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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

Ob-107231
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana, tel. 01/300-99-59,
faks 01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: AC Karavanke –
Obrežje, odsek Šentvid–Koseze: obseg
razpisanih del: gradnja raziskovalnega
rova za predor Šentvid.

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

naročila, če je določen: razpis za oddajo
del predvidoma v mesecu decembru
2003.

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

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 4. 12. 2003.

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

Št. 110-1/03 Ob-107408
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja Izposta-
ve avtocestne baze Vipava na odseku

HC Razdrto–Vipava; Rebernice, ki obse-
ga naslednja dela:

– izgradnjo končne Izpostave avtocestne
vzdrževalne baze Vipava in

– postavitev začasne Izpostave avtoce-
stne vzdrževalne baze Vipava v montažni
izvedbi za čas do dograditve končne vzdr-
ževalne baze.

4. Kraj dobave: HC Razdrto–Vipava,
Rebernice.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: v decembru 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana - AC Projekt 3, Gorenj-
ska, Mlekarska ulica 13, 4000 Kranj, Ro-
bert Oblak, tel. 04/280-88-06, faks
04/280-88-09.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: oddaja del in podpis po-
godbe bo predvidoma februarja 2004.
Gradnja se bo predvidoma pričela v začet-
ku marca 2004. Rok za izvedbo del pri
začasni Izpostavi avtocestne baze bo pred-
vidoma 1 mesec, medtem ko bo rok za
izvedbo stalne izpostave avtocestne baze
predvidoma 7 mesecev. Izvedba obravna-
vanih del se bo financirala iz lastnih sred-
stev DARS d.d. in kredita Republike Italije.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 12. 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

Zavrnitev vseh ponudb

Ob-107305
Na podlagi 77. člena ZJN-1 vam sporo-

čamo, da je naročnik v javnem naročilu za
Nakup bolniških postelj (Ur. l. RS, št. 61-62
z dne 27. 6. 2003, Ob-96705) sprejel sklep
o zavrnitvi vseh ponudb, prispelih na javno
naročilo Nakup bolniških postelj.

Klinični center Ljubljana

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 3531-19/2003-69 Ob-107528
V Uradnem listu RS, št. 113-114 z dne

21. 11. 2003, je bil objavljen javni razpis za
izbiro dobavitelja za “nabavo in montažo
splošne, medicinske in tehnološke opreme
za OP in porodni blok in ostale prostore za
dokončanje objekta 3 v Splošni bolnišnici
Novo Mesto“ (Ob-106371).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00 in 102/00) podaljšujemo rok za
predložitev ponudb na 19. 1. 2004 do 12.
ure. Odpiranje ponudb bo dne 19. 1. 2004
ob 13. uri. Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo je vsak delovni
dan do 19. 1. 2004 med 9. in 12. uro. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nes-
premenjen.

Ministrstvo za zdravje
Oddelek za investicije

Popravek

Št. 2423 Ob-107351
V zahtevi za oddajo javnega razpisa za

dobavo 49 avtobusov, objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 106 z dne 30. 10. 2003,
Ob-104923 se popravi: 8. (a) in 9. točka,
ki se pravilno glasita:

8. (a) “Ponudbo je treba predložiti do
16. 12. 2003 do 12. ure.“

9. “Javno odpiranje ponudb bo dne
16. 12. 2003 ob 12.30, v sejni sobi LPP
d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljub-
ljana, V. nadstropje. Na odpiranje so
vabljeni predstavniki ponudnikov, ki
morajo imeti pisna pooblastila za so-
delovanje na javnem razpisu.“

Ljubljanski potniški promet d.o.o.

Št. 02/2003 Ob-107199
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Eko-

nomska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Univerza v Ljublja-

ni, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva plo-
ščad 17, 1000 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: opravlja-
nje tiskarskih in fotokopirnih storitev z
najemom poslovnih prostorov.

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

4. Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2004 do 31. 1. 2005 z možnostjo podalj-
šanja pogodbe za 12 mesecev.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mirjana Prelič, univ.
dipl. ek., strokovna delavka za javna naroči-
la; tel. 01/58-92-431; faks 01/58-92-697;
e-mail: mirjana.prelic@uni-lj.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 14. uro
na recepciji fakultete.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT; plačilo z vir-
manom na transakcijski račun št. 01100 –
6030708574 z oznako 101.

8. (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: Univerza v Ljubljani, Ekonom-
ska fakulteta, Mirjana Prelič, Kardeljeva plo-
ščad 17, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 1. 2004 ob 12.30, v sejni sobi
dekanata.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot jih
bo ponudil najugodnejši ponudnik, toda naj-
več 90 dni.

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

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: garancija banke za re-
snost ponudbe in izjava o predložitvi garan-
cije za dobro izvedbo posla, v primeru, da
bi bil ponudnik izbran.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 90 dni od dneva oddaje ponudbe;
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 9. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: cene
fotokopirnih in tiskarskih storitev, tehnična
opremljenost, servisiranje opreme, last-
ninska pravica na opremi, kadrovska uspo-
sobljenost, reference, višina najemnine,
dolžina obratovalnega časa, odzivni čas
pri fotokopiranju, fiksnost cen, plačilni
pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 12. 2003.

Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta

Št. 07/2003 Ob-107242
1. Naročnik: Žale Javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,

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

oblačila in zaščitna sredstva po prilože-
nih specifikacijah.

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

– sklop 1: službena oblačila,
– sklop 2: zaščitna sredstva.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za

enega ali oba sklopa.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave:
sukcesivne dobave v obdobju enega leta
od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo: Žale
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana,
1. nadstropje, soba 11, kontaktna oseba:
Robert Martinčič. Razpisno dokumentacijo
je mogoče brezplačno dobiti tudi na inter-
netu na naslovu: http://www.praetor.si (po-
dročje Javna naročila).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig raz-
pisne dokumentacije je možen od prvega
dne po objavi javnega naročila, vsak delov-
ni dan od 8. do 12. ure v tajništvu ali na
internetnem naslovu: http://www.praetor.si
(v rubriki javna naročila).

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 1. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Žale d.o.o., Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana, 1. nadstropje, soba 11 (taj-
ništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 1. 2003 ob 12.30, na naslovu:
Žale d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljublja-
na, 1. nadstropje, soba 10.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: me-
sečni obračun, rok plačila 30 dni po posa-
mezni dobavi in prejemu pravilno izstavlje-
nega računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik bo priznal spo-
sobnost, kot je navedeno, ponudnikom, ki
bodo izpolnjevali pogoje v nadaljevanju.

A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti

razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podat-
kov v bistvenih elementih.

2. Iz ponudbene dokumentacije mora bi-
ti razvidna registracija za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet javnega naročila. Če se
ponudnik prijavlja na sklop 1 mora imeti
ustrezno obrtno dovoljenje, ki zadošča po-
slovanju na področju predmeta naročila (iz-
pisek iz sodnega registra in obrtno dovolje-
nje – priloga 1).

3. Izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni
uveljavljenih jamstev in pravd v letih 2000

do vključno 2003, ki bi kazale na nezanes-
ljivost poslovanja s področja predmeta jav-
nega naročila, dosedanje slabe izkušnje na-
ročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s po-
dročja predmeta javnega naročila, uveljavi-
tev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava).

4. Poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
ponudnik, ki ima sedež v tujini, ima porav-
nane v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ka-
tere bi moral poravnati v Republiki Sloveniji
(razvidno iz potrdila o poravnanih davčnih
obveznostih – priloga 2).

5. Zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečajni postopek ali likvidacij-
ski postopek, ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
(razvidno iz ustreznega potrdila sodišča –
priloga 3).

6. V preteklih petih letih pred objavo te-
ga javnega naročila zoper vodstvene delav-
ce ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila (razvidno iz potrdil Mi-
nistrstva za pravosodje ter lastne izjave –
priloge 4, 5 in 6).

7. Blago je v celoti skladno s specifika-
cijami. Blago mora v celoti vsaj ustrezati
priloženim vzorcem, ki jih je naročnik dal
na ogled, oziroma po obliki in kakovosti
bistveno ne odstopati od predloženih vzor-
cev.

B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad poslovnih računov v zadnjih

6 mesecih (razvidno iz podatkov priloge 7).
C) Posebni pogoji za posamezne sklope:
Sklop 1:
1. Poslovanje na razpisanem področju,

kar ponudnik izkaže z vpisom referenc v
obrazec “prijava“: ponudnik mora izkazati,
da je od 1. 1. 2000 do dneva oddaje po-
nudbe izvedel posle najmanj v skupni vred-
nosti ponudbe za ta sklop in enakega pred-
meta, kot je predmet tega sklopa (referen-
ce se seštevajo) (razvidno iz obrazca “pri-
java“).

2. Ponudnik mora izkazati (razvidno iz
obrazca “prijava“), da ima zaposlenih naj-
manj pet oseb za nedoločen čas, z ustrez-
no izobrazbo za opravljanje dejavnosti (za
ustrezno izobrazbo šteje krojač, šivilja ali
drug poklic, ki ustreza predmetu javnega
naročila), ki je predmet tega sklopa.

3. Dobavni rok znaša 60 dni od posa-
meznega sukcesivnega naročila, za količi-
ne do 5 artiklov pa 30 dni od posameznega
sukcesivnega naročila (razvidno iz obrazca
“ponudba in predračun“).

Sklop 2:
1. Ponudnik mora opraviti ogled vzor-

cev posameznih artiklov na lokaciji naroč-
nika, ter predložiti ustrezno dokazilo, potr-
jeno s strani naročnika (razvidno iz potrdi-
la, ki ga ponudnik prejme ob ogledu –
priloga 8).

2. Dobavni rok znaša 30 dni od posa-
meznega sukcesivnega naročila (razvidno
iz obrazca “ponudba in predračun“).
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14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 15. aprila 2004. Predvideni da-
tum odločitve: 4. februar 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna cena. Če bo imelo več ponudb po-
nudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne po-
goje, enako ceno, bo izbran ponudnik, ki
ima večjo realizacijo v letu 2002 (razvidno
iz obrazca BON oziroma drugega ustrezne-
ga dokumenta).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisna dokumentacija, odgovori,
morebitne spremembe in dopolnitve ter po-
pravki bodo na voljo na internetu na naslo-
vu: http://www.praetