rizik, če ne bodo uspeli pridobiti
odločbe o obstoju vzajemnosti v skladu s
citiranim zakonom. V ponudbi mora biti na-
vedena ponujena cena, predvidena površi-
na, predvidena namembnost objekta na par-
celi ter dejavnost, za katero se bo bodoči
objekt uporabljal.

6. Varščina bo ponudniku, ki bo na raz-
pisu uspel, všteta v kupnino.

7. Na javnem odpiranju ni višanja po-
nudb.

8. Javno odpiranje ponudb bo 22. 12.
2003 ob 18.30 v sejni sobi Občine Roga-
tec, Ceste 11, Rogatec.

9. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili
v petih dneh od dneva odpiranja ponudb.

Pri izbiri ponudnika bo upoštevan kri-
terij:

– ponujena kupnina,
– rok dokončanja izgradnje stanovanj-

skih blokov,
Ponudba ne zavezuje prodajalca k skle-

nitvi pogodbe.
10. Kupec mora celotno kupnino pla-

čati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, pri
čemer se znesek vplačane varščine všteje
v kupnino, če kupec v tem roku ne plača
kupnine, pripada varščina prodajalcu. V
tem primeru lahko prodajalec razdre po-
godbo brez dodatnega opomina. Prenos
prodane nepremičnine ni možen pred pla-
čilom celotne kupnine.

11. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet nepremičnin, druge daja-
tve in stroške v zvezi s prenosom lastništva
plača kupec.

12. Nepremičnino bomo prodali po si-
stemu “videno-kupljeno“, poznejših rekla-
macij ne bomo upoštevali.

13. Vse dodatne informacije o nakupu
nepremičnine, podrobna listinska doku-
mentacija ter dogovor glede možnega

ogleda je na voljo na Oddelku za go-
spodarstvo, okolje in prostor po tel.
03/81-21-020. Pisne ponudbe pošljite na
naslov: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, z oznako “Ponudba za prodajo
nepremičnin za gradnjo stanovanjskih blo-
kov – Ne odpiraj“.

Občina Rogatec

Št. 350-05-8/2001 Ob-106915
Mestna občina Novo mesto, Seidlova

cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Me-
stne občine Novo mesto (Ur. li. RS, št.
68/01 in 44/02) in 29., 45. in 47. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem drža-
ve in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca: Mestna ob-
čina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, tel. 07/39-39-293, faks
07/39-39-282.

2. Predmet prodaje:
– nepremičnina parc. št. 184/11, zele-

nica v izmeri 1769 m2, k.o. Gorenja Straža,
– nepremičnina parc. št. 184/12, pot v

izmeri 95 m2, zelenica v izmeri 681 m2 in
zelenica v izmeri 48 m2, k.o. Gorenja
Straža.

Planska namembnost zemljišč parc. št.
184/11 in 184/12, k.o. Gorenja Straža in
pogoji za posege v prostor so navedeni in
razvidni iz lokacijske informacije št.
350-06-1137/2003 z dne 4. 11. 2003, ki
je na vpogled pri občinskem organu.

Predmetni nepremičnini sta obremenje-
ni s služnostjo vožnje in hoje v korist go-
spodujoče parc. št. 184/8, k.o. Gorenja
Straža.

3. Izhodiščna vrednost:
– za nepremičnino parc. št. 184/11, k.o.

Gorenja Straža je 17,083.915,44 SIT,
– za nepremičnino parc. št. 184/12,

k.o. Gorenja Straža je 10,150.869,75 SIT.
V izhodiščni vrednosti je vključena vre-

dnost nepremičnine in delna komunalna
opremljenost nepremičnine.

Nepremičnina se prodaja v celoti po na-
čelu videno - kupljeno.

4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Novi trg 6, 8000 Novo mesto,
z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine – Straža“.

5. Rok za oddajo ponudb je 15. 12.
2003.

6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v vi-
šini 10% izhodiščne vrednosti nepremični-
ne. Kavcijo je potrebno nakazati na podra-
čun pri EZR Mestne občine Novo mesto pri
UJP, št. 01285-0100015234, obvezno na-
vesti namen nakazila: kavcija, sklic na št.
3112.

Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom.

7. Pisne ponudbe morajo vsebovati na-
slednje dokumente:

– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti

starejši od 30 dni, samostojni podjetniki iz-
pis iz sodnega registra Davčne uprave RS,
fizične osebe potrdilo o državljanstvu,

– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podat-
ke: ime in priimek, naslov stalnega bivali-
šča, EMŠO, davčno številko, številko tran-
sakcijskega računa,

– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transak-
cijskega računa,

– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,

– ponujeno ceno – pri tem lahko ponud-
nik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo,

– dokazilo o plačani kavciji.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim po-

nudnikom se bo sklenila pogodba najka-
sneje v roku 7 dni od prejema obvestila.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku, Mestna občina Novo
mesto zadrži njegovo kavcijo in sklene po-
godbo z naslednjim najugodnejšim ponud-
nikom.

9. Kriterij za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je ponudbena cena in rok plačila.
O najugodnejšem ponudniku bo odločal žu-
pan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje
ponudb opravi posebna komisija in po za-
ključku postopka predlaga županu izbor naj-
ugodnejšega ponudnika.

10. S sklenitvijo pogodbe bo kupec
sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer
da bo:

– nosil rizik pridobitve gradbenega do-
voljenja,

– sam pridobil tehnično dokumentacijo
in gradbeno dovoljenje za posege na ne-
premičnini,

– zgradil objekt s priključki na komunal-
ne naprave in izvedel zunanjo ureditev –
vse v skladu z gradbenim dovoljenjem,

– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,

– plačal pristojnim komunalnim orga-
nizacijam prispevke za priključitev na že
zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,

– zgradil in financiral vse priključke
na obstoječe ali nove komunalne naprave
in objekte v skladu s pogoji soglasoda-
jalcev,

– dovolil prekope nepremičnine zaradi
izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoje-
čega oziroma novega infrastrukturnega
omrežja,

– nosil vse stroške prestavitve vodovo-
dnega, kanalizacijskega in telefonskega
omrežja,

– nosil vse stroške odprave poškodb,
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem in-
frastrukturnem omrežju na zahtevo pristoj-
nih upravljavcev posameznih komunalnih
objektov in naprav,

– odpeljal odvečni izkopani material pri
izgradnji objektov v za to urejeno deponijo v
skladu s predhodnim soglasjem lastnika
zemljišča, v nasprotnem primeru pa nosi
stroške odstranitve deponiranega materiala
na zahtevo lastnika zemljišča,

– plačal davek na dodano vrednost,
– plačal stroške notarja za overitev po-

godbe, kakor tudi za overitev zemljiškok-
njižnega dovolila.
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11. Kupnina in rok plačila kupnine: ku-
pnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa
prodajne pogodbe oziroma v 12 zapore-
dnih mesečnih obrokih z zavarovanjem ne-
preklicne bančne garancije na prvi poziv,
skladno s sprejetim sklepom Občinskega
sveta mestne občine Novo mesto, s tem da
ima prednost pri izboru ponudnik, ki bo
kupnino poravnal v enkratnem znesku ozi-
roma v primeru obročnega plačila v najkraj-
šem času.

12. Vsa dodatna pojasnila o nepremični-
nah in ostalih informacijah interesenti do-
bijo na Mestni občini Novo mesto, Oddelek
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
kontaktna oseba Tatjana Kužnik, tel.
07/39-39-293, od 10. do 12. ure.

13. Mestna občina Novo mesto lahko
postopek prodaje nepremičnin ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer ponud-
nikom povrne plačane kavcije.

14. Obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo z najugodnejšim ponudnikom, je iz-
ključena.

Mestna občina Novo mesto

Št. 465-02-13/2002 Ob-106916
Mestna občina Novo mesto, Seidlova

cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01 in 44/02) in 29., 45. in 47. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca: Mestna ob-
čina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, tel. 07/39-39-293, faks
07/39-39-282.

2. Predmet prodaje sta nepremičnini, ki
se nahajata na območju Dolža, in sicer:

– nepremičnina parc. št. 2003/32, pa-
šnik 4, v izmeri 785 m2, k.o. Cerovec.

Planska namembnost zemljišča parc. št.
2003/32, k.o. Cerovec in pogoji za pose-
ge v prostor so navedeni in razvidni iz loka-
cijske informacije št. 350-06-2341/2003 z
dne 26. 11. 2003, ki je na vpogled pri ob-
činskem organu.

Izhodiščna vrednost: vrednost nepremič-
nine na podlagi cenitve na dan 21. 11. 2003
znaša 2,355.000 SIT.

– nepremičnina parc. št. 2003/45, pa-
šnik 4, v izmeri 1898 m2, k.o. Cerovec.

Planska namembnost zemljišča parc. št.
2003/45, k.o. Cerovec in pogoji za pose-
ge v prostor so navedeni in razvidni iz loka-
cijske informacije št. 350-06-2340/2003
z dne 26. 11. 2003, ki je na vpogled pri
občinskem organu.

Izhodiščna vrednost: vrednost nepremič-
nine na podlagi cenitve na dan 21. 11. 2003
znaša 7,592.000 SIT.

3. Nepremičnini se prodajata v celoti po
načelu videno - kupljeno.

4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Novi trg 6, 8000 Novo mesto,
z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine v Dolžu“.

5. Rok za oddajo ponudb je 15. 12.
2003.

6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v
višini 10% izhodiščne cene nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
pri EZR Mestne občine Novo mesto pri
UJP, št. 01285-0100015234, obvezno na-
vesti namen nakazila: kavcija, sklic na št.
3112.

Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
končanem izboru najugodnejšega ponud-
nika, oziroma sklenitvi pogodbe z najugod-
nejšim ponudnikom.

7. Pisne ponudbe morajo vsebovati na-
slednje dokumente:

– pravne osebe morajo k vlogi prilo-
žiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, samostojni podjet-
niki izpis iz sodnega registra Davčne upra-
ve RS, fizične osebe potrdilo o držav-
ljanstvu,

– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podat-
ke: ime in priimek, naslov stalnega bivali-
šča, EMŠO, davčno številko, številko tran-
sakcijskega računa,

– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transak-
cijskega računa,

– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,

– ponujeno ceno – pri tem lahko ponud-
nik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo,

– dokazilo o plačani kavciji.
8. Ponudnik mora v ponudbi jasno na-

vesti za katero nepremičnino oddaja po-
nudbo.

9. Sklenitev pogodbe: z izbranim po-
nudnikom se bo sklenila pogodba najka-
sneje v roku 7 dni od prejema obvestila.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku, Mestna občina Novo
mesto zadrži njegovo kavcijo in podpiše
pogodbo z naslednjim najugodnejšim po-
nudnikom.

10. S sklenitvijo pogodbe bo kupec
sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer
da bo:

– nosil rizik pridobitve gradbenega do-
voljenja,

– sam pridobil tehnično dokumentacijo
in gradbeno dovoljenje za posege na ne-
premičnini, ki je predmet prodaje,

– zgradil objekt s priključki na komunal-
ne naprave in izvedel zunanjo ureditev –
vse v skladu z gradbenim dovoljenjem,

– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,

– plačal pristojnim komunalnim orga-
nizacijam prispevke za priključitev na že
zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,

– zgradil in financiral vse priključke
na obstoječe ali nove komunalne naprave
in objekte v skladu s pogoji soglasoda-
jalcev,

– dovolil prekope nepremičnine zaradi
izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoje-
čega oziroma novega infrastrukturnega
omrežja,

– nosil vse stroške eventualnih prestavi-
tev komunalnih vodov,

– nosil vse stroške odprave poškodb,
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem in-

frastrukturnem omrežju na zahtevo pristoj-
nih upravljavcev posameznih komunalnih
objektov in naprav,

– odpeljal odvečni izkopani material pri
izgradnji objektov v za to urejeno deponijo v
skladu s predhodnim soglasjem lastnika
zemljišča, v nasprotnem primeru pa nosi
stroške odstranitve deponiranega materiala
na zahtevo lastnika zemljišča,

– plačal davek na dodano vrednost za
ceno zemljišča,

– plačal stroške notarja za overitev po-
godbe, kakor tudi za overitev zemljiškok-
njižnega dovolila.

11. Kupnina in rok plačila kupnine: ku-
pnina za zemljišče se mora plačati v 8 dneh
od podpisa prodajne pogodbe.

12. Kriterij za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je ponudbena cena. O najugodnej-
šem ponudniku bo odločal župan Mestne
občine Novo mesto. Odpiranje ponudb
opravi posebna komisija in po zaključku po-
stopka predlaga županu izbor najugodnej-
šega ponudnika.

13. Vsa dodatna pojasnila o nepremič-
ninah in ostale informacije interesenti do-
bijo na Mestni občini Novo mesto, Odde-
lek za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
kontaktna oseba Tatjana Kužnik, tel.
07/39-39-293, od 10. do 12. ure.

14. Mestna občina Novo mesto lahko
postopek prodaje nepremičnin ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrne plačane kavcije.

15. Obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo z najugodnejšim ponudnikom, je iz-
ključena.

Mestna občina Novo mesto

Ob-106847
Likvidacijska upraviteljica Mateja Miljuš,

Ciril Metodova 11, Maribor, ki zastopa
družbo Hotel Slavija d.d. – v likvidaciji, po-
ziva upnike družbe, da v roku 30 dni od
dneva objave tega poziva prijavijo svoje ter-
jatve zoper družbo.

Likvidacijska upraviteljica
Mateja Miljuš

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 209-38/03 Ob-106814
Republika Slovenija, Upravna enota Li-

tija na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča za Kranjc Stojana, sedaj ne-
znanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Kranjc Stojanu, roj. 25. 4. 1971, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem na naslovu Kre-
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snice 53, se postavi Marija Ljubi, delavka
Upravne enote Litija.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-08-21102-723/2003-10 Ob-106843
Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-

vega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. 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 Crnički Sobočan Stanislavo,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Crnički Sobočan Stanislavi, roj. 11. 6.
1960, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
Ljubljani, Klemenova ulica 126, se postavi
Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljub-
ljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen poobla-
ščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 209-71/2003-1201 Ob-106845
Upravna enota Ilirska Bistrica izdaja na

podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02; v nadaljevanju: ZUP) ter
na podlagi pooblastila načelnika št.
031-6/2003-1401 z dne 1. 4. 2003, v
upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stal-
nega prebivališča Klanac Zdravka, roj.
1962, sedaj neznanega prebivališča, po
uradni dolžnosti, naslednji skelp:

1. Klanac Zdravku, roj. 28. 10. 1962, s
prijavljenim stalnim prebivališčem v Ilir-
ski Bistrici, Ulica 7. maja 2, sedaj ne-
znanega prebivališča, se v upravni zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebi-
vališča, postavi začasni zastopnik, in sicer
Klanac Danilo, Zarečje 11, 6250 Ilirska
Bistrica.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi sama stranka, njen zakoniti zastopnik ali
pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Ob-106895
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi

prvega odstavka 51. člena Zakona o sploš-
nem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) – ZUP in poobla-
stila načelnika št. 123-05-16/97-0610/13
z dne 13. 10. 2003, v upravni zadevi ugo-
tavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Bajs Zlatka, katerega prebivališče je nezna-
no, naslednji sklep:

1. Bajs Zlatku, roj. 16. 5. 1959 v kraju
Cret, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
Mariboru, Borova vas 9 se postavi začasni
zastopnik Janez Grušovnik, delavec Uprav-
ne enote Maribor.

2. Začasni zastopnik zastopa stranko le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za
to oziroma dokler v postopku ne nastopi
stranka sama, njen pooblaščenec ali zako-
niti zastopnik.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 252-472/2003-15-02 Ob-106934

Republika Slovenija, Upravna enota
Trebnje, izdaja po pooblastilu načelnika št.
121-11/97-12 z dne 10. 7. 2002, na pod-
lagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02), v upravni za-
devi razveljavitve dovoljenja za začasno
prebivanje Fatos Kastrati s prebivališčem
Medvec, Srbija in Črna Gora, naslednji
sklep:

1. V postopku razveljavitve dovoljenja za
začasno prebivanje tujca v Republiki Slove-
niji za Fatos Kastrati, roj. 16. 5. 1980, dr-
žavljana Srbije in Črne Gore se postavi za-
časno zastopnico Tadejo Merkun, delavko
Upravne enote Trebnje.

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik, ali predstavnik
oziroma stranka sama.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 252-471/2003-15-02 Ob-106935
Republika Slovenija, Upravna enota

Trebnje, izdaja po pooblastilu načelnika št.
121-11/97-12 z dne 10. 7. 2002, na pod-
lagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02), v upravni zade-
vi razveljavitve dovoljenja za začasno prebi-
vanje Sedat Demiraj s prebivališčem
Samadraxhe, Srbija in Črna Gora, naslednji
sklep:

1. V postopku razveljavitve dovoljenja za
začasno prebivanje tujca v Republiki Slove-
niji za Sedat Demiraj, roj. 15. 7. 1976, dr-
žavljana Srbije in Črne Gore se postavi za-
časno zastopnico Tadejo Merkun, delavko
Upravne enote Trebnje.

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik, ali predstavnik
oziroma stranka sama.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Št. 1341/03-221-4/2003 Ob-106836
Stranka Neodvisnih, s skrajšanim ime-

nom Neodvisni in s kratico imena SN, s
sedežem v Ljubljani, Celovška 206, vpi-
sana pod zaporedno številko 25, se izbriše
iz registra političnih strank.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 141-19/2003 112 Ob-106811
Upravna enota Maribor z dnem izdaje

te odločbe hrani statut sindikata z nazi-
vom: Pravila sindikata družbe Marvent
d.o.o. Maribor, z dne 14. 7. 2003, s
sedežem sindikata v Mariboru, Špelina
ulica 2.

Pravila so vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 19, z dne 19. 11.
2003.

Identifikacija – matična številka sindika-
ta z imenom: Sindikat kovinske in elektro-
industrije Slovenije, Sindikat družbe Mar-
vent d.o.o. Maribor, skrajšano: SKEI Slo-
venije, Sindikat družbe Marvent d.o.o. Ma-
ribor, je 1437356.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-47/2003-12 Ob-106838
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)

je 24. 11. 2003 na podlagi priglasitve kon-
centracije izdal odločbo, s katero je skla-
dno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99; ZPOmK) odlo-
čil, da je koncentracija družbe Nova Ljub-
ljanska banka d.d., Ljubljana, Trg repu-
blike 2, 1000 Ljubljana (NLB) in Draga-
na Žoharja, Košnica 51/j, 3000 Celje
(Dragan Žohar), ter družbe Contraco
storitvena družba d.o.o., Celje, Ljubljan-
ska 3, 3000 Celje (Contraco), skladna s
pravili konkurence in da ji ne bo naspro-
toval.

Koncentracija v smislu druge alinee dru-
gega odstavka 11. člena ZPOmK je nasta-
la s spremembo iz izključnega v skupni
nadzor. V družbo Contraco, katere edini
družbenik je bil prej Dragan Žohar, je kot
novi družbenik vstopila NLB. V skladu z
novo družbeno pogodbo bosta NLB in Dra-
gan Žohar nad Contracom izvrševala sku-
pni nadzor. Z vstopom NLB se je tudi po-
večal osnovni kapital družbe, spremenje-
na bosta firma in sedež družbe – v Contra-
co storitvena družba d.o.o., Cesta v Tomaž
6A, 3212 Vojnik, družba pa bo v bodoče
opravljala le dejavnosti, neposredno pove-
zane z institucionalnim varstvom starejših
občanov (ostale dejavnosti bodo preneše-
ne na ločeno pravno osebo). Po 31. 12.
2007 je NLB upravičena kadarkoli odplač-
no prenesti svoj poslovni delež na družbo
Contraco, ta pa je dolžna poslovni delež
proti plačilu prevzeti.

NLB je univerzalna banka z licenco Ban-
ke Slovenije za opravljanje vseh vrst ban-
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čnih in finančnih poslov v Sloveniji in tujini
za pravne in fizične osebe. Contraco je
storitvena družba z omejeno odgovor-
nostjo, ki na podlagi pridobljene koncesije
od 5. 5. 2003 opravlja dejavnost instituci-
onalnega varstva starejših občanov, pred
tem pa je bila njena dejavnost projektira-
nje, gradnja in opremljanje objektov (tudi
Doma starejših v Vojniku) in s tem povezan
izvoz blaga in storitev. Dragan Žohar je ob
nastanku koncentracije poleg družbe Con-
traco kot edini družbenik nadzoroval tudi
družbo Bella d.o.o., ki tedaj ni opravljala
dejavnosti, niti ni zaposlovala, pred tem pa
je bila njena osnovna dejavnost trgovina.
Po 18. 7. 2003 so bile pričete aktivnosti
za registracijo družbe Contraco Investicij-
ski inženiring d.o.o. (za spremembo firme
in dejavnosti Bella d.o.o.), na katero bodo
prenesene dejavnosti družbe Contraco, ki
niso v neposredni povezavi z institucional-
nim varstvom starejših občanov.

Urad je ugotovil, da so v koncentraciji
udeleženi subjekti in z njimi povezane
družbe dejavni na različnih upoštevnih tr-
gih, ki med seboj niso povezani. Koncen-
tracija zato ne bo povzročila zmanjšanja ali
onemogočanja učinkovite konkurence in je
tako skladna s pravili konkurence

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah

Ob-106914
V skladu s tretjim odstavkom 74. člena

Zakona o telekomunikacijah ter na podlagi
9. odstavka 4. člena splošnih pogojev za
uporabo storitev omrežja mobilne telefonije
GSM 1800 Podjetje Western Wireless Inter-
national, d.o.o., Brnčičeva ulica 49, 1231
Ljubljana Črnuče, objavlja cene storitev:

Strošek uporabe storitve Klepetalnica
preko kratkih SMS sporočil znaša 30 SIT
za posamezno sporočilo.

Cena je v SIT in vključuje 20% DDV.
Western Wireless

International, d.o.o., Ljubljana

Ob-106896
Na podlagi odločbe ATRP št.

331-20/2003/1 z dne 4. 11. 2003 Tele-
kom Slovenije, d.d. objavlja

spremembo vzorčne (referenčne)
ponudbe o medomrežnem povezovanju,

in sicer tarifni del
Spremembe Vzorčne (referenčne) po-

nudbe o medomrežnem povezovanju omre-
žja Telekoma Slovenije in omrežij operater-
jev fiksnih javnih telefonskih storitev in mo-
bilnih javnih radijskih storitev in o zakupu
vodov – Priloga 6.

S 7. 12. 2003 se:
– ukine mesečno zaračunavanje dosto-

povne kapacitete 2 Mbit/s,
– ukine zaračunavanje mesečnega odje-

ma sinhronizacijskega takta.
Telekom Slovenije, d.d.

Objave
gospodarskih družb

Št. 4/03 Ob-106840
Družba Yamaco – podjetje za proiz-

vodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Ma-
sarykova 16, 2000 Maribor, matična števil-
ka 5399238 v skladu s 533.f členom ZGD
objavlja besedilo o predložitvi delitvenega
načrta po katerem se družba deli z oddeli-
tvijo s prenosom posameznih delov premo-
ženja na novo kapitalsko družbo, ki se usta-
novi zaradi oddelitve.

Delitveni načrt je bil predložen Okrožne-
mu sodišču v Mariboru dne 26. 11. 2003.

Upniki družbe imajo pravico, da se jim
na njihovo zahtevo najkasneje naslednji de-
lovni dan po njihovi zahtevi brezplačno da
na razpolago prepis delitvenega načrta.

Družba Yamaco – podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino,

d.o.o.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-106823
V skladu z določilom 454. člena Zako-

na o gospodarskih družbah, direktor
družbe z omejeno odgovornostjo BF – Bo-
na Fide, posredovanje in svetovanje,
d.o.o., s sedežem v Kopru, Ferrarska uli-
ca 10, vpisane v sodnem registru Okrož-
nega sodišča v Kopru pod vložno številko
1/04443/00 in z matično številko
5807689, obvešča upnike, da je zaradi
izjave o izstopu iz družbe, ki jo je dne 8. 7.
2003 na skupščini družbe z omejeno od-
govornostjo BF – Bona Fide, posredova-
nje in svetovanje, d.o.o., podal družbenik
Drago Adamič iz Izole, Šared 26/c, imet-
nik poslovnega deleža v nominalni vredno-
sti 20,000.000 SIT in zaradi zakonske
domneve iz četrtega odstavka 437. člena
Zakona o gospodarskih družbah, na pod-
lagi katere se šteje, da so preostali družbe-
niki družbe z omejeno odgovornostjo BF –
Bona Fide, posredovanje in svetovanje,
d.o.o., po preteku 3 mesecev (dne 8. 10.
2003) sprejeli

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe z omejeno odgovornostjo, BF –
Bona Fide, posredovanje in svetovanje,

d.o.o.,
s katerim se osnovni kapital družbe

zmanjša za nominalno vrednost
20,000.000 SIT in tako po zmanjšanju
znaša 130,000.000 SIT v nominalni vred-
nosti, pri čemer se zaradi prenehanja po-
slovnega deleža v nominalni vrednosti
20,000.000 SIT, izstopajočemu družbeni-
ku izplača vrednost poslovnega deleža po
stanju na dan izstopa (8. 7. 2003) po prav-
nomočnem sklepu o vpisu zmanjšanja
osnovnega kapitala, najkasneje pa v roku
ter z obrestmi določenimi v drugem stavku

petega odstavka 437. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (v 3 letih od dneva
izstopa).

Morebitne upnike se poziva, da se zgla-
sijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglaša-
jo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

BF – Bona Fide,
posredovanje in svetovanje, d.o.o.

direktor družbe
Andrej Lojo

Ob-106826
Na podlagi izstopa družbenika iz družbe

Logina informacijske tehnologije d.o.o., s
sedežem v Ljubljani, Vodnikova cesta 252,
mat. št. 5910994 z dne 18. 12. 2002, se
zmanjša osnovni kapital družbe za 522.000
SIT, iz dosedanjih 5,220.000 SIT na
4,698.000 SIT.

Na podlagi drugega odstavka 454. čle-
na ZGD pozivamo upnike, da se zglasijo
na sedežu družbe ter izjavijo ali soglašajo
z navedenim zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala.

Logina d.o.o.
direktor

Damjan Štrucl, univ. dipl. inž.

Št. 238 Ob-106933
Uprava družbe Delo Revije d.d., Dunaj-

ska 5, 1000 Ljubljana, objavlja, da je skup-
ščina družbe na seji dne 27. 11. 2003
sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša

314,190.000 SIT in je razdeljen na 31.419
navadnih prosto prenosljivih imenskih del-
nic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT, se
zmanjša z umikom 3.132 lastnih delnic
družbe, tako da znaša osnovni kapital
družbe 282,870.000 SIT in je razdeljen
na 28.287 prosto prenosljivih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT.

Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnov-
nega kapitala v register in bodo svoje
terjatve prijavili v roku 6 mesecev od ob-
jave tega sklepa, bodo dobili ustrezno
zavarovanje, koliko ne bodo mogli biti
poplačani.

Skladno s sprejetim sklepom upnike
opozarjamo na pravico prijave svojih
terjatev.

Delo Revije d.d.
uprava družbe

Sklici skupščin

Št. 166/03 Ob-106795
Direktor družbe Komunaprojekt d.d.,

dne 26. 11. 2003 na podlagi prvega od-
stavka 36. člena statuta družbe sklicuje

9. skupščino
delničarjev delniške družbe

Komunaprojekt d.d.,
ki bo zasedala v ponedeljek, dne 29. 12.

2003 ob 13. uri v poslovnih prostorih
družbe Komunaprojekt d.d. na Partizanski
cesti 3-5 v Mariboru, V. nadstropje.
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Dnevni red skupščine:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa, podan s strani uprave in

nadzornega sveta:
Za predsednico skupščine se izvoli:

Tatjana Kosmač.
Za preštevalki glasov se izvolita: Gizela

Janžekovič, Danica Vodenik.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-

kom delnic in hkratno povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe.

Predlog sklepa podan s strani uprave in
nadzornega sveta: zaradi dejstva neodsvojitve
na podlagi prve alinee prvega odstavka
240. člena ZGD pridobljenih lastnih delnic v
delu preko dopustnih 10% lastnih delnic,
skupščina na predlog uprave sprejema umik
12.495 delnic z nominalno vrednostjo 1.000
SIT, ki jih ima v lasti sama družba Komunapro-
jekt d.d., ter posledično zmanjšanje osnovne-
ga kapitala za 12.495 SIT na 78,127.000 SIT.

Skupščina na predlog uprave in na podla-
gi revidirane bilance stanja per 30. 9. 2003
hkrati sprejema povečanje osnovnega kapi-
tala iz sredstev družbe v višini 50,000.000
SIT iz naslova prevrednotovalnih popravkov
kapitala iz prejšnjih let, tako da novi osnovni
kapital znaša 128,127.000 SIT. Povečanje
osnovnega kapitala se izvede z izdajo 50.000
novih navadnih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT, ki se razdelijo med del-
ničarje v sorazmerju z njihovimi deleži v osnov-
nem kapitalu družbe. Kot presečni dan za
izdajo novih delnic se šteje 26. 11. 2003.

Skladno z osmo alineo prvega odstavka
240. člena ZGD skupščina za obdobje 18
mesecev pooblašča družbo za nakup la-
stnih delnic, pri katerih bo zaradi razmerja
za izdajo novih delnic prišlo do delnih pra-
vic oziroma solastnine delničarjev na delni-
ci, po ceni 1.000 SIT za delnico.

3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa, podan s strani uprave in

nadzornega sveta: skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe statuta družbe.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani v delniško knjigo na dan sklica
skupščine (26. 11. 2003) ali njihovi poobla-
ščenci s pisnim pooblastilom.

Pogoj za udeležbo na skupščini je pisna
prijava udeležbe v tajništvu družbe najka-
sneje tri dni pred skupščino.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
besedilom predlaganih sprememb statuta
in druga dokumentacija je delničarjem od
objave sklica skupščine dalje dostopno na
vpogled na sedežu družbe vsak delavnik od
10. do 12. ure.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda mora-
jo biti pisno obrazloženi in vloženi v tajništvu
družbe v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Komunaprojekt d.d.
direktor:

Marjan Bastič, univ. dipl. ek.

Ob-106894
Na podlagi Zakona o gospodarskih

družbah, sklicuje uprava

XI. skupščino
delničarjev družbe Mestna
optika,Proizvodnja optičnih

inštrumentov in prodaja fotografske
opreme d.d.,

ki bo dne 5. 1. 2004 ob 9. uri v prosto-
rih družbe Mestna optika d.d., Kongresni
trg 9, Ljubljana.

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev ene-
ga preštevalca glasov. Seji skupščine bo
prisostvovala vabljena notarka mag. Nina
Češarek.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter se izvoli preštevalec glasov.

2. Obravnava predloga uprave za upora-
bo bilančnega dobička družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
za leto 1998 znaša 20,597.897,76 SIT. Bi-
lančni dobiček za leto 1998 se razporedi za
bruto dividende v višini 20,597.897,76 SIT.

3. Izplačilo dividend.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

sklep o uporabi bilančnega dobička za leto
1998, ki se v višini 20,597.897,76 SIT raz-
poredi za izplačilo bruto dividend.

4. Obravnava predloga za povečanje
osnovnega kapitala.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se poveča za 67,853.128,72 SIT, in sicer s
prenosom splošnega prevrednotovalnega
popravka vpoklicanega kapitala, rezerv in
prenesenega čistega dobička iz prejšnjih
let. Tako znaša osnovni kapital po novem
112,113.128,72 SIT.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled

vsem delničarjem družbe na sedežu družbe,
Kongresni trg 9, v Ljubljani, vsak delovni
dan med 9. in 11. uro.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali po-
oblaščenci, ki v skladu s 31. členom statuta
družbe svojo udeležbo pisno prijavijo vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.

Mestna optika d.d.
direktor: Slavko Fašalek

Ob-106911
Na podlagi točke 6.3. statuta družbe

FMR, Podjetje za financiranje, marketing in
razvoj, d.d., sklicujem

skupščino
družbe FMR d.d., Idrija,

ki bo v torek, 6. januarja 2004 ob 9. uri
v prostorih družbe v Idriji, Arkova 43.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev orga-

nov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči

skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja, predlagani dnevni red se po-
trdi.

2. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe FMR d.d., Idrija.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta v predlaganem be-
sedilu.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta
je delničarjem na vpogled v tajništvu na se-
dežu družbe od dneva objave sklica do dne-
va skupščine vsak delovni dan med 9. in
12. uro.

3. Imenovanje nadomestnega člana
nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD

Izvršbe
in zavarovanja

In 2003/00111 IZ-11970
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 13. 12. 2002 in 19. 10. 2002, opr.
št. 3 I 2002/14827 in I 2001/11147, je bil
dne 27. 8. 2003 opravljen v korist upnika
Standom d.o.o., Ane Ziherlove 6, Ljublja-
na, rubež stanovanja št. 18, v 3. nadstropju
stanovanjske stavbe Plešičeva 45, Ljublja-
na, v izmeri 61,48 m2, last dolžnika Schau-
bach Zlatka, Plešičeva 45, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2003

In 2002/01672 IZ-14222
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 10. 3. 1997, opr. št. Ig 1997/02592,
je bil dne 22. 8. 2003 opravljen v korist
upnika Werinox-Stec d.o.o., Delavska c. 5,
Celje, rubež stanovanja št. 20, v III. nad-
stropju Ljubljanska c. 97, Domžale, v izmeri
37 m2, last dolžnika Murko Dušana, Ljub-
ljanska 97, Domžale.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2003

In 2003/00647 IZ-14224
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 18. 8. 2003, opr. št. In 2003/00647,
je bil dne 8. 10. 2003 opravljen v korist
upnika Gospodar d.o.o., Tržaška c. 42,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 6, Ob Soto-
čju 14, Ljubljana, v izmeri 60,92 m2, last
dolžnika Šironjič Dragutina, Ob Sotočju 14,
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2003

In 2002/01684 IZ-14228
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 22. 1. 2002, opr. št. In 2002/00786,
je bil dne 1. 9. 2003 opravljen v korist upni-
ka SPL d.d. Ljubljana, Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 10, v II. nad-
stropju, Grablovičeva 34, Ljubljana, v izme-
ri 56,42 m2, last dolžnika Zrimšek Matjaža,
Grablovičeva 34, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2003

po stanju na dan 31. 12. 2003, katerih pi-
sno napoved udeležbe je družba prejela vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine.

V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno, za-
stopniki pa so dolžni predložiti dokazilo o
zakonitem zastopstvu delničarja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 9.30, v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

FMR d.d.
direktor

Andrej Kren
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In 2002/01110 IZ-14236
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 24. 10. 2002, opr. št. In
2002/01110, je bil dne 9. 7. 2003 oprav-
ljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Fran-
kopanska 18a, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 4, v 6. nadstropju, Čufarjeva 4, Ljublja-
na, last dolžnika Kristančič Azra, Čufarjeva
4, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2003

In 2002/01306 IZ-14237
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča z dne 14. 10. 2002, opr. št. In
2002/01306, je bil dne 25. 8. 2003
opravljen v korist upnika Standom Engine-
ering Loboda k.d. Ljubljana, Koseskega
11, rubež stanovanja št. 7, v 2. nadstropju,
v izmeri 74,1 m2, Ljubljana, Kunaverjeva
14, last dolžnika Miklič Pavla, Kunaverjeva
14, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2003

In 2003/00606 IZ-14239
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 10. 6. 2003, opr. št. In 2003/00606,
je bil dne 24. 9. 2003 opravljen v korist
upnika AA-Lipa, d.o.o., Celovška 264, Ljub-
ljana, rubež sobe št. 630, v izmeri 16,99 m2

v VI. nadstropju, Center Lipa, Celovška c.
264, last dolžnice Pirc Ljubice, Celovška
264, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2003

In 2003/00426 IZ-14240
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 12. 5. 2003, opr. št. In 2003/00426,
je bil dne 21. 8. 2003 opravljen v korist
upnice Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 19, v izmeri 67,21 m2, Celovška 140,
last dolžnika Dobovičnik Roka, Celovška
140, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2003

In 2003/00734 IZ-14241
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 19. 10. 2001, opr. št. I 2001/11291,
je bil dne 1. 10. 2003 opravljen v korist
upnika Standom d.o.o., Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 1, v izmeri
54,01 m2, Ulica bratov Učakar 78, last dol-
žnika Antauer Dejvida, Ljubljana, Ulica bra-
tov Učakar 78.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2003

In 2003/00586 IZ-14244
Na podlagi sklepa o izvršbi tega so-

dišča z dne 17. 4. 2002, opr. št.
I 2002/05314, je bil dne 1. 9. 2003
opravljen v korist upnice Lora d.o.o., Zalo-
ška 163, Ljubljana, rubež stanovanja št.
61, v izmeri 27,98 m2, Črtomirova 22,
Ljubljana, last dolžnika Kaič Sama, Črto-
mirova 22, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2003

In 2003/00123 IZ-14246
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 13. 12. 2002, opr. št. I 2002/14832,
je bil dne 14. 7. 2003 opravljen v korist
upnika Standom d.o.o., Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 1002, v 10.
nadstropju Brilejeva 22, Ljubljana, last dol-
žnikov Kous Bojana in Ivanke, oba stan.
Brilejeva 22, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2003

In 2002/01299 IZ-14247
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča z dne 15. 10. 2002, opr. št. In
2002/01299, je bil dne 25. 8. 2003
opravljen v korist upnika Standom Engine-
ering Loboda k.d., Koseskega 11, Ljublja-
na, rubež stanovanja št. 9, v II. nadstropju
v izmeri 49,77 m2, Ul. 28. maja 65, Ljub-
ljana, last dolžnika Križan Staneta, Ul. 28.
maja 65, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2003

In 2002/01289 IZ-14252
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 15. 10. 2002, opr. št. In
2002/01289, je bil dne 20. 6. 2003 oprav-
ljen v korist upnika Standom Engineering
Loboda k.d., Koseskega 11, Ljubljana, ru-
bež stanovanja št. 20, v IV. nadstropju na
naslovu Hladilniška pot 1c, Ljubljana, v
izmeri 42 m2, last dolžnice Stanojevič Ve-
selinke, Hladilniška pot 1c, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2003

In 2003/00474 IZ-14253
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z

dne 11. 5. 2001, opr. št. In 2000/16424, je
bil dne 28. 10. 2003 opravljen v korist upnika
Standom d.o.o., Ane Ziherlove 6, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 5, v I. nadstropju na na-
slovu Ulica bratov Babnik 18, Ljubljana, v
izmeri 52 m2, last dolžnika Kryeziu Feima, Uli-
ca bratov Babnik 18, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2003

In 2002/01301 IZ-14256
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 14. 10. 2002, opr. št. In
2002/01301, je bil dne 20. 10. 2003
opravljen v korist upnika Standom Enginee-
ring Loboda k.d., Koseskega 11, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 9, v IV. nadstropju Ul.
Vide Janežičeve 5, Ljubljana, v izmeri
91 m2, last dolžnika Petrovič Srbislava, Ul.
Vide Janežičeve 5, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2003

In 2003/00473 IZ-14568
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z

dne 4. 6. 2001, opr. št. I 2001/05808, je bil
dne 28. 10. 2003 opravljen v korist upnika
Standom Engineering Loboda k.d., Ljubljana,
Koseskega 11, rubež stanovanja št. 13, v VI.
nadstropju, Kunaverjeva 14, Ljubljana, v izmeri
25,40 m2, last dolžnice Olhofer-Šafec Neven-
ke, Kunaverjeva 14, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2003

In 2003/00510 IZ-14572
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča z dne 13. 6. 2003, opr. št. In
2003/00510, je bil dne 24. 10. 2003
opravljen v korist upnice Stanovanjske za-
druge Emona z.o.o., Letališka 5, Ljublja-
na, rubež trisobnega stanovanja št. 5, v
izmeri 79,33 m2, na naslovu Linhartova 45,
Ljubljana, last dolžnice Bratkovič Zdenke,
Linhartova 45, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2003

In 2003/00324 IZ-14584
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 22. 5. 2003, opr. št. In 2003/00324,
je bil dne 27. 10. 2003 opravljen v korist
upnice Marije Longyka, Vojkova 50, Ljub-
ljana, rubež stanovanja št. 10, v II. nadstro-
pju poslovno stanovanjskega objekta na na-
slovu Slovenska c. 9B, v izmeri 31,90 m2,
last dolžnice Kržan Polonce, Triglavska uli-
ca 21, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2003

In 2003/00870 IZ-14587
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 21. 5. 2003, opr. št. I 2003/06334,
je bil dne 22. 10. 2003 opravljen v korist
upnika Practic d.o.o., Ulica Majorja Lavriča
12, Ljubljana, rubež stanovanja št. 117, Voj-
kova ulica 87, last dolžnice Koštric Eliza-
bete, Vojkova 87, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2003

In 2002/00139 IZ-9174
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča, opr. št. In 2002/00139 z dne 22. 10.
2002, je bil dne 28. 4. 2003 opravljen
rubež v z.k. nevknjižene nepremičnine sta-
novanja št. 13, v I. nadstropju stano-
vanjskega bloka v ulici Majde Šilc 21, Novo
meto, ki stoji na parc. št. 209 k.o. Kan-
dija, v izmeri 46,40 m2, delež dolžnika
4/10 in obsega sobo, kabinet, kuhinjo,
kopalnico z WC, predsobo, klet oziroma
drvarnico in ložo, zaradi izterjave
1,019.608,99 SIT, v korist upnikov Jakše
Rajke in Jakše Jelka, oba ob Težki vodi
21, Novo mesto.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 6. 2003

In 2003/00251 IZ-13377
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 30. 6.

2003, opr. št. In 2003/00251, je bil dne
6. 10. 2003 opravljen v korist upnika Zavo-
da za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Območne enote Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 11/b, rubež stanovanja št. 7, v I. nad-
stropju na naslovu Javornik 58, Ravne na
Koroškem, ki stoji na parc. št. 89/1 in
89/3, vl. št. 0744, k.o. Ravne.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 10. 2003

In 2003/00305 IZ-14231
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 29. 9.

2003, opr. št. In 2003/00305, je bil dne
29. 10. 2003 opravljen v korist upnika Mar-
jana Kodriča, Pot v Bitnje 9, Kranj, rubež
stanovanja št. 7, v II. nadstropju stanovanj-
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ske hiše na naslovu Center 147, Črna na
Koroškem, last dolžnikov Darje in Ferdinan-
da Molarija.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 11. 2003

IZ-107041
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1220/03 z dne
26. 11. 2003, je nepremičnina, dvoinpol-
sobno stanovanje št. 5 v skupni izmeri
66,44 m2, s ketnim prostorom, ki se nahaja
v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mari-
boru, Župančičeva ul. 6, k.o. Tezno, ki je
last Roberta Bobiča in Klavdije Petrovič,
oba stanujoča Župančičeva ul. 6, Maribor,
vsakega do 1/2, zastavljena v korist upnika
Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2,
Lipnica, Republika Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnikov Roberta Bo-
biča in Klavdije Petrovič, oba stanujoča Žu-
pančičeva ul. 6, Maribor, v višini 30.000
EUR s pripadki.

IZ-107042
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Ma-
ribora, opr. št. SV 1237/03 z dne 27. 11.
2003, je nepremičnina, dvoinpolsobno sta-
novanje št. 32, v skupni izmeri 68,07 m2, s
pripadajočim kletnim prostorom, ki se naha-
ja v mansardi večstanovanjske stavbe v Ru-
šah, Ulica Ruške čete 14, stoječe na parc.
št. 604/004, vpisani v vl. št. 1019, k.o. Ru-
še, ki je do celote last Alenke Zemljič, stan.
Ulica Ruške čete 14, Ruše, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 232/93 z dne 1. 4.
1993, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 10.
1997 in kupoprodajne pogodbe za stanova-
nje z dne 18. 10. 1999, zastavljena v korist
upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadru-
ga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstras-
se 2, Lipnica, Republika Avstrija, za zavaro-
vanje denarne terjatve do dolžnikov Alenke
Zemljič, stan. Ulica Ruške čete 14, Ruše in
Iztoka Tomiča, stan. Ulica Ruške čete 14,
Ruše, v višini 22.000 EUR s pripadki.

IZ-107043
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1249/03 z dne
28. 11. 2003, sta nepremičnini, trisobno
stanovanje št. 3 v skupni izmeri 81,61 m2, s
kletno shrambo v izmeri 4,64 m2, ki se na-
haja v pritličju večstanovanjskega objekta v
Velenju, Jenkova cesta 33, stoječega na
parc. št. 1858, vpisani v vl. št. 800, k.o.
Velenje, ki je do celote last Borisa Trsa,
stanujočega Jenkova cesta 19, Velenje in
trisobno stanovanje št. 63, v skupni izmeri
77,87 m2, ki se nahaja v VII. nadstropju več-
stanovanjske hiše v Velenju, Jenkova cesta
19, stoječe na parc. št. 2712/2, vpisani v
vl. št. 2657, k.o. Velenje, ki je do celote
last Tatjane Trs, stanujoče Jenkova cesta
19, Velenje, zastavljeni v korist upnice Raif-
feisenbank Mureck, reg. zadruga z omeje-
nim jamstvom, Republika Avstrija, za zava-
rovanje denarne terjatve do dolžnikov Bori-
sa in Tatjane Trs, oba stanujoča Jenkova
cesta 19, Velenje, v višini 41.500 EUR s
pripadki.

IZ-107044
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1252/03 z dne 1. 12.
2003, je nepremičnina, enosobno stanova-
nje št. 5, v skupni izmeri 29,60 m2, ki se
nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše
v Mariboru, Mlekarniška ulica 14, ki stoji na
parc. št. 1061/3, pripisani pri vl. št. 2075
k.o. Pobrežje, katere sta solastnika vsak do
ene polovice zastavitelja Branko Kump in
Silva Kump, oba stanujoča Mlekarniška uli-
ca 14, Maribor, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. pog.
19/97 z dne 20. 5. 1997, zastavljena v ko-
rist upnice Raiffeisenbank Schwanberg,
reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Re-
publika Avstrija, za zavarovanje denarne ter-
jatve do dolžnikov Branka Kumpa in Silve
Kump, oba stanujoča, Mlekarniška ulica 14,
Maribor, v višini 15.000 EUR s pripadki.

IZ-107045
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1262/03 z dne 1. 12.
2003, je nepremičnina, poslovni prostor št.
10 v izmeri 21,70 m2, v objektu “C“ Pristan,
ki stoji na parc. št. 1976, 1974/3, 1974/4
in 2180/2, k.o. Maribor Grad, do celote
last Irene Aplenec, stan. Ledina 4/a, Mari-
bor, na podlagi prodajne pogodbe št.
3644-941/6 z dne 7. 10. 1985, zastavlje-
na v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald
– St. Oswald, reg. zadruga z omejeno od-
govornostjo, Republika Avstrija, za zavaro-
vanje denarne terjatve do dolžnice Irene
Aplenec, stanujoče Ledina 4/a, Maribor, v
višini 26.400 EUR s pripadki.

IZ-107046
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 895/03 z dne 27. 11.
2003, notarja Marka Finka iz Celja, Stane-
tova 16, je bilo stanovanje št. 10 v mansardi
stanovanjske hiše na naslovu Borštnikova
ulica 108 v Mariboru, ki stoji na parc. št.
1375/5 k.o. Spodnje Radvanje, ki obsega
74,05 m2, s pripadajočim solastniškim de-
ležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah v večstanovanjski hiši ter fun-
kcionalnem zemljišču, last Rashid Abdelfat-
tah Zlatke do celote, pridobljeno na podlagi
prodajne pogodbe št. 2703/93 z dne 15. 1.
1993 in aneksa k prodajni pogodbi št.
2703/93 z dne 15. 1. 1993, dotiranega
19. 11. 2003, sklenjenih med prodajalko
Občino Maribor in kupcem Rashid Abdel-
fattah Zlatko, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG Celovec, Podružni-
ca v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunaj-
ska 63, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 42.400 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki, napram dolžnikoma Ras-
hid Abdelfattah Zlatki in Rashid Abdelfattah
Jariru.

IZ-107047
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz
Velenja, opr. št. SV-566/03 z dne 26. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 8 v prvem nad-
stropju stanovanjske hiše v Črni, Rudarje-

vo 06, v izmeri 72,89 m2, in to: soba v
izmeri 14,23 m2, soba v izmeri 14,56 m2,
soba v izmeri 7,49 m2, kuhinja v izmeri
15,91 m2, shramba v izmeri 1,56 m2, ko-
palnica v izmeri 4,04 m2, WC v izmeri
1,30 m2, predsoba v izmeri 5,46 m2, bal-
kon v izmeri 1,23 m2 in drugi prostori –
klet v izmeri 7,11 m2, last Vrabič Darje in
Vrabič Gregorja iz Črne na Koroškem, Ru-
darjevo 06, za vsakega do ene polovice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o pro-
daji stanovanja št. 306/91 SP z dne 20. 4.
1999, zastavljeno v korist upnice Raiffei-
sen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 24.742,16 EUR.

IZ-107048
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-567/03 z dne 26. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 29, v sedmem
nadstropju stanovanjske hiše v Velenju,
Tomšičeva ulica 10, stoječe na parceli št.
1910/4, vpisano v z.k. vložek št. 800 k.o.
Velenje, last Ostrovršnik Bojana iz Velenja,
Šaleška cesta 2 B, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 21. 10. 1993, zastavlje-
no v korist upnice Raiffeisen Krekove ban-
ke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 17.379,21
EUR s pripadki.

IZ-107049
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-568/03 z dne 26. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 43, v tretjem
nadstropju stanovanjske hiše v Velenju, v
izmeri 71,16 m2, last Voler Jožeta in Voler
Hedvike iz Velenja, Jenkova cesta 17, 3320
Velenje, za vsakega do ene polovice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 272/93 z dne 20. 5. 1993,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Kre-
kove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
16.958,84 EUR s 6,90% letno obrestno
mero, vračljive v 144. rednih mesečnih
obrokih.

IZ-107050
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
895/03 z dne 14. 11. 2003, je bilo stano-
vanje številka 3, v skupni izmeri 61,67 m2 in
kletni shrambi številka 3, v izmeri 4,70 m,
ki se nahajata v pritličju stanovanjske hiše v
Mariboru, Maistrova ulica 20, stoječe na
parceli številka 1002, katastrska občina Ma-
ribor – Grad, in ki sta ga zastavna dolžnika
Vernik Marijana in Vernik Herman, oba Vi-
narje 103, pridobila na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe o prodaji stanovanja, številka
33/91 z dne 18. 11. 1991, in dodatka šte-
vilka 1, h kupoprodajni pogodbo o prodaji
stanovanja številka 33/91 z dne 22. 10.
2003, od prodajalke Nove kreditne banke
Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v viši-
ni 46.900 EUR, s pripadki, ki jo ima upnica
zoper dolžnika Vernik Nino, Maribor, Ma-
istrova ulica 20 in Zemljič Sebastijana, Ma-
ribor, Ulica heroja Mašere in Spasića 1, za-
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stavljena v korist upnice Kärntner Sparkas-
se AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Du-
najska 63, Ljubljana, matična številka
1430564.

IZ-107051
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja mag. Andreja Ro-
škerja iz Murske Sobote, opr. št. SV
921/03 z dne 20. 11. 2003, je bilo stano-
vanje v stanovanjski hiši na naslovu Leninov
trg 14, sedaj Preglov trg 10, Ljubljana, ki je
skupne izmere 34,67 m2 in je last zastavite-
lja Zver Martina, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 11. 2. 1992, in no-
tarsko overjene dne 30. 9. 1999, s proda-
jalcem Mesto Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub-
ljana, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen-
bank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg,
registrierte Genossenschaft mit beshrankter
Haftung, St. Stefan i. R., Murecker Strasse
23, EIŠ 1870599, v zavarovanje denarne
terjatve v višini 25.000 EUR, kar je ob skle-
nitvi tega sporazuma 5,900.000 SIT, s pri-
padki ter za znesek 10.000 EUR iz naslova
stranskih zavarovanj in pripadkov.

IZ-107052
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja mag. Andreja Ro-
škerja iz Murske Sobote, opr. št. SV
927/03 z dne 24. 11. 2003, je bilo stano-
vanje številka 32, ki se nahaja v II. nadstro-
pju večstanovanjske zgradbe na Trgu ljud-
ske pravice 11/II v Lendavi, v skupni izmeri
53,70 m2, ki obsega kuhinjo 9,12 m2, sobo
12,73 m2, sobo 17,50 m2, kopalnico z WC
3,67 m2, predsobo 5,82 m2, ložo 4,20 m2,
drvarnico 0,61 m2, pri čemer stanovanj-
ska stavba stoji na parceli številka 4348
katastrska občina Lendava, in ki sta ga
zastavna dolžnika Gönc Renata, EMŠO
3003973505327, Dolga vas, Opekarni-
ška cesta 1 in Štiblar Darko, EMŠO
0308975500203, Lipovci 180 F, pridobi-
la po prodajni pogodbi z dne 30.09.2003
in zemljiškoknjižnem dovolilu z dne 24. 11.
2003, sklenjene s prodajalko Grögl Petro,
Lendava, Trg ljudske pravice 11/II, zastav-
ljeno v korist upnice Bank Austria Credi-
tanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
matična številka 5446546, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 14.830
EUR s pripadki.

IZ-107053
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1435/03 z dne 27. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 27, v IV. nad-
stropju, v skupni izmeri 48,53 m2, v stano-
vanjski hiši na naslovu Besednjakova ulica
001 v Mariboru, stoječe na parc. št.
1960/1, k.o. Studenci, katerega lastnika
sta Kokol Andrej in Kokol Majda, na podlagi
darilne pogodbe z dne 25. 11. 2003, skle-
njene s darovalcema Kokol Francem in Ko-
kol Marijo, zastavljeno v korist upnice Raif-
feisenbank Eberndorf registrierte G.m.b.H.,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 16.000 EUR, kar znaša preračuna-
no po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan podpisa tega notarskega zapisa
3,778.633,60 SIT, z letno obrestno mero
7% ki začne teči 20. 1. 2004, in 5% zamu-

dnimi letnimi obrestmi, z rokom zapadlosti
zadnjega obroka dne 20. 1. 2014.

IZ-107054
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1465/03 z dne 2. 12.
2003, je bilo stanovanje št. 158, v V. nad-
stropju, v skupni izmeri 58,80 m2, v stano-
vanjski hiši na naslovu Prušnikova ulica 44,
v Mariboru, stoječe na parc. št. 1118/1 in
parc. št. 1118/2, k.o. Spodnje Radvanje,
katerega lastnik je Krumpl Franc, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 11.
1993, sklenjene z prodajalcem Tovarno
umetnih brusov Swaty d.d., Maribor, zastav-
ljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eber-
ndorf registrierte G.m.b.H., Avstrija, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 15.000
EUR, kar znaša preračunano po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan podpisa tega
notarskega zapisa 3,543.654 SIT, z letno
obrestno mero 6,75%, ki začne teči 20. 1.
2004, in 5% zamudnimi letnimi obrestmi, z
rokom zapadlosti zadnjega obroka dne
20. 7. 2014.

IZ-107055
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic, opr. št. SV 569/03 z dne 1. 12.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 23, v
3. nadstropju stanovanjske hiše na Jeseni-
cah, Cesta maršala Tita 98, stoječe na parc.
št. 182/3 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
50,71 m2, last zastaviteljice Dragane
Djurdjević, na podlagi kupoprodajne pogod-
be o prodaji stanovanja št. 2807/1-06/93
z dne 19. 10. 1993, dodatka k tej pogodbi
ter kupoprodajne pogodbe z dne 6. 11.
2003 in dodatka k slednji pogodbi z dne
17. 11. 2003, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice - Bank Zila, registrirana zadru-
ga z omejenim jamstvom, Kaiser Jozef
Platz 6, Villach/Beljak, Avstrija, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 40.000 EUR
s pripadki.

IZ-107057
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 1064/03 z dne 28. 11.
2003, je bilo stanovanje v pritličju levo, ki
sestoji iz kuhinje, treh sob in predsobe, WC
in kopalnice ter drugih prostorov, v skupni
izmeri 58,26 m2, v večstanovanjski hiši v
Vidmu pri Ptuju 30, ki stoji na parc. št. 68/1,
pripisani pri vl. št. 788, k.o. Pobrežje, sku-
paj s solastninsko pravico na skupnih pro-
storih, delih in napravah hiše in na zemlji-
šču, na katerem stoji hiša ter na funkcional-
nem zemljišču, pridobljeno z izročilno po-
godbo, sklenjeno dne 31. 1. 2000, med
izročevalko Ropič Elizabeto in prevzemnico
Ropič Vanjo, zastavljeno v korist upnice Ra-
iffeisenbank St. Stefan – Jagerberg –
Wolfsberg, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom iz Republike Avstrije, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 57.700 EUR
s pripadki.

IZ-107058
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kra-
nju, opr. št. SV 1420/2003 z dne 27. 11.

2003, so poslovni prostori v poslovnem
centru v Lescah, med Železniško in Alpsko
cesto, številka 37 B, ki obsegajo: lokal z
oznako A 1.2, v pritličju 1, v izmeri 114 m2,
skladišče z oznako A 1.2, v pritličju 1 v
izmeri 22 m2, garažni boks z oznako E 0.4,
v pritličju 1, v izmeri 12 m2 in dostavni pro-
stor z oznako E 0 v pritličju 1, v izmeri
39 m2, ki stojijo na parc. št. 501/2,
501/17, 14/2 in 14/3, pri vl. št. 1424 k.o.
Hraše, oziroma po združitvi in razdelitvi par-
cel 14/3 in 501/2, sedaj na parc. št.
501/2, 501/24, 501/25, 501/26,
501/27, 501/28, 501/29, 501/30 in
501/31, k.o. Hraše, last zastaviteljice Vero-
nike Bertoncelj Mencinger, na podlagi da-
rilne pogodbe, sklenjene 27. 2. 2000, z Va-
lentinom Bertoncljem kot darovalcem, za-
stavljeno v korist upnice Gorenjske banke
d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v viši-
ni 15,000.000 SIT s pripadki.

IZ-107059
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic, opr. št. SV 562/03 z dne 27. 11.
2003, je bilo stanovanje št. 24, ki se nahaja
v prvem nadstropju stanovanjske hiše na
Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 8, na parc.
št. 182/5 k.o. Jesenice, v izmeri 40,81 m2,
last zastaviteljice Aide Kadić z Jesenic, Ce-
sta Cirila Tavčrja 8, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 14. 11. 2003 in aneksa št. 1,
k prodajni pogodbi z dne 14. 11. 2003, ki
datira s 27. 11. 2003, sklenjenih s Kleme-
nom Tičarjem kot prodajalcem, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice - Bank Borovlje,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 31.000 EUR s pripadki.

IZ-107060
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1417/2003 z dne
2. 12. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
1, v izmeri 67,83 m2, locirano v II. nadstro-
pju etaže poslovno/stanovanjske zgradbe
na Framski 011 v Mariboru, ki stoji na parc.
št. 1652 in 1653/2, vl. št. 2031, k.o. Ta-
bor, last dolžnika Slivnjak Tomislava, EMŠO
1304961500497, stanujočega Maribor, Iz-
tokova ul. 025, do celote, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 4. 6. 2003 in
aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
22. 9. 2003, sklenjenih s Pošto Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot pro-
dajalko, zastavljeno v korist upnice Pošte
Slovenije, d.o.o., matična številka
5881447, Slomškov trg 010, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
12,401.182,19 SIT s pripadki.

IZ-107061
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1421/2003 z dne
2. 12. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 3, v izmeri 26,81 m2, locirano v II. nad-
stropju etaže poslovno/stanovanjske zgrad-
be na Framski ul. 011, Maribor, ki stoji na
parc. št. 1652 in 1653/2, katastrska obči-
na Tabor, last dolžnice Jasne Trdin, EMŠO
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0305973505268, stanujoče Maribor,
Framska ul. 011, do celote, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 20. 6. 2003,
sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 010, Maribor, kot prodajalko, za-
stavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., matična številka 5881447, Slomškov
trg 010, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,164.917 SIT s pripadki.

IZ-107082
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1422/2003 z dne
26. 11. 2003, je bila nepremičnina, enoso-
bno stanovanje s kabinetoma št. 1 in loče-
no shrambo, v izmeri 67,39 m2, lociranih v
poslovno stanovanjski zgradbi na naslovu
Izlake 007, Izlake, ki stoji na parc. št.
523/6, 531, 530/1, 529/1, 529/2,
530/3, vložna številka 351, katastrska ob-
čina Izlake, last dolžnikov Marte Brečko,
EMŠO 2802967505214, stanujoče Izlake
007, Izlake, do 1/2 in Kuder Aleksandra,
EMŠO 2312960500198, stanujočega Izla-
ke 007, Izlake, do 1/2, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 15. 9. 2003, skle-
njene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 010, Maribor, kot prodajalko, zastavlje-
na v korist upnice Pošte Slovenije, d.o.o.,
matična številka 5881447, Slomškov trg
010, Maribor, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 5,586.000 SIT s pripadki.

IZ-107083
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1431/2003 z dne
26. 11. 2003, so bile nepremičnine, po-
slovni prostori v skupni izmeri 925,24 m2, v
kleti objekta, v delu pritličja ter celotnem I.,
II., III., IV. in V. nadstropju poslovne stavbe
Ulica Kneza Koclja 007 v Mariboru, ki stoji
na parc. št. 1760, pripisani pri vl. št. 496,
katastrska občina Maribor-grad, last dolžni-
ka Informatika d.d., Vetrinjska ul. 002, Ma-
ribor, matična št. 5259363, na podlagi pro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 31. 8. 2001,
z Dravske terase Maribor d.o.o., kot proda-
jalcem, zastavljene v korist upnice Nove kre-
ditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična št. 5860580, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini največ
135,000.000 SIT.

IZ-107084
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi za-
stavne pravice notarja Andreja Doklerja iz
Brežic, Maistrova 8, opr. št. SV 639/03 z
dne 27. 11. 2003, je bila nepremičnina, ki v
naravi predstavlja enoinpolsobno stanova-
nje na naslovu Glavarjeva 49, Ljubljana, v
skupni izmeri 43,96 m2, stanovanje št. 80,
v VII. nadstropju stanovanjskega bloka BS
5/1 ob Vodovodni cesti v Ljubljani, stolpni-
ca G, stoječe na parcelah št. 33/3, 39/1,
36, vse k.o. Bežigrad, s pripadajočo sola-
stninsko pravico na zemljišču, na katerem
stoji stavba in funkcionalnem zemljišču ter
na skupnih delih, objektih in napravah, ka-
terega lastnica je Trajković Vanda, roj. 7. 1.
1976, stanujoča Maistrova 8, Brežice v ce-
loti na podlagi kupoprodajne pogodbe, skle-
njene dne 8. 11. 2003, sklenjene med za-

staviteljico in Seme Gregorjem in Seme Sa-
bino, kot prodajalcema, zastavljena v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljub-
ljana, Trg republike 2, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 5,920.000 SIT s pri-
padki.

IZ-107085
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 1072/03 z dne 28. 11.
2003, je bila nepremičnina - stanovanje v
stanovanjski hiši v Preboldu, Dolenja vas
63, v izmeri 58,66 m2, ki se nahaja v pritli-
čju stanovanjske hiše, stoječe na parc. št.
134, vpisani v vložku št. 90 k.o. Prebold,
last dolžnika Novak Bogdana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 3. 1993
in sklepa o dedovanju z dne 16. 10. 1997,
zastavljena v korist upnika Bardutzky Bo-
risa, EMŠO 0608956500433, stanujočega
Trubarjeva ulica 55 /e, Celje, za zavarova-
nje denarne terjatve upnika do dolžnika, v
znesku 2.544 EUR, oziroma v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije, z zapadlostjo zadnjega obroka
28. 11. 2005, brezobrestno, ter možnostjo
predčasne zapadlosti v primerih, določenih
v pod točko tretjič sporazuma, v primeru
zamude z zamudnimi obrestmi in stroški,
vključno s stroški, ki bi jih upnik imel z uve-
ljavljanjem vračila terjatve.

IZ-107086
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška
Ljubljana, opr. št. SV 913/03 z dne 27. 11.
2003, je bilo dvosobno stanovanje v stano-
vanjskem bloku Ul. Vide Janežičeve 7, sta-
novanje št. 10, nadstropje 03, v skupni
izmeri 60,85 m2, last zastaviteljice Irene
Škafar, EMŠO 2107948505726, prebivali-
šče Ljubljana, Ulica Vide Janežičeve 7, za-
stavljeno v korist upnice Jožice Papež Fran-
celj, EMŠO 0108970505186, prebivališče
Plešivica 9, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 22.680 EUR v tolarski protivred-
nosti po prodajnem menjalniškem tečaju
SKB banke d.d., Ljubljana, na dan plačila, z
obrestmi in stroški.

IZ-107087
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 914/03 z dne 27. 11.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 2, v
kletni etaži jugozahodnega dela stanovanj-
skega objekta v skupni izmeri 53,30 m2, ki
stoji na parc. št. 6/6, vl. št. 941 k.o. Pre-
serje, last zastaviteljice Zinete Mernik, EM-
ŠO 2209962505248, prebivališče Preser-
je 51, zastavljeno v korist upnika Marijana
Habijaniča, EMŠO 0911944500998, pre-
bivališče Most na Soči, Bača pri Modreju
44 a, za zavarovanje denarne terjatve v zne-
sku 28.980 EUR v tolarski protivrednosti
po prodajnem menjalniškem tečaju SKB
banke d.d., Ljubljana, na dan plačila, z
obrestmi in stroški.

IZ-107088
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 918/03 z dne 28. 11.
2003, je bilo stanovanje v stanovanjski hiši

Ul. Vide Janežič 15, stanovanje št. 8, nad-
stropje 03, v skupni izmeri 69,38 m2, last
zastaviteljev Saliha Pejkovića, EMŠO
1102937501235, prebivališče Ljubljana,
Ulica Vide Janežičeve 15 in Habibe
Pejković, EMŠO 1205939505096, prebi-
vališče Ljubljana, Ulica Vide Janežičeve 15,
za vsakega do 1/2, zastavljeno v korist upni-
ce Lili Mihelčič, EMŠO 0703969505011,
prebivališče Vir, Robova ulica 24, za zava-
rovanje denarne terjatve v znesku 22.680
EUR, v tolarski protivrednosti po prodajnem
menjalniškem tečaju SKB banke d.d., Ljub-
ljana, na dan plačila, z obrestmi in stroški.

IZ-107089
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 948/03
z dne 27. 9. 2003, je bilo stanovanje št. 12
stanovanjske stavbe v Ljubljani, Hubadova
ulica 20, v izmeri 72,28 m2, ležečem na
parc. št. 246/5, k.o. Brinje I., last zastavi-
telja Sotlar Žiga, Hubadova ulica 20, 1000
Ljubljana, na podlagi pravnomočnega
sklepa o dedovanju IV D 669/2001 z dne
30. 9. 2002, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Du-
najska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 21.000 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, s pripadki.

IZ-107090
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 949/03
z dne 27. 11. 2003, je bil lokal E-L 1, v
pritličju, v objektu E v izmeri 74,23 m2 ter
parkirno mesto št. 37 v 1. kleti v izmeri
14,86 m2, stoječih na parc. št. 1762/3,
1761/6, 1763/2, 1762/8, 1762/7 in 1765,
vse k.o. Bežigrad, last zastaviteljev Kuko-
vec Marjana in Irene Mirjane, na podlagi
prodajne pogodbe št. 002/03-R3/R4,
sklenjene dne 17. 11. 2003, z SCT Stano-
vanjski inženiring d.o.o. Ljubljana, ter sta-
novanje št. 29, v 5. nadstropju lamele 3, v
izmeri 73,82 m2, v stanovanjski stavbi na
parc. št. 1230/34 in 1236/92, obe k.o.
Ježica, last zastaviteljev Kukovec Marjana
in Irene Mirjane, na podlagi pogodbe št.
L-1387 BV/GA o prodaji in nakupu stano-
vanja, sklenjene dne 9. 5. 1977 z SGP
“Stavbenik“ Koper n.sol.o., TOZD GO Ljub-
ljana n.sol.o. zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Du-
najska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 110.000 EUR, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

IZ-107091
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 1004/03 z dne 27. 11.
2003, je bilo v korist upnice Kemofarmaci-
ja d.d., Ljubljana, zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve v višini 25,000.000 SIT s pri-
padki, zastavljeno trisobno stanovanje tip
S-3a, v izmeri 85,82 m2, v soseski B-3 v
Bistrici pri Tržiču, v stolpiču A2, v petem
nadstropju (po projektu stanovanje št. 19),



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 119-120 / 5. 12. 2003 / Stran 7283

s kletnim prostorom v kleti s št. 19, last
Meri Rozman Logar in Marijana Rozmana,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
601/80-A2/19, sklenjene 28. 4. 1980, s
Splošnim gradbenim podjetjem Tržič.

IZ-107092
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1417/03-1 z dne 27. 11. 2003, je bila ne-
premičnina – triinpolsobno stanovanje šte-
vilka 2 v izmeri 97,46 m2, ki se nahaja v 1.
nadstropju poslovno-stanovanjskega objek-
ta številka B2 v stanovanjskem delu uredi-
tvenega območja BS 1/5 Koroški partizani
v Ljubljani, zgrajenega na parcelah številka
112/2, 112/1, 113, 117 in 116, katastrska
občina Brežigrad, k stanovanju pa pripada
shramba številka 2, v kleti navedenega ob-
jekta, ter pravica parkiranja v pokritem par-
kirišču, ter sorazmerni delež na skupnih pro-
storih, delih in napravah, ki služijo objektu
kot celoti ter na stavbišču in funkcionalnem
zemljišču; last dolžnika – zastavitelja Stobra
Trade d.o.o. Celje, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 6. 2. 2002,
sklenjene med zastaviteljem Stojanom Bra-
čičem kot prodajalcem ter med dolžnikom
– zastaviteljem Stobra Trade d.o.o. Celje,
kot kupcem; zastavljena v korist upnice Poš-
tne banke Slovenije d.d., za zavarovanje de-
narne terjatve do dolžnika – zastavitelja Sto-
bra Trade d.o.o. Celje, v višini 320.000
EUR – plačljivo v EUR ali pa v tolarski proti-
vrednosti, obračunani po srednjem tečaju
Banke Slovenije, veljavnem na dan plačila,
s pripadki.

IZ-107093
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1414/03-1 z dne 27. 11. 2003, so bile ne-
premičnine:

– stanovanje številka 5, v 9. nadstropju
v skupni izmeri 58,72 m2, v stanovanjski
stavbi v Sladkem Vrhu 8, zgrajeni na parce-
lah številka 376/1 in številka 374/6, pripi-
sanih zemljiškoknjižnemu vložku številka
423, katastrska občina Sladki Vrh, last dol-
žnika – zastavitelja Evroaktiv d.o.o. do ce-
lote, na podlagi pravnomočnega Sklepa
Okrožnega sodišča v Mariboru, opravilna
številka In 99/00141 z dne 14. 7. 2003 in

– druga in tretja etaža – vsaka etaža v
izmeri 556 m2 – v objektu Vzdrževanje,
zgrajenem na parceli številka 655, pripisani
zemljiškoknjižnemu vložku številka 242, ka-
tastrska občina Melje, last dolžnika – zasta-
vitelja Evroaktiv d.o.o., do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 18. 7. 2003, skle-
njene med njim kot kupcem ter med MTT
TT Melje d.d. – v stečaju, kot prodajalcem,
ter na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila z
dne 14. 10. 2003, podanega s strani MTT
TT Melje d.d. – v stečaju ter last zastavitelja
IN-FIT, d.o.o., do 1/2, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 24. 9. 2003, sklenjene med
njim kot kupcem ter med dolžnikom – za-
staviteljem Evroaktiv d.o.o. kot prodajalcem;

zastavljene v korist upnice Poštne ban-
ke Slovenije d.d., za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnika – zastavitelja Evroaktiv
d.o.o. v višini 13,000.000 SIT, s pripadki.

IZ-107094
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3871/2003 z dne
28. 11. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 8, s pripadajočo kletjo, v II. nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Agrokom-
binatska 13A v Ljubljani, parc. št. 381, v
izmeri 80,12 m2, k.o. Kašelj, v lasti dolžnika
zastavitelja Janka Goloba, stanujočega Ob
Železnici 14, Ljubljana, na podalgi kupo-
prodajne pogodbe z dne 18. 10. 2003,
sklenjene s Tanjo Roš-Opaškar, Agrokom-
binatska 13A, Ljubljana, kot prodajalko, za-
stavljeno v korist upnika BKS-leasing,
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 35.000
EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.

IZ-107095
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. 3941/2003 z dne 28. 11.
2003, sta bila boks št. 16/K-I, v 1. kleti v
izmeri 21,61 m2 in boks št. 17/K-I, v 1. kleti
v izmeri 21,60 m2, na parc. št. 1796,
1794/1, 1790, 1791, 1801, k.o. Bežigrad
v soseski BS 2/1, Zupančičeva jama, s pra-
vico souporabe, v lasti Miča Jovića, Gosti-
čeva cesta 76, Nožice, na podlagi prodajne
pogodbe št. BS 2/1 – G – 550/96 z dne
8. 1. 1996, sklenjene med SCT stanovanj-
ski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Štihova 26,
zastavljeni v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska 58, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje pogojne denarne
terjatve v višini 30,000.000 SIT z rokom
veljavnosti 12. 8. 2004 s pripadki.

IZ-107096
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, št. SV 3966/2003 z dne 28. 11.
2003, je bil poslovni prostor ki obsega del
pritličja in del kleti, v skupni izmeri
168,64 m2 in se nahaja v zgradbi Glavni trg
2, Maribor, ki stoji na parc. št. 1982, vl. št.
1192, k.o. Maribor Grad, ki je v lasti ONA
ON Notranja trgovina d.o.o.,Proletarska c.
4, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe
za poslovni prostor št. 5-2/2a z dne 31. 3.
1988 in soinvestitorske pogodbe za preno-
vo in rekonstrukcijo poslovnega prostora št.
5-2/2b z dne 10. 6. 1988, aneksa št. 1 z
dne 21. 12. 1988 ter aneksa št. 2 z dne
31. 1. 1990, sklenjenih med ONA ON No-
tranja trgovina d.o.o., Proletarska c. 4, Ljub-
ljana, kot kupcem in Samoupravno stano-
vanjsko skupnostjo Maribor, po pooblašče-
ni organizaciji Zavodom za izgradnjo Mari-
bora, Slovenska 40, Maribo, kot
prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
30,000.000 SIT s pripadki.

IZ-107097
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 2103/03 z dne
27. 11. 2003, je bilo trisobno stanovanje v
pritličju stanovanjskega bloka v Ljubljani,
Prule 1, v izmeri 52,40 m2, last zastavitelja
Počkar Vojka, Vojkova cesta 15, Ljubljana,

zastavljeno v korist upnika Koščak Marja-
na, Žalna 69A, Grosuplje, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7.980 EUR, obra-
čunano po prodajnem menjalniškem teča-
ju SKB banke d.d. Ljubljana, z obrestmi in
vsemi pripadki.

IZ-107098
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 2109/03 z dne 28. 11.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 32 v
skupni izmeri 68,63 m2, ki se nahaja v VIII.
nadstropju stanovanjskega bloka in na log-
gii v izmeri 4,22 m2 (parc. št. 67.E), oboje
na naslovu Gorazdova ulica 15 v Ljubljani,
kar vse je last zastaviteljice Liljane Dolin-
šek, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 14. 7. 1995 s Habinc Pet-
rom kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisen Krekova banka d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, mat. št.
5706491, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 10,000.000 SIT, vse s pripadki.

IZ-107099
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 2113/03 z dne 28. 11.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 4, v
prvem nadstropju, v izmeri 58,35 m2, s
shrambo št. 4, v pritličju v izmeri 3,10 m2, ki
se nahaja v poslovno stanovanjskem objek-
tu v Kranjski Gori, Borovška ulica 66, in
stoji na parc. št. 24/1 in 24/2 k.o. Kranj-
ska Gora, vl. št. 1220, last zastavitelja M -
Ultra Trgovina, Smlatić Marko s.p., zastav-
ljeno v korist upnikov Župec Janeza in Žu-
pec Andreje, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 86.519,70 EUR s pripadki.

IZ-107100
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 2125/03 z dne 1. 12.
2003, je bilo stanovanje št. 9, ki se nahaja
v mansardi stanovanjskega bloka v Ljublja-
ni, Miličinskega 1, stoječem na parc. št.
227, 228, 229 in 230, k.o. Spodnja Šiška,
v skupni izmeri 123,39 m2, last zastaviteljev
Sabine Zakovšek, Miličinskega ulica 1,
1000 Ljubljana, rojena 29. 11. 1964 in Lo-
ok-Look d.o.o., Podutiška ulica 46, 1000
Ljubljana, matična številka 1363581, zastav-
ljeno v korist upnika Hypo Alpe – Adria –
Bank d.d., Trg Osvobodilne fronte 12, 1000
Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terja-
tve v višini 382.000 EUR s pripadki.

IZ-107101
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 601/2003 z
dne 2. 12. 2003, je bilo enosobno stano-
vanje v stanovanjskem bloku PB-1 na Ka-
juhovi cesti 7 v Slovenskih Konjicah, na
parc. št. 918/3, k.o. Slovenske Konjice, v
I. nadstropju št. 13 lamela B, tlorisne povr-
šine 42,73 m2, z balkonom v izmeri
4,56 m2 in kletno shrambo v izmeri
4,16 m2, katerega lastnica je na podlagi
prodajne pogodbe št. 21/2003 z dne
4. 11. 2003, sklenjene s prodajalcem Kon-
grad d.d., Tovarniška ul. 3, Slovenske Ko-
njice, zastavljeno v korist upnice Banke Ce-
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lje d.d., Vodnikova 2, Celje, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 9,125.000 SIT
z vsemi pripadki, rokom in načinom vrači-
la, obrestmi ter drugimi pogoji.

IZ-107102
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 591/2003 z
dne 26. 11. 2003, je bila nepremičnina, ka-
tere lastništvo še ni vpisano v zemljiški knji-
gi Okrajnega sodišča v Ljubljani in temelji
na podlagi notarsko sklenjene pogodbe o
prevzemu dolga z dne 26. 5. 2003, pri no-
tarju Francu Marguču v Slovenskih Konji-
cah in predstavlja poslovni prostor št. 74, v
pritličju v GT Centru v Črnučah, na parc. št.
881/3, 881/13, 869/2, 868/3, 867/1,
883/1, 887/2, 881/5, 911/6, 911/4,
886/2, 885/5, 885/3, 1058/3, 1055/2,
1056/2, 1056/3, 912/4, 912/2, 881/11,
672/3, 677/2, 672/1, 672/2, 678/1, k.o.
Črnuče, zastavljena v korist zastavne upni-
ce Banke Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
376,890.673,81 SIT s pripadki in za zava-
rovanje maksimalne hipoteke do najvišjega
zneska 380,000.000 SIT.

IZ-107103
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1476/2003 z dne
28. 11. 2003, je stanovanje št. 16 v izmeri
99,90 m2, v mansardi in podstrešnem delu
mansarde in shrambi v kletni etaži v izmeri
7,02 m2, v stan. objektu v Mariboru, Lacko-
va 41, ki stoji na parc. št. 1102 in 1103,
obe vl. št. 46 in par. št. 1105/1, vl. št.
1193, vse k.o. Zg. Radvanje, last Miljatović
Mateja, stanujočega Maribor, Ljubljanska ul.
61, na temelju kupoprodajne pogodbe št.
855/S-16 z dne 11. 11. 2003, zastavljeno
v korist Probanke d.d., Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 8,000.000
SIT s pp.

IZ-107104
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV
1480/2003 z dne 1. 12. 2003, je stanova-
nje št. 6/I v izmeri 112,76 m2, v hiši v Mari-
boru, Gorkega 20, ki stoji na parc. št. 427,
k.o. Tabor, last Trstenjak Dženet in Trste-
njak Andreja, oba stanujoča Maribor, Gor-
kega 20, vsakega do 1/2 od celote, na
temelju prodajne pogodbe z dne 20. 10.
2003, zastavljeno v korist Probanke d.d.,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,000.000 SIT s pp, kar predstavlja
na dan sklenitve kreditne pogodbe
29.664,81 EUR preračunano po srednjem
tečaju BS.

IZ-107105
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj
Gradca, opr. št. 900/03 z dne 27. 11. 2003,
je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v etaž-
no lastnino, v poslovno stanovanjskem ob-
jektu “okrepčevalnica in hitra hrana”, ki stoji
na parcelah št. 354/2, 354/1, 347, 358/1
in 355/3, k.o. Ravne, ki zajema 131,49 m2

koristne površine, katerega lastnik je postal

zastavitelj Lovro Günther, na podlagi prodaj-
ne pogodbe, sklenjene dne 6. 11. 2003 z
Urošom Lesjakom, Dobja vas 134, Ravne na
Koroškem, slednji pa je postal lastnik cit.
nepremičnine, na podlagi darilne pogodbe z
dne 10. 9. 2002, sklenjene z Lesjak Rudol-
fom, Rudolf Lesjak pa na podlagi prodajne
pogodbe št. 75/99 z dne 27. 12. 1999,
sklenjena z SGP Kograd, GOK IGEM, grad-
beno podjetje d.o.o., Dobja vas 186, kot
prodajalcem, zastavljena za zavarovanje ter-
jatve v višini 70.000 EUR, kar znaša na dan
podpisa tega sporazuma v tolarski protivred-
nosti 16,531.522 SIT po srednjem tečaju
banke Slovenije na dan 27. 11. 2003, s kon-
čnim rokom vračila 30. 10. 2010 in s pp, v
korist zastavne upnice Probanke d.d. Mari-
bor, Gosposka ulica 23, Maribor.

IZ-107106
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1472/03 z dne 2. 12.
2003, je bilo štirisobno stanovanje št. 18, v
III. nadstropju, v skupni izmeri 88,80 m2, v
stanovanjski hiši na naslovu Ulica Staneta
Severja 8, v Mariboru, stoječe na parc. št.
1620, k.o. Spodnje Radvanje, katerega la-
stnica je Lukić Majda, na podlagi prodajne
pogodbe št. 464/98 z dne 22. 1. 1999,
sklenjene z prodajalcem RS Ministrstvom
za obrambo, Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrier-
te G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 30.000 EUR, kar znaša
preračunano po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan podpisa tega notarskega za-
pisa 7,087.308 SIT, z letno obrestno mero
6,75%, ki začne teči 20. 1. 2004 in 5%
zamudnimi letnimi obrestmi, z rokom zapa-
dlosti zadnjega obroka dne 20. 7. 2018.

IZ-107107
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1266/03 z dne 2. 12.
2003, je nepremičnina, dvosobno stanova-
nje št. 4, v skupni izmeri 94,58 m2, ki se
nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hi-
še v Mariboru, Lekarniška ulica 4, stoječe
na parc. št. 1549, pripisane v vl. št. 52,
k.o. Maribor-Grad, katere lastnika vsak do
ene polovice sta Srečko in Mirjana Viden-
šek, oba stan. Lekarniška ulica 4, Maribor,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 4.
1980 in na podlagi prodajne pogodbe št.
26/93 z dne 24. 6. 1993, zastavljena v
korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
zadruga z omejenim jamstvom, Bahnhof-
strasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Srečka in Mirjane Videnšek, oba stan. Le-
karniška ulica 4, Maribor, v višini 15.000
EUR s pripadki.

IZ-107124
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 1473/03 z dne 3. 12.
2003, je bila nepremičnina, enoinpolsobno
stanovanje št. 77, v I. nadstropju s kletno
shrambo št. 77, v skupni izmeri 50,14 m2, s
pripadajočim deležem skupnih prostorov in
skupnih deležev stavbe, v stanovanjskem
objektu Ruska ulica 14, v Mariboru, stoječe

na parc. št. 399/1, k.o. Tezno, ki je v lasti
Drozg Irene, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 27. 10. 2003, sklenjene z prodajal-
cem Gabrovec Milanom, zastavljeno v ko-
rist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
21.183,35 EUR, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan sklenitve navedene kreditne pogod-
be o dolgoročnem tolarskem kreditu z va-
lutno klavzulo št. 52791/94, kar znaša
5,000.000 SIT z realno letno obrestno me-
ro EUR + 6,9%, s tem, da se realna vre-
dnost kredita ohranja s pomočjo valutne
klavzule (EUR), da banka obračunava v ča-
su porabe kredita interkalarne obresti za
porabljeni del kredita, po obrestni meri, ki
je enaka pogodbeni obrestni meri, z rokom
zapadlosti terjatve po poteku 180 mesecev,
šteto od dneva izteka 60-dnevnega roka od
dneva sklenitve pogodbe, to je od 19. 11.
2003.

IZ-107125
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz
Murske Sobote, Kocljeva 14A, opr. št. SV
516/2003 z dne 26. 11. 2003, je bilo sta-
novanje številka 17/IV v skupni izmeri
67,10 m2, v stanovanjskem bloku v Gornji
Radgoni, Panonska ulica 3, ki stoji na par-
celni številki 365, v vložni številki 492 kata-
strska občina Gornja Radgona, s solastni-
ško pravico na skupnih prostorih, delih in
napravah stavbe ter s pravico souporabe
funkcionalnega zemljišča, na katerem stav-
ba stoji, last dolžnika in zastavitelja Vladimir-
ja Krefta, rojenega 29. 4. 1960, Gornja
Radgona, Panonska ulica 3, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 16. 10. 2003, zemlji-
škoknjižnega dovolila z dne 26. 11. 2003
in soinvestitorske pogodbe številka 2/87-5
z dne 3. 9. 1987, zastavljeno v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana,
Trg Republike 2, za zavarovanje njegove
izvršljive denarne terjatve v višini 2,800.000
SIT skupaj s pripadki in za zavarovanje nje-
gove izvršljive terjatve v višini 2,900.000
SIT skupaj s pripadki.

IZ-107126
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 388/03 z dne 3. 12.
2003, je bilo stanovanje št. 1, v pritličju
večstanovanjskega objekta na naslovu Pla-
nina 16, Kranj, ki stoji na parc. št. 198/10,
vl. št. 269 k.o. Huje, v izmeri 32,84 m2

stanovanjske površine, ki obsega kuhinjo z
jedilnico, eno sobo, kopalnico z WC, pred-
sobo in klet, vključno s solastninsko pravi-
co na skupnih prostorih, delih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču, ki služijo
bloku kot celoti, v lasti zastavitelja Basta
Milana, Bertoncljeva ulica 37, Kranj, z usta-
novljeno hipoteko, zastavljeno v korist Sta-
novanjske ustanove delavcev v obrti Kranj–
OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, enot-
na identifikacijska številka 1118242, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki in stroški.

IZ-107127
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
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Radovljice, opr. št. SV 389/03 z dne 3. 12.
2003, je bilo stanovanje št. 3, v drugem
nadstropju večstanovanjskega objekta na
naslovu Župančičeva ulica 37, Kranj, ki sto-
ji na parc. št. 56/6, vl. št. 111, k.o. Huje, v
izmeri 36,19 m2 stanovanjske površine, ki
obsega sobo 6,5 m2, sobo 12,35 m2, kuhi-
njo 4,41 m2, kopalnico z WC 3,68 m2, pred-
sobo 3,25 m2 in klet 5,89 m2, vključno s
solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih in napravah ter na funkcionalnem zem-
ljišču, ki služijo bloku kot celoti, v lasti za-
staviteljev in dolžnikov Dalibora Sarajlića,
Gogalova ulica 9, Kranj, v deležu do 1/2 in
Renate Ronta, Valjavčeva ulica 14, Kranj, v
deležu do 1/2, z ustanovljeno hipoteko na
navedenem stanovanju, zastavljeno v korist
Stanovanjske ustanove delavcev v obrti
Kranj – OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja
37, enotna identifikacijska številka
1118242, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,500.000 SIT s pripadki in stroški.

IZ-107128
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1489/2003 z dne
3. 12. 2003, je dvosobno stan. št. 1, v
izmeri 51,45 m2, v pritličju hiše Videm 41c,
Videm Dobrepolje, stoječe na parc. št.
1394/1 – vl. št. 512 k.o. Podgora, last
Šimunić Dejana in Pecko Šimunić Darje,
obeh stan. Maribor, Ljubljanska 100, na te-
melju kupoprodajne pogodbe z dne 26. 11.
2003, zastavljeno v korist Bank Austria Cre-
ditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 25.700 EUR s pp, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS za EUR na dan plačila oziroma izterjave.

IZ-107129
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-4031/2003 z dne
3. 12. 2003, je bil poslovni prostor v II.
nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe na
naslovu Partizanska cesta 23, v Mariboru,
parc. št. 1158/1 in 1158/4 k.o. Maribor –
grad, v skupni izmeri 162,73 m2, in sicer:
prostor v izmeri 24,09 m2, prostor v izmeri
29,68 m2, prostor v izmeri 15,68 m2, pro-
stor v izmeri 29,68 m2, prostor v izmeri
28,05 m2, hodnik v izmeri 19,80 m2, sani-
tarije v izmeri 8,21 m2, shramba v izmeri
3,99 m2, balkon v izmeri 1,30 m2 in kletna
shramba v izmeri 2,25 m2 ter pripadajoči
kletni prostor, v lasti Nemesis podjetniško
svetovanje in poslovne storitve d.o.o., Par-
tizanska cesta 13 A, Maribor, na podlagi
pogodbe o nakupu nepremičnine z dne
12. 11. 2003, sklenjene z Tehnoplan d.o.o.,
Partizanska cesta 23, Maribor kot prodajal-
cem, zastavljeno v korist upnika BKS – Le-
asing d.o.o. družba za leasing, financiranje
in trgovino, d.o.o., Komenskega 12, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 75.000 EUR s pripadki v tolarski proti-
vrednosti po prodajnem podjetniškem teča-
ju Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
na dan plačila.

IZ-107130
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marte Malič iz No-
vega mesta, opr. št. SV-653/03 z dne

3. 12. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 7 v izmeri 38,10 m2, v drugem nadstro-
pju stanovanjske stavbe na naslovu Papirni-
ška ulica 13, Krško, in sicer v stanovanjski
hiši, ki stoji na parc. št. 479/20 k.o. Stara
vas, last zastaviteljev Žnideršič Albine in Žni-
deršič Francija, oba stanujoča Krško, Pa-
pirniška ulica 13, vsakega do ene polovice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 25,
o prodaji stanovanja z dne 15. 7. 1998,
sklenjena z Mercator-Agrokombinat, proiz-
vodnja, trgovina, storitve, d.o.o. Krško, Ce-
sta krških žrtev 145, kot prodajalcem, za-
stavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova
banka d.d, Slomškov trg 18, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
32.198,70 EUR oziroma po srednjem teča-
ju Banke Slovenije na dan sklenitve kredit-
ne pogodbe 7,600.000 SIT s pripadki.

IZ-107132
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Ma-
ribora, opr. št. SV 1256/03 z dne 3. 12.
2003, so nepremičnine, pisarna št. 14 v
izmeri 13,63 m2, pisarna št. 15 v izmeri
38,41 m2, pisarna št. 16 v izmeri 18,31 m2

in pisarna št. 17 v izmeri 18,31 m2, ki se
nahajajo v III. nadstropju poslovne stavbe v v
Mariboru, Sokolska ulica 46, stoječe na
parc. št. 848/2, 862/2, 847/4 in 848/3,
k.o. Studenci, ki so do celote last Apros,
geomehanske storitve in gradbeništvo,
d.o.o., Maribor, Sokolska ulica 44-46, na
podlagi prodajne pogodbe št. 4-1/2-1 z dne
14. 11. 1996 in na podlagi prodajne pogod-
be št. 4-1/2-1 z dne 12. 11. 1997, zastavlje-
ne v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Republika Avstrija, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, mat. št.
1430564, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnika Apros, geomehanske storitve in
gradbeništvo, d.o.o., Maribor, Sokolska uli-
ca 44-46, v višini 175.000 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila, s pripadki.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 30/2003 S-106799
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 30/2003 z dne 20. 11. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dol-
žnikom S.V.I. projektiranje notranje opre-
me in razsvetljave d.o.o. Koper, Tomši-
čeva 6, Koper, matična št. 5721458, šifra
dejavnosti K/74.204. Osnovna sredstva
dolžnika – pohištvo kot izhaja iz računa, ki
je kot priloga št. 1 sestavni del izreka
sklepa, se brez prevzema obveznosti izroči-
jo Mestni občini Koper.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 11. 2003

Objave sodišč

St 126/2003 S-106802
To sodišče je s sklepom St 126/2003

dne 21. 11. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Antonio trade podjetje za
trgovino in storitve d.o.o., Ljubljana, Tur-
nerjeva 5, matična številka: 5476658.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ka-
tarina Benedik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 3. 2004 ob 11. uri, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2003

St 131/2003 S-106805
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 131/2003 z dne 7. 11. 2003 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Mini Club, d.o.o., Ljubljana, Celovška
172 in njegovimi upniki, sprejeta na naroku
za prisilno poravnavo dne 4. 11. 2003.

Ugotovilo je, da se je dolžnik zavezal s
prisilno poravnavo plačati:

– upnikom iz razreda A njihove terjatve v
višini 100% z 2% nominalnimi obrestmi let-
no najkasneje v petih letih,

– upnikom iz razreda A1 njihove terjatve
v višini 100% z 2% nominalnimi obrestmi
letno najkasneje v petih letih, pogojno,

– upnikom iz razreda B njihove terjatve v
višini 20% v roku enega leta, brez obresti, in

– upnikom iz razreda B1 njihove terjatve
v višini 20% v roku enega leta, brez obresti.

Ugotovilo je, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 16. 7. 2003 kot dneva začetka postop-
ka prisilne poravnave.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v ko-
loni z naslovom “Ugotovljena terjatev“ Prilo-
ge 1 k sklepu, ki je sestavni del izreka
sklepa, zato jih je dolžnik dolžan izplačati v
višini, navedeni koloni z naslovom “Znesek
za poplačilo“ te priloge in v roku iz 2. točke
izreka sklepa.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
7. 11. 2003. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 19. 11.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2003

St 214/2003 S-106806
To sodišče je s sklepom St 214/2003

dne 20. 11. 2003 začelo stečajni postopek
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nad dolžnikom Slit d.o.o. Ljubljna, Valjhu-
nova 11, matična številka: 5785928, dav-
čna številka: 44112858.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ma-
rina 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 pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumen-
tirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske proti-
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, ven-
dar 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 27. 2. 2004 ob 10. uri, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2003

St 212/2003 S-106808
To sodišče je s sklepom St 212/2003

dne 21. 11. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Lokacija nepremičninska
družba d.o.o., Ljubljana, Slovenska ce-
sta 56, matična številka 1606573.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ka-
tarina Benedik, odvetnica 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 pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kol-
kovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št. 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 25. 2. 2004 ob 9.45, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2003

St 54/2003 S-106810
To sodišče je s sklepom z dne 17. 9.

2003 pod opr.št. St 54/2003 zavrglo pre-
dlog za začetek postopka prisilne poravna-
ve nad dolžnikom Agromak, Podjetje za
prodajo na debelo in drobno d.o.o., Ce-
sta 20. julija 2C, Zagorje ob Savi in po-
stopek prisilne poravnave ustavilo.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2003

St 159/2002 S-106812
To sodišče je s sklepom St 159/02 z

dne 24. 11. 2003 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom NO – PA d.o.o., Rožna
ulica 15, Kočevje – v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2003

St 102/2003 S-106813
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.

St 102/2003 z dne 21. 11. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Polanec Vladom
s.p. s firmo Slikopleskarstvo, Vlado Pola-
nec s.p., Usnjarska ul. 1, Maribor.

II. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.

Pritožbo je potrebno vložiti v dveh izvo-
dih pri tukajšnjem sodišču.

III. Ta oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 21. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 11. 2003

St 31/2003-12 S-106815
Po 99/I členu Zakona o prisilni poravna-

vi, stečaju in likvidaciji, se z dnem 21. 11.
2003 začne stečajni postopek nad dolžni-
kom Tadeja Belcl s.p., Coctail bar, Kri-
ževci pri Ljutomeru 2, 9242 Križevci pri
Ljutomeru in se z istim dnem tudi zaključi.

Zoper sklep o začetku in zaključku ste-
čajnega postopka se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 11. 2003

St 31/2003 S-106818
I. Začne se postopek prisilne poravnave

nad dolžnikom Meža, proizvodno in trgov-
sko podjetje d.o.o., Na produ 6, Preva-
lje, matična številka 5298130, šifra dejav-
nosti 52.463.

II. Odredi se imenovanje upniškega od-
bora v sestavi:

– Alojz Lampret, Innere Kanalstrasse
224, Köln, Nemčija,

– Astra Nova trgovsko podjetje d.o.o.,
Šentiljska c. 40, Maribor,

– Topdom trgovsko podjetje d.d., Letali-
ška cesta 1, Ljubljana,

– Terra – R.B. trgovsko podjetje d.o.o.,
Zaloška 167, Ljubljana,

– Katarina Petrič, Kot 3, Prevalje, kot
predstavnica sveta delavcev.

III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi mag. Boris Kastivnik, univ. dipl. eko-
nomist, Navrški vrh 3c, Ravne na Koro-
škem.

IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začet-
ku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča, poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilože-
nimi dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi
tega oklica, ter jo morajo kolkovati z 2%
sodno takso od višine prijavljene terjatve,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino, ter dokaze o obstoju terjatve.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, pri-
javijo terjatve v tuji valuti in navedejo njiho-
vo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravna-
ve (25. 11. 2003).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obre-
sti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka prisilne porav-
nave.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku po-
stopka prisilne poravnave na podlagi prav-
nih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma de-
leže, pod pogojem, da bo prisilna poravna-
va potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku
5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji ter-
jatve v delnice oziroma deleže, vendar naj-
kasneje do začetka naroka za prisilno po-
ravnavo.

Upnike opozarjamo, da lahko vložijo pi-
sni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 25. 11.
2003.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 11. 2003

St 96/2003 S-106820
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 96/2003 sklep z dne 26. 11.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom Iko-
vic Edvard s.p., Trik prodaja mešanega
blaga, Logarska dolina 15/b, Solčava
(matična številka: 5135445, šifra dejavno-
sti: 52.110), se začne in takoj zaključi v
skladu z določili 99/I člena ZPPSL, saj pre-
moženja, 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 upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Ikovic Edvard
s.p., Trik prodaja mešanega blaga, Logar-
ska dolina 15/b, Solčava (matična številka:
5135445, šifra dejavnosti: 52.110), iz pri-
stojnega registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 11. 2003

St 90/2003-10 S-106822
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 90/2003 sklep z dne 26. 11.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Mehič Dejan s.p., Gojenje in varstvo goz-
dov, Cesta pod Rifnikom 7, Šentjur (ma-
tična številka: 1416995), se začne in takoj
zaključi v skladu z določili 99/I člena
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ni.
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2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Mehič Dejan
s.p., Gojenje in varstvo gozdov, Cesta pod
Rifnikom 7, Šentjur (matična številka:
1416995), iz pristojnega registra samostoj-
nih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 11. 2003

St 182/2003 S-106825
To sodišče je s sklepom St 182/2003

dne 26. 11. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Drnovšek Marko s.p., Pre-
šernova cesta 37, Zagorje ob Savi, dav-
čna številka: 95893997.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Sta-
ška Mrak Jamnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnika pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 25. 2. 2004 ob 12. uri, soba 307 A/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2003

St 225/2003 S-106827
To sodišče je s sklepom St 225/2003

dne 26. 11. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom STTIM d.o.o., Vodenska
cesta 49, Trbovlje, matična številka
5563364, šifra dejavnosti 28.210.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnavjo stečajni masi. Upnike po-
zivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kol-
kovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih 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 16. 2. 2004 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2003

St 167/2003 S-106829
To sodišče je s sklepom St 167/2003

dne 26. 11. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Bavant Trading, Računal-
ništvo, Tisk & Design, d.o.o., Prušnkova
83, Šentvid pri Ljubljani, matična številka
5386802.

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 ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjate bo
dne 8. 3. 2003 ob 10.50, soba 321/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2003

St 156/2001 S-106832
To sodišče je s sklepom St 156/01 z

dne 21. 11. 2003 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Vanaco d.o.o. Ljublja-
na, Stegne 21 – v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2003

St 107/2003 S-106834
To sodišče je s sklepom St 107/2003

dne 26. 11. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom R.Contact Podjetje za trž-
no komuniciranje, marketing in inženi-
ring d.o.o., Cesta na Brdo 131, Ljublja-
na, matična številka 5323860.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ma-
rina Marinc Pilej, Triglavska 65, Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi na oglasni de-
ski tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 3. 2004 ob 11. uri, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2003

St 92/2003 S-106870
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 92/2003 sklep z dne 27. 11.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: GPT - KIT, Gradbeništvo, projek-
tiranje in trgovina d.o.o., Stritarjeva 29,
Rogaška Slatina (matična številka:
5943639, šifra dejavnosti: 45.210).

Odslej se firma glasi: GPT - KIT,
Gradbeništo, projektiranje in trgovina
d.o.o., Stritarjeva 29, Rogaška Slatina
(matična številka: 5943639, šifra
dejavnosti: 45.210) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo vnesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova ter-
jatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izloči-
tveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se na-
naša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavlje-
nih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2000 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
24. marca 2004 ob 9.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 27. 11.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 11. 2003

St 91/2003 S-106871
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 91/2003 sklep z dne 27. 11.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Halitaj Aferin s.p., Trgovina na
drobno “Bani“, Petrovče 999, Petrovče
(matična številka: 5126794, šifra dejavno-
sti: 52.210).
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Odslej se firma glasi: Halitaj Aferin s.p.,
Trgovina na drobno “Bani“, Petrovče 999,
Petrovče (matična številka: 5126794, šifra
dejavnosti: 52.210) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramnec s.p., Prihova 18, Nazarje,
št. delovenga dovoljenja: L16/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Za ter-
jatve, 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 dolžniko-
vega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega nji-
hova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihov zahtevek. Upniki mo-
rajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v viši-
ni 2% tolarske protivrednosti od vsote pri-
javljenih terjatev posameznih upnikov, ven-
dar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro ra-
čun 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. marca 2004 ob 8.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 27. 11.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 11. 2003

St 190/2003 S-106872
To sodišče je s sklepom St 190/2003

dne 26. 11. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Brana, trgovsko podjetje
d.o.o., Zajelše 63, Dol pri Ljubljani, ma-
tična številka 5349796, šifra dejavnosti
52.110.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ma-
rina Pilej iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 3. 2004 ob 10.40, soba 321/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2003

St 197/2003 S-106873
To sodišče je s sklepom z dne 7. 11.

2003 pod opr. št. St 197/2003 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
ABC Trgovina d.d., Wolfova 12, Ljublja-
na, matična številka 5375347, šifra dejav-
nosti 51.700, vložna številka 10679000,
davčna številka 92559557.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozi-
vamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi ko-
leki v višini 2% tolarske protivrednosti od vso-
te prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcij-
ski račun št.: 01100-1000339014 (sklic na
št.: 11 42188-7110006).

Prijava mora obsegati firmo in sedež upni-
ka, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (7. 11.
2003).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena Mojca Breznik, odvetnica iz Ljub-
ljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Probanka d.d., PE Ljubljana, Sloven-
ska 56, Ljubljana,

– Nova Ljubljanska banka d.d., Trg re-
publike 2, Ljubljana,

– Poštna banka Slovenije d.d., Trg OF
5, Ljubljana,

– Reiffeisen Krekova banka d.d., Slom-
škov trg 18, Maribor,

– Šubelj Metka, predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 7. 11. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 11. 2003

St 127/2003 S-106874
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Šterman Bojan s.p., Panel – mi-
zarski servis, Regentova 18, Maribor, se
v skladu s členom 99/I ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 11. 2003

St 8/2003 S-106875
To sodišče je na seji senata dne 27. 11.

2003 pod opr. št. St 8/2003 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Klju-
čavničarstvo Lisac, Marjan Lisac, Pod-
bevškova ul. 14, Novo mesto, matična
številka 5149154, šifra dejavnosti 28.520,
se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Ključavničarstvo Lisac, Marjan Lisac s.p.,
Podbevškova ul. 14, Novo mesto, 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 27. 11. 2003

St 15/2003 S-107028
To sodišče je dne 28. 11. 2003 s

sklepom, oprav. št. St 15/2003 v smislu
drugega odstavka 99. člena Zakona o pri-
silni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključi-
lo stečajni postopek nad dolžnikom Most
trgovina, proizvodnja, storitve d.o.o., Sp.
Hajdina 61/a – v stečaju.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 28. 11. 2003

St 6/98 S-107029
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/98,

z dne 28. 11. 2003 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji (ZPPSL-A) zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Dufrost distri-
bucijsko, storitveno in proizvodno podje-
tje d.o.o., Polenci 45 – v stečaju.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni regi-
ster dolžnik preneha.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 28. 11. 2003

St 97/2003 S-106950
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 97/2003 sklep z dne 28. 11.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom: Senger Marjana s.p., Trafika Ma-JA,
Celjska cesta 27, Vojnik (matična številka:
5366472; šifra dejavnosti: 55.301).

Odslej se firma glasi: Senger Marjana
s.p., Trafika Ma-JA, Celjska cesta 27, Voj-
nik (matična številka: 5366472; šifra dejav-
nosti: 55.301) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
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Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 141/2003 SR-9153
Okrajno sodišče v Kranju je v pravdni

zadevi tožeče stranke Elizabete Nikolove,
Kebetova 3, Kranj, ki jo zastopa odvetnica
Bojana Misjak iz Kranja, proti toženi stranki
Fidaniču Nikolovu, neznanega bivališča, za-
radi določitve preživnine, na podlagi 4. toč-
ke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, s sklepom opr. št. P
141/2003 z dne 4. 7. 2003, toženi stranki
Fidančo Nikolovu postavilo začasno zasto-
pnico Ireno Ahačič, odvetnico iz Britofa.

Začasna zastopnica bo zastopala tože-
no stranko v pravdnem postopku vse dotlej,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopita pred sodiščem oziroma
dokler sodišču skrbstveni organ ne sporo-
či, da je toženi stranki postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 7. 2003

P 142/2003 SR-10140
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki

drugega odstavka 82. člena ZPP, v pravdni
zadevi tožeče stranke Nataše Nikolove, Ke-
betova 3, Kranj, ki jo zastopa odvetnica Bo-
jana Misjak iz Kranja, proti toženi stranki
Fidanču Nikolovu, Jaka Platiše 7, Kranj, za-
radi določitve preživnine, postavilo tožencu
Fidaniču Nikolovu, začasno zastopnico, od-
vetnico Erno Mokorel iz Žabnice. Začasna
zastopnica bo zastopala toženca v postop-
ku, vse dokler toženec ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 7. 2003

I P 118/97 SR-14273
V pravdni zadevi tožeče stranke Hume-

rovič Ibro, Maršala Tita b.b., 75266 Kalesi-
ja, Republika BiH, ki jo zastopa odvetnik
Izet Hodžič iz Brežic, zoper toženo stranko
Konjevič Zlatka, Vodnikova 3, Lesce, zaradi
plačila 344.048,13 DEM, se za začasnega
zastopnika toženi stranki na podlagi 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku postavi
Peter Osolnik, odvetnik v Škofji Loki, Po-
ljanska c. 2, Škofja Loka, ki bo zastopal
toženo stranko v postopku vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 11. 2003

P 1121/2003 SR-11987
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Urške Hodnik, Rusja-
nov trg 3, Ljubljana, zoper toženo stranko
Jožeta Hodnika, prebivališče neznano, za-
radi razveze zakonske zveze, dodelitve
otrok in določitve preživnine, dne 10. 7.
2003 sklenilo:

tožencu se postavi začasni zastopnik La-
do Arčon, odvetnik v Ljubljani, Slovenska
cesta 6, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženca v
predmetni pravdni zadevi, dokler toženec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2003

I 2001/01651 SR-14270
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil, telekomunikacijske storitve d.d.,
Šmartinska c. 134/b, Ljubljana, ki ga za-
stopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnico Rakipov Lidijo, Tbilisijska ul. 4,
Ljubljana, zaradi izterjave 53.042 SIT s pp,
dne 7. 11. 2003 sklenilo:

dolžnici Lidiji Rakipov se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetni-
co Anko Kenda Oražem, Slovenska c. 55/c
iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
co vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2003

I 1999/20689 SR-14271
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Maji Zabukovec–Groznik v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska 134b, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja,
zoper dolžnika Jelič Markota, Malgajeva 1,
Ljubljana, zaradi izterjave 314.913,50 SIT s
pp, dne 16. 10. 2003 sklenilo:

dolžniku Jelič Marku se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasnega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnika Čad Tomaža, Štihova 4 iz Ljubljane.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse
do takrat, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2003

Ig 2000/04320 SR-14282
Okrajno sodišče v Ljubljani, Izvršilni od-

delek, je po okrajni sodnici Maji Zabuko-
vec–Groznik, v izvršilni zadevi upnice Vele
Trgvoska družba d.d., Ljubljanska c. 65,
Domžale, zoper dolžnika Redjepi Belula s.p.,
Preglov trg 18, Ljubljana, zaradi izterjave
5,828.810,96 SIT s pp, dne 22. 9. 2003
sklenilo:

dolžniku Redjepi Belulu s.p., Preglov trg
18, Ljubljana, se na podlagi 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP postavi
začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetni-
co Breznik Mojco, Trubarjeva 21 iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2003

dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upni-
ki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njiho-
va terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Iz-
ločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlo-
go kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavlje-
nih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro ra-
čun 01100-1000339014 (sklic na št. 11-
42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. marca 2004 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 28. 11.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 11. 2003

St 157/2003 S-106956
To sodišče je s sklepom St 157/2003

dne 28. 11. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžniokm Levstek Andrej s.p., matič-
na številka 5416917, registrska številka
16-0385/95.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Dar-
ja Erceg, Kersnikova 5, Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v register samostoj-
nih podjetnikov.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 3. 2004 ob 12. uri, soba 307 A/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2003

St 44/2003 S-106960
1. Stečajni postopek nad dolžnikom

Sambolec d.o.o., Podjetje za gostinsko
in turistično dejavnost Jesenice, Gregor-
čičeva 2, Jesenice, matična št. 5755891,
šifra dejavnosti 55.401 se začne in takoj
zaključi.

2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določi-
lom 5. odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.

3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 11. 2003
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Zapustnica je bila vdova, otrok ni imela,
njeni starši so umrli že pred njo, prav tako
pa tudi oba njena brata, ki nista zapustila
nobenih potomcev, tako da bi prišli v poš-
tev za dedovanje po zakonu, če zapustnica
oporoke ne bi napravila, zapustničini bra-
tranci in sestrične oziroma njihovi potomci,
ki pa so vsi razen enega sodišču neznani.
Zato sodišče s tem oklicem poziva vse za-
pustničine bratrance in sestrične oziroma
njihove potomce, da se v roku enega leta
od objave tega oklica in oklica na sodni
deski tukajšnjega sodišča zglasijo in uve-
ljavljajo svojo pravico do dediščine. Po pre-
teku oklicnega roka bo sodišče zaključilo ta
zapuščinski postopek v skladu z Zakonom
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 30. 10. 2003

I D 190/2003 OD-13419
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po dne 15. 11. 2002 umrli Rus Alojziji,
roj. Rus, roj. 2. 6. 1927, državljanki Repu-
blike Slovenije, samski, nazadnje stan. Ma-
istrova ul. 1, Šentilj v Slovenskih goricah.

Po doslej zbranih podatkih v krog pokoj-
ničinih zakonitih dedičev spadajo pokojniči-
ni krvni sorodniki po dedu in babici po stra-
ni njenega očeta Rus Alojzija, ki so neznani
ter potomci njenega strica Cvilak Franca po
strani deda in babice njene matere Rus Jo-
žefe, ki so prav tako neznani.

Sodišče s tem oklicem poziva vse nasle-
dnike po dedu in babici pokojničinega oče-
ta Rus Alojza ter vse naslednike Cvilak Fran-
ca, da v enem letu od objave tega oklica in
objave na sodni deski tukajšnjega sodišča
priglasijo svoje pravice.

Po preteku navedenega roka bo sodi-
šče opravilo zapuščinsko obravnavo na pod-
lagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 10. 2003

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE

Srg 1606/2003 Rg-14607
To sodišče je zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku in izbrisa iz so-
dnega registra sklenilo objaviti sklep:

družba Eurogamex Frece V in K, proiz-
vodnja, trgovina in storitve d.n.o., Bratov
Vošnjakov 2, Celje, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu družbenikov Frece
Karmen in Frece Viktorja, oba stan. Bratov
Vošnjakov 2, Celje, z dne 11. 11. 2003.

Družbenikoma pripada premoženje
družbe in prevzameta obveznost plačila mo-
rebitnih obveznosti družbe.

Sodni register,
vpisi po ZGD

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 11. 2003

KOPER

Srg 1188/2003 Rg-14567
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Domex, trgovina in storitve,

uvoz, izvoz, d.o.o. Sežana, Mare Husove
3a, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/1543/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenika z dne 14. 12.
2001.

Družbenik Tavčar Danilo, stanujoč v Se-
žani, Ul. Mare Husove 3a, izjavlja, da ima
družba poplačane vse obveznosti in ureje-
na vsa razmerja z delavci ter da prevzema
obveznost plačila vseh morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po izbrisu družbe iz sodnega registra
pripada premoženje družbe družbeniku.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbri-
su iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 11. 2003

KRANJ

Srg 1361/2003 Rg-14559
Družba Mraz Brane & CO, proizvod-

nja, trgovina in storitve, d.n.o., Kranj, s
sedežem Pot na Jošta 25, Kranj, vpisana
na reg. vl. št. 1/5967/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Mraz Branko in Mraz Janja, oba Pot na Još-
ta 25, Kranj.

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 17. 11. 2003

LJUBLJANA

Srg 05558/2003 Rg-12003
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe PSZ počit-
niška skupnost Zagorje, turziem in gostin-
stvo d.o.o., Cesta zmage 33, Zagorje ob
Savi, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
družbe PSZ d.o.o., Cesta zmage 33, Za-
gorje ob Savi, objavlja sklep:

družba PSZ počitniška skupnost Za-
gorje, turizem in gostinstvo d.o.o., Ce-
sta zmage 33, Zagorje, reg. št. vl.
1/28894/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 18. 6.
2003.

I 2000/16895 SR-14593
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Ireni Čretnik v izvršilni zadevi upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d., Trg repu-
blike 2, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica
Alenka Šušteršič iz Ljubljane, zoper dolžni-
co Črepinko Ines, Celovška c. 263, Ljublja-
na, zaradi izterjave 36.375,30 SIT, dne
30. 9. 2003 sklenilo:

dolžnici Črepinko Ines, roj. 8. 2. 1978,
se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasna za-
stopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetni-
co Breznik Mojco, Dvoržakova 8, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
co vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skbrnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2003

N 51/2002 SR-10195
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v neprav-

dni zadevi predlagateljice Velikonja Mihaele,
Salež 64, Zgonik Trst, Italija, ki jo zastopa
odv. Mirjam Kragelj Likar iz Nove Gorice, zo-
per nasprotnega udeleženca Velikonja Toma-
ža, zaradi predloga za razglasitev za mrtvega,
izven naroka, dne 1. 9. 2003 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
se nasprotnemu udeležencu Velikonja To-
mažu postavi začasno zastopnico, odv. Hil-
do Pipan iz Nove Gorice, Kidričeva 17,
katera bo nasprotnega udeleženca zasto-
pala v nepravdni zadevi N 51/2002 pred
sodiščem, vse dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 9. 2003

Oklici dedičem

D 209/2002 OD-14266
V zapuščinski zadevi po pok. Antonu Žni-

daršiču, roj. 26. 3. 1950, umrlem 1. 11.
2002, nazadnje bivajočem Iga vas 43, Lo-
ška dolina, sodišče poziva dedinjo Katjo Žni-
daršič, poročeno Moll, roj. 24. 4. 1972 v
Postojni, sedaj neznanega bivališča, da se
v roku treh mesecev zglasi pri tem sodišču
in poda dedno izjavo. V nasprotnem prime-
ru bo sodišče zadevo zaključilo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga in na podla-
gi izjav začasne zastopnice, odvetnice Ni-
ves Vidmar iz Logatca, Notranjska 14.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 28. 10. 2003

D 72/2003 OD-14605
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pokojni Mihelič Mariji, rojeni
Čop, hčerki Jožefa, roj. 9. 5. 1921, držav-
ljanki Republike Slovenije, nazadnje stanu-
joči v Predgradu 34, umrli 22. 2. 2003.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Begrant Marjan, Prečna
pot 18, Zagorje ob Savi; Izgoršek Jože, Po-
toška vas 40, Zagorje ob Savi; Ocepek Šte-
fan, Cesta Borisa Kidriča 2, Zagorje ob Sa-
vi; Priman Jožef, Polje 30, Zagorje ob Savi
in Vrhovnik Boris, Jevnikova ulica 4, Kiso-
vec; z ustanovitvenim kapitalom 1,522.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje in ustanovitveni
kapital v znesku 1,522.000 SIT prenese na
Bergant Marjana, Izgoršek Jožeta, Ocepek
Štefana, Priman Jožefa in Vrhovnik Borisa.

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 30. 9. 2003

MURSKA SOBOTA

Srg 2003/00193 Rg-7837
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot re-

gistrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Geminis, Trgovina na debelo

in drobno d.o.o., Trimlini 27/F, vpisana v
sodni register tukajšnjega sodišča vl. št.
1/02196/00, preneha po skrajšanem po-
stopku ZGD, po sklepu družbenika z dne
9. 4. 2003.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Gerenčer Jožef, Trmilini 27f, kot družbe-
nik prevzema obveznost plačila vseh more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenik, upni-
ki ali pristojni organi v roku 15 dni od objave
sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Murski Soboti, sicer bo sodišče po prete-
ku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 6. 2003

NOVA GORICA

Srg 803/2003 Rg-14563
Družba Lamex, Proizvodnja in trgovi-

na d.o.o. Vrtojba, s sedežem Opekarni-
ška 12, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. 1-0693-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu družbenika
družbe z dne 13. 11. 2003.

Ustanovitelj družbe je Lasič Peter, Ope-
karniška cesta 12, Vrtojba, Šempeter pri
Gorici, ki prevzema obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada usta-
novitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz re-
gistra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 11. 2003

NOVO MESTO

Srg 325/2003 Rg-10164
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe JAKA 2000 turizem in
trgovina, d.o.o., Dolenjske Toplice, Gregor-
čeva 37, objavlja sklep:

družba JAKA 2000 turizem in trgovi-
na, d.o.o., Dolenjske Toplice, Gregorče-
va 37, vpisana na reg. vl. št. 1-1072/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 7. 7. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jaka Kavčič in Marjet-
ka Kavčič, oba Dolenjske Toplice, Gregor-
čeva 37, z ustanovitvenim kapitalom
24,412.396 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
24,412.396 SIT in preostalo premoženje v
celoti prenese na Jako Kavčiča in Marjetko
Kavčič, in sicer vsakemu ena polovica.

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 2. 9. 2003

Srg 520/2003 Rg-14557
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Agencija občine Črno-
melj za razvoj d.o.o. Črnomelj, Trg svobode
3, objavlja sklep:

družba Agencija občina Črnomelj za
razvoj d.o.o. Črnomelj, Trg svobode 3,
vpisana na reg. vl. št. 1-2046/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 10. 11. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Občina Črnomelj, Čr-
nomelj, Trg svobode 3, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,500.000
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese
na Občino Črnomelj.

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 13. 11. 2003

Srg 471/2003 Rg-14561
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Hranilno-kreditna služba
Hrast, p.o., Novo mesto, Adamičeva 2, ob-
javlja sklep:

družba Hranilno-kreditna služba
Hrast, p.o., Novo mesto, Adamičeva 2,
vpisana na reg. vl. št. 4-301/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 22. 9. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Obrtna zadruga Hrast
z.o.o. Novo mesto – v stečaju, Novo me-
sto, Adamičeva 2, z ustanovitvenim kapita-
lom 0 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 0 SIT in
preostalo premoženje v celoti prenese na
Obrtno zadrugo Hrast z.o.o. Novo mesto –
v stečaju.

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 17. 11. 2003

Srg 529/2003 Rg-14566
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Rim, proizvodno, trgov-
sko in svetovalno podjetje d.o.o. Adlešiči,
Jankoviči 18, objavlja sklep:

družba Rim, proizvodno, trgovsko in
svetovalno podjetje d.o.o. Adlešiči, Jan-
koviči 18, vpisana na reg. vl. št.
1-1767/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 31. 8.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Boris Raztresen, Adlešiči,
Jankoviči 16, z ustanovitvenim kapitalom
1,501.800 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,501.800 SIT in preostalo premoženje v
celoti prenese na Raztresen Borisa.

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 20. 11. 2003
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Škabar Bojana, Šmarje 22/e, Sežana, pri-
glasitveni list, opravilna št. 48-1584/94, izdan
dne 15. 4. 1994, 31. 5. 2001, 1. 8. 1997,
12. 6. 1998, 16. 6. 1998, 1. 9. 1998 in 1. 10.
1998. gnn-138708

Varušak Edvard, Obala 97, Portorož – Por-
torose, priglasitveni list, opravilna
št. 40-0855/95, izdan dne 6. 6. 1995.
gnw-138503

Zver Jožef s.p., Nedelica 103, Turnišče,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 013650/0024/00-32/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnl-138710

Potne listine

Amon Komatz Ljudmila, Dolinska cesta 14,
Koper – Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 149676, izdala UE Koper.
gnu-138551

Bajuk Luka, Nanoška 21, Ljubljana, potni
list, št. P00009293. gny-138722

Benko Nevenka, Medenska cesta 54/a,
Ljubljana, potni list, št. P00832838.
gns-138978

Bezgovšek Breda, Tomšičeva cesta 10/a,
Velenje, potni list, št. P00512731. gnk-138511

Bogdanović Nenad, Prisoje 58, Prevalje,
potni list, št. P00822279. gnk-138411

Bućan Vanja, Cankarjeva 34, Nova Gorica,
potni list, št. P000038088. gnn-138758

Cankar Boris, Cesta 24. junija 44, Ljublja-
na, potni list, št. BA 995036. gnq-138705

Delost Radoslav, Bevkova 9, Ajdovščina,
potni list, št. P00491871. gnl-138760

Gabrovec Bojan, Hajdoše 48, Hajdina, pot-
ni list, št. P00341338. gnk-138686

Gajić Jana, Gora 21, Komenda, potni list,
št. P01018136. gnh-138739

Gajić Nedeljko, Gora 21, Komenda, potni
list, št. P001018135. gnk-138736

Gašparič David, Prežihova ulica 8, Ptuj, pot-
ni list, št. P00585795. gnn-138908

Gavranić Zlatko, Čežarji, Oljarska pot 1,
Pobegi, potni list, št. P00782046.
gny-138747

Halužan Jožef, Soška ulica 20, Maribor,
potni list, št. P00486595. gnc-138544

Horvat Urša, Na brezno 20, Brezovica pri
Ljubljani, potni list, št. P00049107.
gnd-138893

Huskić Hasan, Steletova 8, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00836981. gnn-138783

Irgolič Jožef, Šratovci 43, Radenci, potni
list, št. P00366931. gns-138757

Javoršek Mihael, Poklukarjeva ulica 50,
Ljubljana, potni list, št. P000285472.
gnp-138631

Krgović Bojana, Likozarjeva ulica 25, Kranj,
potni list, št. P00244008. gnh-138914

Kukovič Nataša, Erjavčeva 4, Ljubljana,
potni list, št. P00716217. gnt-138352

Lozar Jožef, Ajševica 63/a, Nova Gorica,
potni list, št. P00878171. gnt-138627

Maček Frančiška, Dunajska 15, Ljubljana,
potni list, št. P00686456. gnt-138552

Madžarević Anica, Preglov trg 11, Ljublja-
na, potni list, št. P00233932. gnr-138654

Madžarević Svetozar, Preglov trg 11, Ljub-
ljana, potni list, št. P00371720. gnq-138655

Milevoj Danica, Ulica isrskega odreda 2,
Koper – Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 54947, izdala UE Koper.
gnc-138944

Mlakar Mario, Konjiška vas 29, Slovenske
Konjice, potni list, št. P00724406.
gnu-138676

Murko Branko, Cesta v Dolenje 5, Radom-
lje, potni list, št. P00399190. gni-138688

Murko Melita, Cesta v Dolenje 5, Radom-
lje, potni list, št. P00399191. gnh-138689

Novak Žiga, Bizoviška cesta 13/a, Ljublja-
na, potni list, št. P00311239. gnb-138395

Nuhanović Alaga, 28. maja 73, Ljubljana,
potni list, št. P00481640. gnx-138898

Ornik Janez, Hajdoše 51, Ptuj, potni list, št.
P00403921. gnd-138518

Pavšič Julij, Kajuhova 6, Idrija, potni list, št.
P00147943. gnl-138660

Perkovič Jani, Male Rodne 3, Rogaška Sla-
tina, potni list, št. P00729006. gnh-138664

Perovič Slavko, Cankova 88/d, Cankova,
potni list, št. P00995300. gnn-138633

Petković Darinka, Kešetovo 4, Trbovlje, pot-
ni list, št. P00851059. gnb-138920

Petrović Dana, Cankarjeva ulica 82, Nova
Gorica, potni list, št. P000140712.
gnq-138505

Poljanšek Matej, Prešernova 37, Jeseni-
ce, potni list, št. P00597835. gnm-138759

Prusak Dragutin, Rimska cesta 87, Šem-
peter pri Gorici, potni list, št. P00202302.
gnr-138679

Radović Branislav, Rožna 6, Postojna, pot-
ni list, št. P00607412. gnc-138619

Romih Milan, Židovska ulica 12, Maribor,
potni list, št. P00069122. gnx-138548

Rovan Ivan, Knafljev trg 10, Ribnica, potni
list, št. P00094542. gne-138542

Rožmanc Mihaela, Tržaška 57, Logatec,
potni list, št. P00497521. gnm-138884

Simčič Dejan, Pot na Fužine 37, Ljubljana,
potni list, št. P 782553. gnu-138751

Simsič Silvestra, Vrtojba, 9. september 51,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 000074991. gnj-138637

Stanič Katja, Ivana Suliča 4/c, Šempeter
pri Gorici, potni list, št. P00413464.
gnb-138895

Ščukovt Ana, Betajnova 17, Vrhnika, potni
list, št. P00373727. gny-138755

Ščukovt Črtomir, Betajnova 17, Vrhnika,
potni list, št. P00070724. gnb-138753

Šema Julijan, Prisoje 6, Koper – Capodis-
tria, maloobmejno prepustnico, št. AI 171377,
izdala UE Koper. gns-138403

Štenta Darija, Černetova 8, Ljubljana, potni
list, št. P 288279. gnh-138768

Štolfa Danijel, Vojkova 5, Solkan, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 000065675.
gnp-138756

Verunica Petar, Brje 97, Ajdovščina, potni
list, št. P00848699. gnn-138608

Vovk Ajda, Erjavčeva 4, Ljubljana, potni list,
št. P00010697. gnu-138351

Vovk Maša, Erjavčeva 4, Ljubljana, potni
list, št. P00716216. gnv-138350

Vukobrat Radmila, Levstikova 10, Grosu-
plje, potni list, št. P00024696. gnd-138743

Ženko Danilo, Hudourniška 13, Orehova
vas, potni list, št. P00747735. gnq-138455

Žmavc Miroslav, Schwanengasse 9, CH –
3011 Bern SCHWEIN, potni list, št.
P00013232. gnh-138464

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Benko Nevenka s.p., Medenska 54/a, Ljub-
ljana-Šentvid, štampiljko pravokotne oblike z na-
pisom Benplast z logotipom ben plast – Izdelo-
vanje predmetov iz plastičnih mas.
gnv-138979

Gospodarska zbornica Slovenije preklicuje
avtomatsko štampiljko premera 1,6 cm »Go-
spodarska zbornica Slovenije«. Ob-106929

Priglasitveni list

Beskovnik Zdenko, Skomarje 19, Zreče,
priglasitveni list, opravilna št. 51-0585/95, iz-
dan dne 1. 1. 1995. gnv-138454

Bife Penzion Erika – Gostenčnik Erika
s.p., Zg. Vižinga 44, Radlje ob Dravi,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 007506/0344/00-53/1995 in obrtno
dovolenje z isto številko, izdana dne 6. 3.
1995. gns-138461

Bohorč Andrej, Mrčna sela 32, Koprivnica,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
054660/1220/01-29/1999. gnu-138701

Kravina Zlatka, Na Jelovcu 4, Bresternica,
priglasitveni list, opravilna št. 064-0232/94,
izdan dne 15. 10. 2001. gnm-138938

Mahkovec Janez, Dolenjska cesta 129,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-1593/94, izdan dne 23. 12. 1994.
gnx-138448

Mikulandi Laura s.p., Koprska 14, Izola –
Isola, priglasitveni list, opravilna
št. 013-0577/94, izdan dne 10. 3. 1997 in
31. 1. 1998. gnv-138504

Milenković Branko, Trubarjeva cesta 77,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27134594, matična št. 62060783.
gnn-138858

Mizarstvo Stanislav Simončič s.p., Pintarje-
va cesta 48, Zagorje ob Savi, priglasitveni list,
opravilna št. 61-0389/95, izdan dne 1. 1.
1995. gns-138678

Nemec Dejan, Cankova 29/f, Cankova, pri-
glasitveni list, opravilna št. 36-2042/01, izdan
dne 3. 7. 2001. gnm-138438

Priselac Srečko, Slavka Gruma 70, Novo
mesto, obrtno dovoljenje,
št. 012787/2073/00-48/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gno-138357

Repe Dragica, Zgornje Gorje 7, Zgornje
Gorje, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 014151/0219/00-54/1995, izdana dne
6. 3. 1995 in reprezentativno obrtno dovolje-
nje št. 41338, izdala OZS. gnn-138358

Sajovic Zoran, Šuštarjeva kolonija 27/a, Tr-
bovlje, priglasitveni list, opravilna
št. 56-554/99, izdan dne 2. 11. 1999.
gnz-138950

Strah Andrej s.p., Zaloška cesta 301, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna
št. 26-1407/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gne-138492
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Osebne izkaznice

Andrejc Franc, Gaberke 56, Šoštanj, oseb-
no izkaznico, št. 1019559. gno-138707

Andrejčič Renato, Dvor 55, Dvor, osebno
izkaznico, št. 1643558. gnh-138643

Andželović Aleksander, Na Jelovcu 22/a,
Bresternica, osebno izkaznico, št. 1558132.
gnp-138881

Arbiter Tanja, Kovorska cesta 6, Tržič,
osebno izkaznico, št. 1081473. gnj-138562

Avramovič Gregorič Jurij, Vlahovičeva 36,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico,
št. 1048339. gny-138897

Bajuk Alenka Doryz, Žlebe 108, Medvode,
osebno izkaznico, št. 1633521. gnd-138818

Belšak Marjetka, Vanganelska cesta 85/d,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 401030. gns-138428

Benko Nevenka, Medenska cesta 54/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 782593.
gnt-138977

Beranič Ciril, Apače 111, Lovrenc na Drav-
skem polju, osebno izkaznico, št. 305874.
gnm-138534

Berg Stela, Ulica 6. junija 30, Ivančna Go-
rica, osebno izkaznico, št. 432802.
gni-138463

Bergant Alja, Zikova 12, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 483867. gng-138615

Biogaj Štefan, Brje 13, Dobravlje, osebno
izkaznico, št. 1154885. gnt-138927

Birsa Gregor, Molekova 3, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1021456. gnz-138646

Bizalj Vesna, Hrušica 162, Hrušica, oseb-
no izkaznico, št. 985372. gnz-138896

Božič Špela, Javornik 55, Ravne na Koro-
škem, osebno izkaznico, št. 1004322.
gnb-138470

Bradaskja Berti, Veliki breg 5, Mojstrana,
osebno izkaznico, št. 246511. gnw-138899

Brgant Branko, Smokuč 17/g, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 17042. gnd-138543

Brinar Jurij, Kopališka 25, Murska Sobota,
osebno izkaznico, št. 747214. gnf-138416

Budja Ignac, Sovjak 39/a, Sveti Jurij ob
Ščavnici, osebno izkaznico, št. 1567659.
gnc-138894

Bukovec Robert, Nova pot 66, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 241624.
gnj-138612

Buzeti Sandra, Bakovci, Cvetna 10, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico, št. 713503.
gnv-138625

Časar Štefan, Petišovci, Lendavska cesta
17, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 997312. gnz-138671

Damijan Marija, Morje 14, Fram, osebno
izkaznico, št. 301041. gnp-138806

Delovec Valentin, Koroška cesta 49, Kranj,
osebno izkaznico, št. 695159. gne-138796

Deronja Ante, Miklavičeva cesta 2, Borov-
nica, osebno izkaznico, št. 81989.
gns-138653

Deu Matjaž, Kosovelova 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1184748. gnf-138466

Dobovšek Maja, Tesovnikova ulica 41, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1193474.
gnd-138393

Dominc Tadej, Marjeta na Dravskem polju
92, Marjeta na Dravskem polju, osebno izkaz-
nico, št. 1535628. gnw-138699

Dujc Metka, Škoflje 1/a, Vremski Britof,
osebno izkaznico, št. 679911. gnd-138918

Eržen Andrej Otmar, Cankarjeva 3, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 262745.
gny-138422

Faktor Igor, Tepanje 1, Slovenske Konjice,
osebno izkaznico, št. 740394. gnx-138698

Ferenčak Roman, Trnje 58, Črenšovci,
osebno izkaznico, št. 102728. gny-138672

Ferjan Dita, Poluče 16, Begunje na Go-
renjskem, osebno izkaznico, št. 404678.
gnz-138546

Frater Martina, Bratonci 56, Beltinci, oseb-
no izkaznico, št. 1553607. gnh-138614

Gajić Jana, Gora 21, Komenda, osebno
izkaznico, št. 561931. gng-138740

Gajić Nedeljko, Gora 21, Komenda, oseb-
no izkaznico, št. 618191. gnl-138735

Gale Marija, Viška 51, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 9665. gnj-138512

Garvas Mojca, Pot na mah 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 197867. gnd-138943

Gašperič Albina, Slavka Gruma 52, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 635546.
gng-138765

Glauser Aleksandra Ambika, Koroška ce-
sta 16, Kranj, osebno izkaznico, št. 994735.
gnm-138538

Godec Andrej, Čečovje 10/c, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 191515.
gnh-138864

Grapulin Tina, Ul. XXX. divizije 19/b, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 544093.
gny-138622

Grobelšek Matej Matija, Ulica Angelce
Ocepkove 13, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 471427. gnv-138450

Guček Maruša, Puhova 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1078431. gnj-138937

Hančič Bojan, Franca Rozmana Staneta 9,
Kranj, osebno izkaznico, št. 440618.
gnw-138749

Harl Metka, Sarajevska 8, Maribor, osebno
izkaznico, št. 491528. gnc-138348

Herman Uroš, Topniška ulica 53/c, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1109664.
gnu-138401

Horvat Jožef, Gornja Bistrica 92, Črenšov-
ci, osebno izkaznico, št. 1580082.
gnt-138677

Hren Aleš, Vrhpolje pri Šentvidu 6, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 1294555.
gnj-138862

Hribernik Nadežda, Markečica 12/b,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 385232.
gnn-138808

Hrovat Špela, Krožna cesta 1, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1284252. gny-138397

Huskić Hasan, Steletova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1576736. gnm-138784

Hvala Alojz, Alpska 54/a, Lesce, osebno
izkaznico, št. 1100462. gnw-138349

Hvalič Andreja, Ljubljanska 25, Rakek,
osebno izkaznico, št. 398720. gnp-138531

Ipavec Jelka, Ivana Suliča 4/c, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 337303.
gnp-138556

Ištvanović Simona, Dvorce 9/a, Brežice,
osebno izkaznico, št. 754724. gnv-138675

Janković Dragica, Mirna pot 2/a, Celje,
osebno izkaznico, št. 1199398.
gnx-138748

Jarc Barbara, Novosadska 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 966776. gns-138703

Jelinčič Blaž, Ljubljanska 11, Rakek, oseb-
no izkaznico, št. 1094328. gnp-138406

Jurjec Igor, Grčarjeva 5, Celje, osebno iz-
kaznico, št. 1050173. gnl-138935

Karneža Valerija, Strmec pri Sv. Florijanu
74, Rogatec, osebno izkaznico, št. 1007435.
gnh-138439

Kekuš Janko, Cesta na Markovec 79, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 970520. gnh-138414

Klajnšek Rajko, Spodnja Gorica 5, Rače,
osebno izkaznico, št. 1446726. gnp-138681

Klavs Betka, Adamičeva cesta 1/a, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 382405.
gnm-138984

Klemenc Anton, Doliška cesta 1, Vitanje,
osebno izkaznico, št. 336730. gnp-138431

Kobal Marija, Stjenkova 47, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 640174.
gni-138638

Kocet Mateja, Kapca, Polanska ulica 11,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 767014. gnc-138669

Kočar Ivanka, Bogojina 170/a, Bogojina,
osebno izkaznico, št. 1672223. gng-138415

Kočar Polona, Cesta 5. maja 9/e, Loga-
tec, osebno izkaznico, št. 1327282.
gnv-138400

Kolar Gorazd, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 715994. gnj-138462

Konjedic Radovan, Kal nad Kanalom 12,
Kal nad Kanalom, osebno izkaznico,
št. 173011. gnw-138624

Korber Jana, Kettejeva 8, Celje, osebno
izkaznico, št. 907713. gnc-138444

Korošec Noč Zala, Zasip, Polje št. 3, Bled,
osebno izkaznico, št. 297553. gnv-138925

Kos Cvetko, Prešernova 6, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 695933. gnj-138437

Kos Roman, Milčinskega ulica 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 651153. gnz-138521

Kos Veronika, Ponikva 2/b, Ponikva, oseb-
no izkaznico, št. 582425. gnm-138434

Kosi Alojz, Glavarjeva 47, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 182586. gnl-138510

Kostevc Marjetka, Jurčičeva 1, Brežice,
osebno izkaznico, št. 1491968. gno-138907

Koštric Martina, Polje, Cesta XXX/10b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 601987.
gnh-138964

Koter Mitja, Gomila 16, Kog, osebno izkaz-
nico, št. 733560. gnn-138533

Kovačič Milojka, Opatje selo 15, Miren,
osebno izkaznico, št. 268708. gnh-138639

Kovačič Valentin, Brezje 12, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 705589. gns-138628

Kovčan Matilda, Gortanova ulica 18, Rače,
osebno izkaznico, št. 443084. gni-138813

Koželjnik Štefanija, Šalek 79, Velenje,
osebno izkaznico, št. 527247. gnu-138926

Krajzel Stanislav, Hrušica 122, Hrušica,
osebno izkaznico, št. 844611. gno-138532

Kralj Justina, Opekarna 20/a, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 1473163. gnz-138921

Krevelj Rok, Glavni trg 43, Sevnica, oseb-
no izkaznico, št. 250307. gnt-138427

Kristančič Marko, Pot ob Snežaku 16,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 728287. gng-138965

Krmelj Silva, Štihova ulica 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 90354. gnj-138887

Kruh Peter, Škofije 41, Vremski Britof, oseb-
no izkaznico, št. 801346. gny-138547

Krušič Tomaž, Pod hrasti 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 193837. gne-138442

Krznar Ana, Podpeca 4, Črna na Koroškem,
osebno izkaznico, št. 1002150. gnv-138425

Leban Saša, Hudovernikova ulica 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1203678.
gne-138392



Stran 7294 / Št. 119-120 / 5. 12. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Lenič Irena, Trg revolucije 7/d, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 219297. gnm-138484

Leskovar Darko, Pot na Rakovo jelšo 81,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 961298.
gnl-138960

Leskovšek Korber Ksenija, Kettejeva 8, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 1469267.
gnb-138445

Lozar Jožef, Ajševica 63/a, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 1640222. gnu-138626

Lunar Karolina, Brdo 43, Domžale, oseb-
no izkaznico, št. 1689732. gny-138697

Luznik Otokar, Cesta XXX. divizije 2, Sol-
kan, osebno izkaznico, št. 1391629.
gnc-138419

Magdič Roland, Rožna dolina 40, Lesce,
osebno izkaznico, št. 272253. gnx-138423

Magister Maja, Križevniška 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1563769. gnr-138754

Majcen Aleš, Letonjeva ulica 8, Maribor,
osebno izkaznico, št. 719336. gnj-138912

Marinič Katja, Heroja Staneta 2, Žalec,
osebno izkaznico, št. 1468041. gno-138807

Markelc Tonček, Gorenje Laknice 12, Mo-
kronog, osebno izkaznico, št. 25549.
gnw-138674

Maroh Mojca, Ul. Šercerjeve brigade 16,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 1453707. gnl-138410

Matijević Marko, Križna ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 151813. gnm-138509

Matko Tarik, Vrtna 3, Murska Sobota, oseb-
no izkaznico, št. 1120677. gnt-138527

Matko Vesna, Vrtna 3, Murska Sobota,
osebno izkaznico, št. 1119414. gns-138528

Mauko Frančiška, Cvetlična 7, Benedikt,
osebno izkaznico, št. 1402886. gnj-138762

Meznarič Bojan, Majcigerjeva 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1176582. gnc-138519

Mihaljević Štefanija, Novakova ulica 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 366405.
gno-138582

Milevoj Danica, Ul. Istrskega odreda 2, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 456021. gnv-138629

Milinković Vida, Srebrničeva 3, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 867890.
gnx-138923

Mirt Martina, Mikote 13, Raka, osebno iz-
kaznico, št. 848686. gnq-138805

Mlaker Ivana, Kraigherjeva ulica 13, Celje,
osebno izkaznico, št. 1363817. gnr-138804

Morel Ester, Ulica 9. september 62/a,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 620440. gnw-138424

Mozetič Vlasta, Nikole Tesle 33, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 312419.
gnk-138536

Mujaković Mevludin, Šalek 70/a, Velenje,
osebno izkaznico, št. 651052. gnp-138456

Murko Ana, Nasipi 36, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 482443. gnc-138644

Nečemar Miloš, Primožičeva 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 146364. gno-138507

Nikitenko Vladimir, Kolovec 22, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 707681. gnm-138734

Njegač Mojca, Bukovci 100/f, Markovci,
osebno izkaznico, št. 1430160. gnp-138781

Obradović Živorad, Cesta 4. julija 34, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 1251790.
gns-138803

Ogrizek Slavko, Kosovelova 3, Postojna,
osebno izkaznico, št. 37469. gnv-138550

Osonkar Angela, Gotska 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 51167. gnv-138750

Ozmec Denis, Cvetkovci 9/e, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 922537. gne-138417

Paić Marko, Prešernova ulica 4, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 206699. gnw-138649

Palčič Denis, Sp. Škofije 137/b, Škofije,
osebno izkaznico, št. 212129. gnl-138535

Pavlič Danijel, Cesta F. Foita 6, Velenje,
osebno izkaznico, št. 941312. gnk-138436

Pečan Marjan, Ilirska 27, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1008778. gnd-138793

Peklaj Marija, Babna Gora 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 121998. gne-138767

Perko Tjaša, Neubergerjeva 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1564516. gnq-138730

Peršolja Lavra, Šmartno 80/b, Kojsko,
osebno izkaznico, št. 300187. gnf-138766

Petek Maja, Ulica 25. maja 7, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1366132. gnx-138623

Peternelj Oton, Podgora 10, Gorenja vas,
osebno izkaznico, št. 835223. gnb-138970

Plantan Špela, Ulica Molniške čete 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 394073.
gnr-138554

Pleško Andreja, Tržaška cesta 45, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 873242.
gnf-138816

Podlogar Branko, Ulica solidarnosti 3, Liti-
ja, osebno izkaznico, št. 935909.
gnp-138956

Poje Dimitrije, Kovačičeva 3, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 1442867.
gnv-138775

Polajnar Lucija, Pod Rebrom 17, Bohinj-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 1335838.
gnb-138420

Polanc Silvester, Predmeja 42, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 151058. gnk-138761

Poljanšek Matija, Menardova 28, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1238347.
gnf-138641

Popović Vladimir, Ulica Hermana Potočnika
35, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1707384.
gnc-138969

Posavec Katarina, Gerečja vas 13, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1659920. gnx-138773

Potočnik Nataša, Grliče 26, Podplat, oseb-
no izkaznico, št. 894227. gnr-138479

Preskar Majda, Zibika 20, Pristava pri Me-
stinju, osebno izkaznico, št. 862728.
gns-138478

Prezelj Manja, Mlinska pot 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1014197. gnu-138601

Puncer Franc, Šmartno ob Paki 62, Šmar-
tno ob Paki, osebno izkaznico, št. 367241.
gnc-138919

Puntar Katja, Rostoharjeva ulica 80, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 1493595.
gnh-138564

Radović Branislav, Rožna 6, Postojna,
osebno izkaznico, št. 48373. gnb-138620

Rakar Dario, Šared 12, Izola – Isola, oseb-
no izkaznico, št. 781398. gnb-138770

Rauter Štefanija, Mestni trg 10, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 682855. gnn-138408

Rebernak Jurij, Lobnica 1, Ruše, osebno
izkaznico, št. 81008. gng-138440

Remšak Jasmina, Zoranina 1, Domžale,
osebno izkaznico, št. 404886. gng-138540

Romih Milan, Židovska ulica 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1064436.
gnw-138549

Romih Pina, Tovarniška 37, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1100687. gnv-138975

Rupnik Veronika, Črni vrh 122, Črni vrh
nad Idrijo, osebno izkaznico, št. 937720.
gnc-138694

Sajovic Aleks, Predoslje 67, Kranj, osebno
izkaznico, št. 870753. gnk-138665

Samokec Zorko, Dolnji Zemon 82/g, Ilir-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 1729441.
gnr-138529

Saražin Matej, Štjak 33, Štanjel, osebno
izkaznico, št. 728241. gnl-138435

Seidl Andreas, Trate 49, Zgornja Velka,
osebno izkaznico, št. 001378153. m-2709

Selič Monika, Vrbno 1/d, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 1678414. gno-138432

Semečnik Peter, Trnovlje pri Socki 14, No-
va Cerkev, osebno izkaznico, št. 1649767.
gne-138917

Simsič Silvestra, Vrtojba, 9. september 51,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 1673794. gnk-138636

Sinjur Gregor, Dolenja vas pri Temenici 3,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico,
št. 1507854. gnm-138584

Skalič Miloš, Žibertova 7, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 30545. gnz-138446

Starčič Matej, Prisojna cesta 10, Radenci,
osebno izkaznico, št. 1547595. gnh-138764

Stojanović Sanja, Stjenkova 4, Postojna,
osebno izkaznico, št. 248552. gnw-138799

Strazberger Marija, Orešje 38, Šmarješke
Toplice, osebno izkaznico, št. 979668.
gnw-138774

Strmole Jožica, Gornje Prapreče 5, Veliki
Gaber, osebno izkaznico, št. 1599398.
gnh-138939

Svenšek Jelica, Bevkova 1, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 744817. gnr-138429

Škrabl Marko, Na produ 6, Bresternica,
osebno izkaznico, št. 226618. gny-138922

Škrobar Darko, Žagarska pot 8, Lovrenc
na Pohorju, osebno izkaznico, št. 1298404.
gns-138928

Škufca Boris, Borovo naselje 1, Kisovec,
osebno izkaznico, št. 350809. gnk-138936

Šoba Miha, Kalinškova ulica 18, Kranj,
osebno izkaznico, št. 197537. gnx-138523

Šohar Tadej, Prušnikova ulica 36, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1562452. gnk-138811

Špacapan Jožko, Volčja Draga 81/a, Vol-
čja Draga, osebno izkaznico, št. 354792.
gnz-138421

Špec Klemen, Šentvid pri Stični 123/c,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico,
št. 1207975. gne-138617

Štih Lea, Kajuhova 9, Krško, osebno izkaz-
nico, št. 1402483. gnb-138795

Thaler Neda, Zrinjskega 6, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 1542864. gnn-138558

Todori Angela, Menardova ulica 49, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 163402.
gnf-138941

Torkar Marija, Šolska 6, Novo mesto, oseb-
no izkaznico, št. 63680. gnl-138635

Trkman Milivoj, Hrašče 141, Postojna,
osebno izkaznico, št. 1313833. gnd-138668

Tršar Mojca, Planina 95, Planina, osebno
izkaznico, št. 1531191. gnv-138800

Udovč Marija, Brodarjeva ulica 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 677737. gnv-138525

Vadnjal Damjan, Lucija, Obala 97, Porto-
rož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 381352. gnj-138412

Varagić Slobodanka, Zlato polje 2, Kranj,
osebno izkaznico, št. 235179. gnn-138933

Vehovec Katja, Obala 125, Portorož – Por-
torose, osebno izkaznico, št. 617212.
gno-138957

Vehovec Stanislav, Perovo 17/c, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 774374. gnn-138958

Velam Martina, Rečica 132, Rečica ob Sa-
vinji, osebno izkaznico, št. 1121929.
gnz-138696
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Verbec Luka, Koprska ulica 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1422015. gng-138790

Verunica Petar, Brje 97, Ajdovščina, oseb-
no izkaznico, št. 1619466. gnm-138609

Vešligaj Damiš Jasna, Kremplova 2, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 732983.
gnt-138452

Vidmar Marijan, Črešnjice 106/a, Otočec,
osebno izkaznico, št. 1694702. gnc-138744

Vidmar Slavko, Idrijska cesta 20, Ajdovšči-
na, osebno izkaznico, št. 977451. gny-138772

Vidmar Tomaž, Poljanska cesta 66/b, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 793317.
gns-138778

Virtič Alojzija, Jeranova 22/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1202529. gnl-138785

Vošinek Ida, Murnikova 16, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 966549. gnu-138651

Vovk Branko, Slap 4/a, Vipava, osebno iz-
kaznico, št. 1428503. gnq-138930

Vrenjak Danilo, Koprska 10, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 1242094.
gnm-138409

Vrzel Alenka, Ulica Vilka Kledeta 5, Postoj-
na, osebno izkaznico, št. 183298.
gnd-138418

Zgonec Anica, Medvedova 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 314150. gns-138953

Zobec Vesna, Rožna pot 6, Sežana, oseb-
no izkaznico, št. 1471180. gnh-138539

Zorec Robert, Mavčiče 2/a, Mavčiče,
osebno izkaznico, št. 780214. gnp-138656

Zupanc Ivana, Na klisu 3, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 372140. gnz-138746

Zupanc Petek Karlina, Parižlje 91, Braslov-
če, osebno izkaznico, št. 476693.
gnu-138526

Zupančič Viljem, Prešernova 5, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 269090. gno-138932

Žerdin Boštjan, Lipa 160, Beltinci, osebno
izkaznico, št. 708204. gni-138763

Živic Mirjam, Sp. Škofije 252, Škofije,
osebno izkaznico, št. 688104. gno-138632

Žmauc Urška, Črtkova 11, Ptuj, osebno iz-
kaznico, št. 1033838. gnm-138634

Žmitek Katja, Cesta na Brdo 67, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 251366. gnd-138468

Žnidarič Jože, Ulica talcev 43, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 1640373.
gno-138457

Žumer Lucija, Teslova 4, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 122104. gnb-138524

Vozniška dovoljenja

Avramovič Gregorič Jurij, Vlahovičeva 36,
Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 36270, reg. št. 39671, izdala UE
Koper. gnb-138874

Bajuk Alenka Doryz, Žlebe 108, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1420454,
reg. št. 142139, izdala UE Ljubljana.
gne-138817

Belingar Branko, Golnik 3, Golnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 856273, reg.
št. 30921, izdala UE Nova Gorica. gnl-138485

Benko Nevenka, Medenska cesta 54/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1214250, reg. št. 202199, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-138976

Bervar Ivan, Ul. Šercerjeve brigade 2, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1470293, izdala UE Ptuj. gng-138715

Bigec Mirko, Pobrežje 11/a, Videm pri Ptu-
ju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1188014, izdala UE Ptuj. gnu-138501

Bizalj Vesna, Hrušica 162, Hrušica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1424156.
gnb-138870

Brgant Branko, Smokuč 17/g, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 461499,
izdala UE Jesenice. gnb-138545

Bukovec Robert, Nova pot 66, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1366056, reg. št. 205518, izdala UE Ljub-
ljana. gni-138613

Butala Dejan, Kompolje 6, Videm-Dobre-
polje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1901539, reg. št. 29313, izdala UE Grosu-
plje. gne-138792

Butuči Dajana, Liminjanska 83, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 52470, reg. št. 5741, izdala UE Piran.
gnv-138375

Cerar Tadeja, Slape 156, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1244724, reg.
št. 186520, izdala UE Ljubljana. gnt-138652

Cimerman Franc, D. Stara vas 42, Šentjer-
nej, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 16229, izdala UE Novo mesto.
gnb-138720

Cimeša Drago, Kunaverjeva ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
263356, reg. št. 64661, izdala UE Ljubljana.
gnl-138560

Černe Tanja, Alpska 5, Bled, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1577138, reg.
št. 25444. gny-138597

Čižman Špela, Postojnska ulica 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1706992, reg. št. 185339, izdala
UE Ljubljana. gng-138390

Dacar Robert, Zg. Tuhinj 39/d, Laze v Tu-
hinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20186, izdala UE Kamnik. gnq-138880

Debelak Sašo, Brestovec 16, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 14823. gnd-138693

Despotović Jovan, Blasov breg 25, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1612405, reg. št. 184654, izdala UE Ljublja-
na. gnd-138618

Dudič Minka, Hrušica 58, Hrušica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 386183, izda-
la UE Jesenice. gni-138388

El Mourahal Adnan, Vrtnarija 6/c, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15222,
izdala UE Vrhnika. gnx-138873

Fištravec Jakob, Partizanska cesta 13, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
441051, reg. št. 43460, izdala UE Maribor.
gng-138515

Frankovič Klavdij, Kampel 67, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
28576, reg. št. 18303, izdala UE Koper.
gns-138353

Gajić Jana, Gora 21, Komenda, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 22924, izdala UE
Kamnik. gni-138738

Gajić Nedeljko, Gora 21, Komenda, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 18534, izdala
UE Kamnik. gnj-138737

Gale Marija, Viška cesta 51, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 413146, reg.
št. 90117, izdala UE Ljubljana. gno-138732

Gombač Bojan, Rimska cesta 7/a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
849160, reg. št. 130518, izdala UE Ljubljana.
gne-138967

Gorenc Martin, Zikova 3, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8578, izdala UE
Kamnik. gnu-138951

Gostinčar Robert, Cesta Ceneta Štuparja
25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1491849, reg. št. 241480, izdala UE
Ljubljana. gnw-138599

Gracej Robert, Gunduličeva 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 914509,
reg. št. 75093, izdala UE Maribor. gnf-138516

Grasič Ivan, Mala vas 29/a, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, št. 1803. gnc-138594

Grešak Mihaela, Orešje 33, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 450814, izdala UE
Ptuj. gnz-138371

Grmovšek Irena, Preska 18, Dobrnič, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1431951, reg.
št. 12168, izdala UE Trebnje. gnc-138394

Grobelšek Matej Matija, Ulica Angelce
Ocepkove 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1010581, reg. št. 205401,
izdala UE Ljubljana. gnw-138449

Hanžekovič Klaudija, Sp. Kamenščak 65,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
712353, reg. št. 87/1. gnv-138725

Hlede Liza, Krožna cesta 8, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 86116 in 2064. gno-138382

Hočevar Štefan, Ribno, Gorenjska 50,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
529732, reg. št. 20736. gnt-138502

Hren Aleš, Vrhpolje pri Šentvidu 6, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 415734, reg. št. 14987, izdala UE Grosu-
plje. gnk-138861

Ilić Vesna, Karadjordjeva 16, Gornji Mila-
novac, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1596848, reg. št. 249482, izdala UE Ljublja-
na. gnq-138980

Ipavec Dejan, Opatje selo 18, Miren, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 45193, izdala
UE Nova Gorica. gns-138603

Ivanšek Aleksander, Jesenice 15, Jeseni-
ce na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1254739, reg. št. 16223, izdala
UE Brežice. gnf-138566

Jakopin Anže, Ljubljanska cesta 4/d, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 20758, izdala UE Grosuplje. gnw-138399

Janković Dragica, Mirna pot 2/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 15162. gnt-138402

Jaušovec Igor, Povharska 8, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001290501, reg. št. 114960, izdala UE Mari-
bor. gnm-138809

Jurjec Igor, Grčarjeva 5, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1702769, reg.
št. 24083. gnm-138934

Juvan Adrijan, Prešernova ulica 2, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
540240, reg. št. 3585, izdala UE Kočevje.
gnp-138506

Kač Martina, Vojkova ulica 1, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1484161, reg.
št. 48196. gnp-138481

Kafol Hrovat Irena, Voljčeva 19, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11726, iz-
dala UE Vrhnika. gnz-138621

Kamenšek Anton, Cvetlični hrib 12, Roga-
ška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 3693, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnr-138354

Karakatič Počič Sonja, Finžgarjeva ulica 4,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 10100. gnt-138377
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Kirn Matej, Brdce 55, Dol pri Hrastniku,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6810.
gnf-138591

Klavs Betka, Adamičeva cesta 1/a, Grosu-
plje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
980405, reg. št. 17275, izdala UE Grosuplje.
gnn-138983

Klemenčič Petra, Agrokombinatska cesta
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1298632, reg. št. 225782, izdala UE
Ljubljana. gnl-138460

Kolar Barbara, Golobinjek ob Sotli 13, Pod-
četrtek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12847, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gno-138482

Komočar Helena, Koroška 53, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1443532,
reg. št. 79515, izdala UE Maribor.
gnp-138931

Konjedic Radovan, Kal nad Kanalom 12,
Kal nad Kanalom, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 11277, izdala UE Nova Gorica.
gne-138592

Koron Martin, Vilharjeva ulica 61, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1597913, reg. št. 17895, izdala UE Ljubljana.
gng-138640

Korsika Mihael, Ulica Dušana Kraigherja 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 206138, izdala UE
Ljubljana. gny-138947

Kosec Damjan, Ormoška 3, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1035885,
reg. št. 10415, izdala UE Ljutomer.
gnb-138645

Kosec Marija, Spodnji Brnik 25/a, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1721211, reg. št. 41793, izdala UE
Kranj. gnt-138602

Kostanjšek Viljem, Ilovca 15/c, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 45402.
gnx-138673

Kotnik Robert, Ljubljanska cesta 9/a, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
595885, reg. št. 129710, izdala UE Ljubljana.
gnn-138483

Kovač Damijan, Zminec 3, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 16275,
izdala UE Škofja Loka. gnl-138810

Kovačič Milojka, Opatje selo 15, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32202, iz-
dala UE Nova Gorica. gnd-138593

Kovše Rok, Ulica Lojzeta Spacala 38, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
973771, reg. št. 147013, izdala UE Ljubljana.
gnb-138945

Koželjnik Štefanija, Šalek 79, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 151642, reg.
št. 13487, izdala UE Velenje. gnr-138929

Kranjc Primož, Koračice 31, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 10700, izdala UE Ormož. gnz-138871

Kranjc Žarko, Begunje 36, Begunje pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1008207, reg. št. 4208, izdala UE Cerknica.
gny-138780

Kreča Matic, Trg Franca Fakina 7/b, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12456, izdala UE Trbovlje. gnx-138723

Krmelj Silva, Štihova ulica 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 769140,
reg. št. 82402, izdala UE Ljubljana.
gnk-138886

Krstić Nenad, Brkinska ulica 4, Kozina, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 10246, iz-
dala UE Sežana. gnd-138718

Krumpak Polona, Borovo 4, Rimske Topli-
ce, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1143979. gnn-138683

Kurelac Goran, Gorenjskega odreda 10,
Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BCEGH, št. S 1405057, reg. št. 47662, izda-
la UE Kranj. gns-138728

Kuronja Matjaž, Stara ulica 3, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 38519.
gno-138607

Kusterle Miroslav, Rut 21, Grahovo ob Ba-
či, vozniško dovoljenje, št. S 001380655, iz-
dala UE Tolmin. gnx-138373

Lapuh Saša, Posavec 9, Podnart, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1908504, reg.
št. 29739. gnr-138879

Leban Saša, Hudovernikova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051935, reg. št. 166415, izdala UE Ljublja-
na. gnf-138391

Leskovšek Korber Ksenija, Kettejeva 8, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
782552, reg. št. 30208. gnd-138443

Ličen Blanka, Vena Pilona 3, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, št. S 97464. gnd-138868

Lozar Jožef, Ajševica 63/a, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 8653,
izdala UE Nova Gorica. gnh-138589

Macuh Stojan, Toneta Melive 2, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2993. gnl-138685

Majhen Boštjan, Arbajterjeva 4, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1053364, iz-
dala UE Ptuj. gne-138867

Malovšek Igor, Pongrac 19, Griže, vozni-
ško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BCEGH,
št. S 1562523, izdala UE Žalec. gnl-138910

Matijević Marko, Križna ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1565736, reg. št. 168965, izdala UE Ljublja-
na. gnn-138508

Mauser Aleš, Pristava ob Krki 14, Podbo-
čje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19252.
gnh-138514

Mavri Nina, Gregorčičeva 18/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 001626841, izdala
UE Tolmin. gnj-138587

Mehle Rado, Pot na Fužine 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1589053,
reg. št. 70656, izdala UE Ljubljana.
gny-138647

Meznarič Bojan, Majcigerjeva 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
802797, reg. št. 29029, izdala UE Maribor.
gnb-138520

Mihaljević Štefanija, Novakova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164162, reg. št. 162672, izdala UE Ljublja-
na. gnp-138581

Milevoj Danica, Ulica Istrskega odreda 2,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 61617, reg. št. 18031.
gni-138588

Milkovič Danica, Zorenci 5, Črnomelj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8305, iz-
dala UE Črnomelj. gno-138407

Mlakar Andrej, Starše 89/o, Starše, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 497598,
reg. št. 60316, izdala UE Maribor.
gne-138517

Mlinar Anton, Jenkova 7, Celje, preklic voz-
niškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 112/2003. gno-138561

Mongus Nina, Koroška cesta 1, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10581,
izdala UE Radlje. gnm-138909

Morovič Andrej, Ii prekomorske brigade
21/a, Koper – Capodistria, vozniško dovolje-
nje, kat. ABGH, št. SI 43510, reg. št. 23270,
izdala UE Koper. gnf-138916

Mraz Brigita, Grliče 31/c, Podplat, vozni-
ško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. 10485, reg. št. Šmarje pri Jelšah.
gno-138557

Mrzel Andrej, Sava 17/b, Sava, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1322991, izdala
UE Litija. gnu-138580

Nikitenko Vladimir, Kolovec 22, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1514421, reg. št. 36631, izdala UE Domžale.
gnn-138733

Njegač Mojca, Bukovci 100/f, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGHI, št. S 1750914,
izdala UE Ptuj. gno-138782

Norčič Franc, Bakovci, Partizanska 15,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 10285. gnj-138387

Obradović Živorad, Cesta 4. julija 34, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7672.
gnt-138802

Oman Klemen, Ulica S. Gregorčiča 28,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 529303, reg. št. 22143. gnz-138596

Ožbot Klančič Alenka, Miren 136/a, Mi-
ren, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34896,
izdala UE Nova Gorica. gnm-138384

Paić Marko, Prešernova ulica 4, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 9283, iz-
dala UE Ribnica. gnx-138648

Pal Jožef, Kranjčeva ulica 64, Lendava –
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 606, izdala UE Lendava. gny-138447

Palčič Denis, Sp. Škofije 137/b, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. BCH, št. SI 21288,
reg. št. 23147. gnx-138498

Pavšič Julij, Kajuhova 6, Idrija, vozniško
dovoljenje, št. s 001695152, reg. št. 151.
gnk-138661

Pečnik Erika, Polzela 205/c, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1044669,
izdala UE Žalec. gnk-138786

Peranić Katarina, Mašera Spasičeva ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1328044, reg. št. 227748, izdala UE
Ljubljana. gnp-138981

Pestotnik Srečko, Pšajnovica 6/a, Laze v
Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 16814, izdala UE Kamnik. gnx-138398

Petelin Edvard, Ribnik 20, Trbovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. 1542, izdala UE Trbovlje. gnc-138719

Pevec Lado, Župančičeva 10, Kranj, dupli-
kat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
1533312, reg. št. 45351, izdala UE Kranj.
gnn-138383

Pevulja Slaviša, Vojkova cesta 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1352588,
reg. št. 222863, izdala UE Ljubljana.
gne-138892

Pilipovič Nenad, Zabreznica 5, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1412645.
gnb-138370

Pjevovič Faruk, Fazan 6/c, Portorož – Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
49515, reg. št. 12781. gnw-138374

Placet Petra, Sv. Primož nad Muto 66, Muta,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 100/2003 in 112/2003. gnf-138691

Planinšič Boris, Ribnica na Pohorju 31/b,
Ribnica na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50 km/h, BFGH, št. 5506, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnh-138814
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Plantarič Nina, Pod bukvami 42, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1710912, reg. št. 225165, izdala UE
Ljubljana. gnq-138555

Plazačić Radmila, Cankarjeva 40, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43708,
izdala UE Nova Gorica. gnt-138577

Pleško Andreja, Tržaška cesta 45, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
167539, reg. št. 114059, izdala UE Ljubljana.
gng-138815

Poje Dimitrije, Kovačičeva 3, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
54757, reg. št. 5856. gnt-138727

Popović Vladimir, Ulica Hermana Potočni-
ka 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1871407, reg.
št. 157089, izdala UE Ljubljana. gnd-138968

Potočnik Tomaž, Ljubljanska 60, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S000505287,
reg. št. 37952. gnt-138902

Prezelj Manja, Mlinska pot 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 849496,
reg. št. 96728, izdala UE Ljubljana.
gnv-138600

Prša Dragan, Kvedrova ulica 4, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 38413 in 39490. gnr-138379

Rački Jože, Trg zbora odposlancev 70, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1547093, reg. št. 1453, izdala UE Kočevje.
gnn-138658

Radaković Mirko, Pod kostanji 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1770722, reg. št. 22099. gnb-138695

Ramadani Faruk, Ulica IX. korpusa 28, Izo-
la – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12826, izdala UE Piran. gnp-138381

Rečnik Vasle Ana, Pod gradom 68, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, reg. št. 3415.
gnb-138670

Renier Irena, Ravni 8, Krško, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 13524. gnr-138904

Resman Zlatko, Kajuhovo naselje 34, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1546135, reg. št. 11753, izdala UE Kočev-
je. gnr-138404

Reš Jože, Zvirče 15, Tržič, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABGH, št. S001878917, reg.
št. 11398, izdala UE Tržič. gnm-138559

Rifelj Primož, Loke 19/a, Mozirje, vozniško
dovoljenje, kat. B, reg. št. 336, izdala UE Mo-
zirje. gns-138903

Rihar Miha, Gumnišče 11, Škofljica, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1216140,
reg. št. 200037, izdala UE Ljubljana.
gny-138472

Samokec Zorko, Dolnji Zemon 82/g, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, št. S 1831267, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnq-138530

Semečnik Peter, Trnovlje pri Socki 14, No-
va Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 50182. gng-138915

Senica Sibila, Ilirska ulica 9, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1653964,
reg. št. 43843. gne-138667

Sinjur Peter, Dolenja vas pri Temenici 3,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. F,
št. 5569, izdala UE Grosuplje. gnr-138583

Sinur Leopold, Drečji vrh 23, Trebelno, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 108/2003. gnw-138949

Sivec Gregor, Široka ulica 21, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10185, izdala UE Ruše. m-2705

Skamen Leonida, Ivenca 23/a, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 32609.
gno-138657

Slamič Sara, Črniče 67/d, Črniče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1305743, reg.
št. 16076, izdala UE Ajdovščina. gns-138553

Sotler Ines, Mala čolnarska ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929989, reg. št. 200211, izdala UE Ljubljana.
gnh-138889

Sreš Ivan, Bratonci 104, Beltinci, vozniško
dovoljenje, reg. št. 32946. gnf-138866

Stojanovič Robert, Štefana Kovača 3, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 38979.
gnu-138376

Strah Darija Mateja, Trnovska ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052605, reg. št. 18492, izdala UE Domža-
le. gni-138413

Strmole Jerca, Rožna ulica 3, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10989, iz-
dala UE Trebnje. gnz-138946

Strmole Jožica, Gornje Prapreče 5, Veliki
Gaber, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. A
000692652, reg. št. 9325, izdala UE Treb-
nje. gng-138940

Suša Mateja, Studeno 75, Postojna, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 15215.
gng-138865

Svenšek Ana, Šolska ulica 8, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1689326, reg. št. 24466, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. gno-138586

Ščukovt Črtomir, Betajnova 17, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14371, iz-
dala UE Vrhnika. gnt-138752

Šebjanič Cvetka, Štefana Kovača 14,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 9642, izdala UE Lendava. gnj-138787

Šemrov Anja, Valvasorjeva 76/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1379477,
reg. št. 117361, izdala UE Maribor.
gnx-138798

Škof Andrej, Pri mostu 1, Črnomelj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7976, izdala
UE Črnomelj. gnu-138801

Škof Maja, Kamniška cesta 27, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1453023,
reg. št. 221065, izdala UE Ljubljana.
gnw-138474

Šoba Miha, Kalinškova 18, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. s 1167529, reg.
št. 39317, izdala UE Kranj. gnh-138489

Špacapan Jožko, Volčja Draga 81/a, Vol-
čja Draga, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4400, izdala UE Nova Gorica. gnk-138386

Špec Klemen, Šentvid pri Stični 123/c,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1545697, reg. št. 23925, izdala UE Gro-
suplje. gnf-138616

Šramel Peter, Dvor 8, Šmarje pri Jelšah,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3803, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. gng-138565

Šrimf Peter, Ulica talcev 6, Rogaška Slati-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15329, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gny-138347

Štefe Ida, Hrastje 36, Kranj, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1401514, reg.
št. 52616, izdala UE Kranj. gnr-138729

Štrtak Kristjan, Cvetkova 14, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 34243.
gnr-138604

Šuman Rosana, Ptujska cesta 18, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 761490, izdala UE Lenart. gnc-138869

Tešić Radojka, Kojsko 63, Kojsko, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47361, iz-
dala UE Nova Gorica. gnt-138877

Tomažič Majstor Tatjana, Maistrova 3, Le-
nart v Slov.goricah, duplikat vozniškega dovo-
ljenja, kat. BGH, št. S 1052804, izdala UE
Lenart. gns-138378

Trkman Milivoj, Hrašče 141, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEF, št. 10169, izda-
la UE Postojna. gng-138590

Troha Borut, Krčkova 3, Miklavž na Drav-
skem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 1513038, reg. št. 36302, iz-
dala UE Maribor. gny-138797

Trstenjak Emina, Rozmanova cesta 24/c,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1204909, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnz-138971

Verbec Luka, Koprska ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1215531,
reg. št. 222360, izdala UE Ljubljana.
gnh-138789

Vešligaj Damiš Jasna, Kremplova 2, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
917753, reg. št. 104282. gns-138453

Vidmar Tomaž, Poljanska cesta 66/b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420376, reg. št. 158946, izdala UE Ljublja-
na. gnt-138777

Vrenjak Danilo, Koprska 10, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
SI 52366, reg. št. 11130, izdala UE Piran.
gnq-138380

Vrhovnik Ivan, Mariborska cesta 42, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7661, izdala UE Radlje. gnj-138812

Vrhunec Bogomil, Malnarjeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
595512, reg. št. 56566, izdala UE Ljubljana.
gnv-138900

Vrtarič Erika, Štihova ulica 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1551079,
reg. št. 225091, izdala UE Ljubljana.
gnz-138471

Vuković Željko, Obala 134, Portorož – Por-
torose, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 108/2003.
gnb-138595

Zobec Alojz, Stritarjeva ulica 27, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14500, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnq-138955

Zore Ernest, Slatno 22, Dol pri Hrastniku,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6717.
gny-138372

Zupanc Andrej Aleš, Cesta v Podboršt
11/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 889641, reg. št. 135083, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-138606

Zupanc Ivana, Na klisu 3, Vrhnika, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15564, izdala
UE Vrhnika. gnb-138745

Zver Sonja, Panonska ulica 15, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14924,
izdala UE Lendava. gnf-138441

Žerdin Boštjan, Lipa 160, Beltinci, vozni-
ško dovoljenje, št. 30767. gnu-138726

Žmitek Katja, Cesta na Brdo 67, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1213207,
reg. št. 27112003, izdala UE Ljubljana.
gne-138467

Žužel Mateja, Tomaška vas 12, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12621, izdala UE Slovenj Gradec.
gnw-138724
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Zavarovalne police

Aupič Janez, Bračičeva ulica 14, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 1119344, izdala zava-
rovalnica Adriatic. gnc-138494

CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0939606, izdala za-
varovalnica Tilia d.d.. gnu-138901

Cimeša Drago, Kunaverjeva ulica 7, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 00101583417, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d. gnc-138769

Comprint d.o.o., Koprska 72, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 40 219469, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d.. gnp-138906

Čičmirko Boris, Rožna ulica 6, Logatec,
zavarovalno polico, št. 974216, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. gnq-138605

Črnko Stojan, Vita Kraigherja 20, Maribor,
zavarovalno polico, št. 40301000742, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-2714

Dmitrović Adam, Novi trg 17, Kamnik, zava-
rovalno polico, št. 101557914, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gne-138942

Gicić Andreja, Cesta komandanta Staneta
18, Litija, zavarovalno polico, št. 478821, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d. gnz-138650

Grabovac Mira, Jamova 48, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 444500, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnx-138973

Hotujec Boris, Bedenj 10, Adlešiči, zava-
rovalno polico, št. AO 933759, izdala zavaro-
valnica Novo mesto. gnm-138709

IRIS d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 557226, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gni-138663

Ivanuša Danilo, Ljutomerska 12, Ormož,
zavarovalno polico, št. 531634, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gni-138488

Kokol Venčeslav, Štekarjeva ulica 3, Mi-
klavž na Dravskem polju, zavarovalno polico,
št. 00101510592, izdala zavarovalnica Slove-
nica. m-2693

Kostič Zdravko, Ruška cesta 71, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101531412, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-2692

Lah Boštjan, Ulica 8. februarja 62, Miklavž
na Dravskem polju, zavarovalno polico,
št. 553097, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnv-138500

Lašič Marko, Zdravkova 14, Maribor, zava-
rovalno polico, št. 605838, izdala zavarovalni-
ca Slovenica. m-2708

Maremico d.o.o., Dunajska cesta 120,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 800284, iz-
dala zavarovalnica Tilia za vozilo Peugeot Bo-
xer, z reg. oznako LJ D9-80V. gne-138692

MM-HIDROMONT D.O.O., Zagrebška uli-
ca 20, Maribor, zavarovalno polico,
št. 00101558603, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnm-138359

Modic Miran, Povir 2/a, Sežana, zavaroval-
no polico, št. 1107645, izdala zavarovalnica
Adriatic d.d. gnx-138573

Možic Marija, Dol. Boštanj 38, Boštanj, za-
varovalno polico, št. 00101547746, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnz-138571

Muhič Janko, Dilce 16, Postojna, zavaro-
valno polico, št. AO 1164471, izdala zavaroval-
nica Adriatic d.d. gnd-138368

Obersnel Sandra, Marčnikova 5, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 625158, izdala za-
varovalnica Slovenica. m-2697

Obersnel Sandra, Marčnikova 5, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101677074, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-2694

Pavkovič Jožica, Sp.Polskava 126, Prager-
sko, zavarovalno polico, št. AO 469456, izda-
la zavarovalnica Slovenica. m-2683

Sinkovič Blaž, Stolovnik 41, Brestanica, za-
varovalno polico, št. 4403884771, izdala za-
varovalnica Triglav. gng-138490

Spričevala

Anđelić Igor, Žibernik 19, Rogaška Slatina,
spričevalo 1. in 3. letnika Steklarske šole, iz-
dano leta 1991/92, 1993/94. gnq-138480

Bevc Mitja, Rudno 24, Škofja Loka, diplo-
mo Srednje kovinarske in cestno prometne šo-
le v Škofji Loki, izdana leta 1990. gni-138963

Cek Boris, Oktoberske revolucije 10/b, Izo-
la – Isola, indeks Srednje ekonomske šole v
Kopru. gnz-138721

Čeligoj Gregor, Dolnji Zemon 58, Ilirska
Bistrica, obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje
kovinarske šole v Kopru. gnb-138495

Črešnar Matjaž, Kolodvorska 25, Ruše, in-
deks, št. 51040630, izdala Fakulteta za kme-
tijstvo v Mariboru. m-2690

Drevenšek Jurij, Borova vas 24, Maribor,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Mariboru,
izdano leta 2003. m-2710

Drita Tetaj, Dobriša vas 43, Petrovče, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SSPŠ Celje – frizer.
gnn-138458

Emeršič Melanija, Svetinci 27, Destrnik,
spričevalo 1. letnika Srednje prometne šole,
izdano leta 2002. m-2689

Golež Tatjana, Lokarje 9, Šentjur, spričeva-
lo od 1. do 4. letnika Srednje trgovske šole v
Celju, smer ekonomsko komercialni tehnik, iz-
dano na ime Borko Tatjana. gny-138776

Gorjanc Renata, Zimica 95, Zgornja Kore-
na, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
v Mariboru, izdano leta 1998. m-2696

Grandošek Natalija, Trg Miloša Zidanška
2, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje živil-
ske šole v Mariboru – slaščičar, konditor, izda-
no leta 2001. m-2698

Gričar Dejan, Preloge 5, Mokronog, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole No-
vo mesto, poklic kuhar, izdano leta 1994.
gnz-138771

Hasanović Amir, Gerbičeva ulica 51/a,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Vič,
izdano leta 1996/97. gnm-138859

Heine Nina, Ulica bratov Babnik 16B, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu CPI Cene
Štupar v Ljubljani, št. I/622, izdano leta 1999.
gnt-138952

Jumič Cigale Michael, Ulica bratov Učakar
120, Ljubljana, indeks, št. 18030097, izdala
FF v Ljubljani. gnl-138610

Klenovšek Gregor, Lože 5, Rimske Topli-
ce, spričevalo 1. letnika Srednje šole Borisa
Kidriča v Celju – avtomehanik. gnq-138680

Klenovšek Gregor, Lože 5, Rimske Topli-
ce, spričevalo 3. letnika Srednje šole Borisa
Kidriča v Celju – avtomehanik. gno-138682

Kocjančič Evgen, Dekani 65, Dekani, di-
plomo Srednje kovinarske in prometne šole v
Kopru, izdana 30.5.1989. gnd-138493

Kokošinek Samo, Ulica Hermana Potočni-
ka 9, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Kette
Murn v Ljubljani, št. P-II-105, izdano leta
1984/85. gnk-138611

Kos Ana, Trzinska ulica 2, Domžale, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Kmetijskega izobra-

ževalnega centra – Vrtnarska šola v Celju, iz-
dano leta 1967, izdano na ime Filipič Anica.
gnw-138574

Kovač Iztok, Leška cesta 23, Mežica, ma-
turitetno spričevalo Srednje šole za živinorej-
sko veterinarske tehnike Ljubljana.
gnh-138364

Kragelnik Gregor, Gmajna 37, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 4. letnika Poklicne in srednje
ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta
2001/02. gnl-138585

Kralj Sašo, Gornji Lakoš, Glavna ulica 39,
Lendava – Lendva, spričevalo 2. letnika dvoje-
zične srednje šole v Lendavi – smer trgovec,
izdano leta 2003. gnv-138475

Kranjc Jure, Trg 29, Prevalje, spričevalo
Kovinarske šole Ravne na Koroškem.
gnz-138496

Lajmsner Denis, Štrekljeva 62, Maribor,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor, izda-
no leta 2003. m-2691

Lakovšek Miloš, Troblje 19, Slovenj Gra-
dec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole kmetijske mehanizacije Maribor.
gnh-138389

Lampret Vanesa, Lobetova 31, Novo me-
sto, spričevalo o zaključnem izpitu št. 84, št.
osebnega lista I/P-107, izdano 26. 6. 1998.
gnk-138911

Leskovic Alan, Celovška 287, Ljubljana, in-
deks, št. 20201198, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnk-138486

Matjašič Valerija, Grajenščak 92, Ptuj, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Franc Osojnik Ptuj, po-
družnica Grajena, izdano leta 1993/94.
gnq-138905

Mehić Mirnes, Ronkova 1, Maribor, indeks,
št. 81019560, izdala EPF v Mariboru. m-2684

Merhar Mitja, Blate 1, Dolenja vas, indeks,
št. 230A0238, izdala Fakulteta za strojništvo v
Ljubljani. gng-138819

Močnik Žan, Ul. Vinka Vodopivca 103/a,
Nova Gorica, izkaz o šolskem uspehu, izdala
OŠ Solkan, dne 3. 9. 2001. gnb-138570

Novak Klavdija, Golnik 67, Golnik, spriče-
valo Ekonomske šole v Kranju, izdano leta
2002. gnf-138491

Pajič Elvis, Panonska 4, Maribor, spričeva-
lo 1. letnika Srednje živilske šole – mesar,
izdano leta 1996. m-2695

Pečjak Frančišek, Šentvid pri Stični 49/c,
Šentvid pri Stični, spričevalo o končani OŠ
Ferda Vesela, Šentvid pri Stični, izdano leta
1973. gnf-138716

Piršič Marjan, Medlog 16, Celje, maturitet-
no spričevalo Srednje šole Krško, izdano leta
1974. gnf-138366

Pivec Natalija, Ulica Luke Svetca 1, Litija,
spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ Litija.
gnp-138706

Podčedenšek Anton, Pečovje 29/c, Što-
re, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Celje – Center, izdano leta 1983.
gnw-138924

Podgorelec Bojan, Parmova ulica 20, Ma-
ribor, spričevalo o končani OŠ Angele Besed-
njak v Mariboru, izdano leta 1998. m-2717

Podgoršek Katarina, Spodnje Stranje 1/a,
Stahovica, indeks, št. 20202840, izdala Prav-
na fakulteta. gnr-138704

Pucelj Andrej, Polje, Cesta V/9, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gostin-
ske šole Milana Majcna v Ljubljani, izdano leta
1978. gnw-138974

Puhar Marija, Sp. Ščavnica 4, Gornja Rad-
gona, spričevalo o zaključnem izpitu Pedago-
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ške gimnazije v Mariboru, izdano leta 1980.
m-2706

Rodošek Anton, Prepolje 19/a, Marjeta na
Dravskem polju, zaključno spričevalo Strojne
kmetijske šole v Mariboru, izdano leta 1983.
m-2713

Ropret Romana, Vasca 13, Cerklje na Go-
renjskem, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne čevljarske šole v Kranju, izdano leta
1978, izdano na ime Petrič Romana.
gnq-138855

Rupnik Aleš, Loke 19/a, Nova Gorica, spri-
čevalo 5. razreda OŠ Milojke Štrukelj, izdano
leta 1998. gnv-138875

Rus Lucija, Vitovlje 81, Šempas, spričevalo
Agroživilske šole v Ljubljani, smer slaščičar-kon-
ditor, izdano leta 1998/99. gnp-138356

Sakovič Alojz, Vučja gomila 74, Fokovci,
spričevalo o končani OŠ Rogašovci, izdano
leta 1978. m-2687

Samardžija Darko, Potrčeva ulica 20, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Vide Pregarc v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnj-138962

Slokan Primož, Zatišje 12, Celje, indeks,
št. 81610347, izdala EPF Maribor. m-2699

Sternad Tjaša, Gradiška 469, Zgornja Kun-
gota, spričevalo 3. letnika III. gimnazije v Mari-
boru, izdano leta 2003. m-2701

Stražiščar Franc, Cesta v Lipovce 7, Brez-
ovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Izobraževalnega centra Miklošič – trgov-
ski poslovodja, izdano leta 1996. gng-138890

Svečak Boštjan, Otemna 13/a, Šmartno v
Rožni dolini, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano
leta 1997/98. gnr-138779

Šircelj Gregor, Litijska cesta 108, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Božidar Jakac v
Ljubljani, izdano leta 1998/99. gnf-138741

Škrabar Gorazd, Gradiška 554, Zgornja
Kungota, maturitetno spričevalo Šolskega cen-
tra Celje, izdano leta 1996. gnk-138361

Šuster Matjaž, Bevkova 7, Žalec, maturitet-
no spričevalo CSŠ Velenje, Srednje elektr. ra-
čunalniške šole Velenje, št. 31/28. 7. 1995.
gnc-138369

Tertinek Danijel, Ul. 4. november 14, Sel-
nica ob Dravi, indeks, št. 12150160186, izda-
la Višja prometna šola v Mariboru. m-2707

Troha Anita, Kramarovci 25, Rogašovci,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole v
Murski Soboti. gny-138497

Urbančič Mitja, Zlatičeva 8/b, Koper – Ca-
podistria, maturitetno spričevalo SEPŠ Koper.
gny-138872

Vereš Jože, Prosenjakovci 24, Prosenja-
kovci – Partosfalva, spričevalo o končani dvo-
jeziči OŠ Prosenjakovci, izdano 1986.
gnq-138459

Vidmar Mojca, Cesta ob potoku 25, Brezo-
vica pri Ljubljani, maturitetno spričevalo Sred-
nje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
1979, izdano na ime Strniša Mojca.
gnm-138959

Vozič Miha, Ljubljanska 17/b, Maribor, di-
plomo SKSŠ Tam v Mariboru, izdana leta
1988. m-2716

Vračko Ksaver, Zgornja Kungota 72/c,
Zgornja Kungota, potrdilo o strokovni uspo-
sobljenosti za trgovskega poslovodjo,
št. 1612-11571/9, izdala GZS, Združenje za
trgovino, dne 20. 11. 1995. gns-138711

Vuk Martin, Trstenjakova 8, Gornja Radgo-
na, spričevalo o splošni maturi in obvestilo o
opravljeni maturi SERŠ Maribor, šolsko leto
2000/2001. m-2702

Zdravje Mojca, Kurirska ulica 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za obliko-
vanje v Ljubljani, št. 21/83, izdano
27. 6. 1983, izdano na ime Tomšič Mojca.
gnn-138433

Žnidar Janez, Dolga gora 21, Ponikva, di-
plomo Kmetijske gosp. šole Šentjur, smer kme-
tijski tehnik, izdana leta 1987. gnm-138363

Žnidarič Branko, Razlagova 1/a, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 1973. gni-138713

Žorž Milenka, Brilejeva ulica 1, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1975, 1976 in
1977, izdano na ime Hočevat Milenka.
gnk-138961

Ostali preklici

AC – MOBIL d.o.o., Baragova 9, Ljublja-
na, potrdilo za registarcijo vozila, št. šasije JH-
MCL75203C203502, ocarinjeno po carinski
deklaraciji, št. KV 49 z dne 13.3.2003.
gnc-138469

Ačko Tamara, Fram 83/b, Fram, mesečno
vozovnico, št. 89476, smer Fram – Maribor.
m-2711

Arčon Milovan s.p., Avtoprevozništvo, Žigo-
ni 101, Renče, italijansko bilateralno dovolilni-
co za mednarodni prevoz tovora, št.
DO11571/017564, izdala GZS, dne 20. 3.
2003. gns-138857

Artač Matevž, Cigaletova ulica 7, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Beži-
grad. gny-138972

BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni pre-
hod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, italijansko
bilaterarno dovolilnico, oznaka 380/02,
št. 007672, 007681, 007682 in italijansko ma-
loobmejno z oznako 380/04, št. 001048.
gnl-138860

Böhm Mojca, Zrkovska cesta 168/a, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 41970068, iz-
dala Medicinska fakulteta. gns-138882

Božič Nataša, Ulica bratov Babnik 26, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnp-138731

Burica Janez s.p., Šmartinska cesta 199,
Ljubljana, izvod licence za prevoze v cestnem
prometu št. 001795/1367/02-MJ36/2002,
izdana 22. 10. 2002 pri OZS za tovorno vozilo
MAN, tip 33.422 DFA z reg. oznako LJ
84-29J. gne-138642

COCA-COLA BEVERAGES SLOVENIJA
d.d, Celjska cesta 8, Žalec, certifikat licence
št. 0010703/85 z dne 21. 6. 1999 in izvode
licence št. 0010703/85 za vozila z reg. ozna-
kami: CE 62-13F, CE 64-87E, CE C2-571, LJ
A0-569, LJ E0-427, LJ E0-428, LJ E0-429,
LJ E0-498, LJ X8-801, LJ Y2-614, LJ Y2-615,
LJ Z1-06T in LJ Z9-62S. gnj-138537

Curk Tinkara, Vrhovci, Cesta XXII/3, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 32005896, iz-
dala NTF – oddelek za tekstilstvo v Ljubljani.
gnj-138687

Čater Marjan, C. Kokrškega odreda 26,
Kranj, vpisni list za čoln, št. 01-03-118/79,
reg. oznaka PI-1320. gny-138572

Čavž Nina, Linhartova 6, Mengeš, študent-
sko mesečno izkaznico, št. 320036.
gnw-138499

Čretnik Janez, Ponikva 76/b, Ponikva, de-
lovno knjižico, ser. št. 69892, reg. št. 5608
19081974. gni-138913

DADA Trade d.o.o., Gumnišče 31, Škoflji-
ca, licenco št. 0002548/87, velja od 20. 7.
1999 do 20. 7. 2004 za vozilo Peugeot Bo-
xer, z reg. oznako LJ V6-494. gng-138690

Dimić Milena, Zelena pot 16/a, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz-138396

Djaković Stanimirka, Hotunje 2, Ponikva,
delovno knjižico, ser. št. 635001, reg.
št. 28/87. gnm-138659

Dobovšek Maja, Tesovnikova ulica 41, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdrav-
stvena šola v Ljubljani. gnl-138385

Dujc Metka, Škoflje 1/a, Vremski Britof,
študentsko izkaznico, št. 18011076, izdala Fi-
lozofska fakulteta. gnt-138702

Evačić Robert, Šarhova ulica 34, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnr-138954

Furjan Andrej, Ulica talcev 28, Orehova
vas, delovne knjižice, št. 2204, izdala UE Ma-
ribor. m-2688

Grace Janko, Sv. Vid 85, Vuhred, licenco
za prevoz stvari št. BGD53-4-5298/2003 in
izvode licence za vozila z reg. oznako SG
91-44K, SG 23-75A, SG U1-521.
gnm-138684

Grdiša Dušan, Orešje 82, Ptuj, delovno
knjižico, izdano v Ptuju. gng-138365

Grmek Doris, Velike Žablje 12, Dobravlje,
vozno karto, št. 12202, izdal Avrigo.
gnh-138714

Hribar Natalija, Vir, Parmova ulica 4, Dom-
žale, vozno karto, št. 320276, izdal Kam bus
Kamnik. gns-138878

Hudin Klara, Hotinjska 101, Orehova vas,
vozno karto, št. 86650, izdal Certus Maribor.
m-2712

Jakšič Darjan, Zadružna ulica 8, Črenšov-
ci, delovno knjižico, zap. št. 288, ser.
št. 531618, izdala UE Lendava, dne 9. 10.
2002. gnv-138700

Juntes Urška, Maroltova ulica 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gni-138513

Kamsimovič Klemen, Polje cesta XII/8,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 27003881, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko v Ljubljani. gny-138522

Kekuš Janko, Cesta na Markovec 79, Ko-
per – Capodistria, delovno knjižico.
gnj-138362

Klobučar Dragica, Tinjan 81, Škofije, de-
lovno knjižico. gnj-138712

Klopčič Barbka, Rafolče 29, Lukovica, voz-
no karto, št. F-330119, izdal KAM BUS.
gnr-138579

Kolar Peter, Ulica Avgusta Hlupiča 16, Ptuj,
orožni list, št. 268, izdala UE Ptuj, dne 5. 4.
2002. gnq-138405

Križnik Martina, Drensko rebro 38, Lesič-
no, delovno knjižico, izdala UE Šmarje.
gnf-138541

Lapanja Mojca, H. Freyerja 4, Idrija, štu-
dentsko izkaznico, št. 01003176, izdala Peda-
goška fakulteta. gnu-138576

Maleš Matevž, Ihan, Dragarjeva ulica 6,
Domžale, vozno karto, št. 330622.
gnd-138568

Močnik Martin, Poljane 20, Cerkno, delov-
no knjižico, reg. št. 55199, št. A042572.
gnq-138355

Novoselič Janja, Zlatek 18, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnv-138575

Pajk Alenka, Šmarjeta 33, Šmarješke To-
plice, študentsko izkaznico, št. 21018731, iz-
dala FDV v Ljubljani. gnn-138883

Pečjak Saša, Šentvid pri Stični 49/c,
Šentvid pri Stični, dijaško izkaznico, izdala
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Srednja šola Josip Jurčič, Ivančna Gorica.
gne-138717

Pengal Riko, Balantičeva ulica 14, Men-
geš, delovno knjižico. gni-138888

Peranić Katarina, Mašera Spasičeva ulica 11,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21014463,
izdala FDV v Ljubljani. gno-138982

Pertnač Mirjam, Lepence 2/a, Bohinjska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 01002129,
izdala Pedagoška fakulteta. gnu-138426

Planinc Franjo, Smetanova 38/a, Maribor,
delovno knjižico. m-2703

Podmenik Karmen, Marno 49, Dol pri Hra-
stniku, delovno knjižico, reg. št. 4815, izdana
18. 7. 1986 v Hrastniku. gnl-138360

POMLAD d.o.o., Gerečja vas 36, Ptuj, li-
cenco za prevoz stvari št. 0010014/107, velja
od 26. 1. 2000 do 26. 1. 2005, za vozili Mer-
cedes-Benz 1935, z reg. oznako MB 69-21Z
in TAM 130-11, z reg. oznako MB 95-28F.
gnm-138863

Postir Nastja, Pesnica 59/b, Pesnica pri
Mariboru, mesečno avtobusno vozovnico,
št. 89320, izdal Certus Maribor. m-2685

Pranić Ernest, Koroška ulica 2/c, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnc-138794

Prevozništvo, Peter Tovšak s.p., Šentilj pod
Turjakom 30, Mislinja, dovolilnico za prevoz
tovora št. 006588, št. kode D 055206, izdala
OZS. gnt-138477

PREZA d.o.o., Cesta v Šmartno 7/b, Ljub-
ljana, italijansko bilateralno dovolilnico, koda
380/02, št. 029926 in hrvaško dovolilnico za
tretje države 191/11, št. 009713. gnq-138430

Primožič Jure, Marjana Kozine 33, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 19366640,
izdala Ekonomska fakulteta. gni-138788

Pucelj Andrej, Polje, Cesta V/9, Ljublja-
na-Polje, delovno knjižico. gnl-138885

Rabbit’s transport, Karmen Zajec s.p., Pod-
peč 75/b, Preserje, italijanske bilateralne do-
volilnice št. 380/02 020712/D096711 in
380/02 037772/D124772. gni-138563

Rajčevič Marina, Cankarjeva 27, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gne-138367

Ratej Tomaž, Kraigherjeva 7, Celje, delov-
no knjižico. gnp-138856

Ravnik Martina, Vandotova ulica 11, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 25006397, iz-
dala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnx-138948

Robnik Barbara, Vrbanska 25, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 41030240, izdala Me-
dicinska fakulteta v Ljubljani. gne-138742

Roškar Janja, Pobrežje 146/a, Videm pri
Ptuju, mesečno vozovnico, št. 73972 – smer
Videm – Ptuj. m-2715

Rožič Barbara, Kovaška cesta 22, Lovrenc
na Dravskem polju, vozno karto, št. 09616 na
relaciji Maribor – Lovrenc – Maribor. m-2700

Strehovec Mirko, Celovška cesta 106,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf-138966

Škafar Kocjančič Kaja, Jakšičeva 2, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgoji-
teljska šola in gimnazija Ljubljana.
gnw-138578

Štamfelj Dušanka, Prečna 29/a, Novo me-
sto, študentsko izkaznico, št. 01001312, izda-
la Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gng-138465

Štampfer Darko, Borštnikova 57, Maribor,
delovno knjižico, št. 25138. m-2686

Uršič Ivan, Glavni trg 2, Cerkno, orožni list,
št. OL 000018461, orožni list za lov, izdala UE
Idrija, dne 3. 4. 2003. gnj-138666

Verbec Luka, Koprska ulica 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 2002046, izdal IAM.
gnf-138791

Vlahovič Marijan, Zelena 8, Izola – Isola,
delovno knjižico. gnc-138569

Zelenko Sašo, Zg. Dražen vrh 4, Zgornja
Velka, vozno karto, št. 89116 na relaciji Mari-
bor – Zg. Velka – Maribor. m-2704

Zorič Ivanka, Gorenja lepa vas 9, Krško,
delovno knjižico. gnj-138662

Zukić Elmir, Veluščkova 4, Izola – Isola,
delovno knjižico. gnj-138487

Zupanc Bernard, Savska cesta 2, Lesce,
študentsko izkaznico, št. 20970438, izdala
Pravna fakulteta. gne-138567
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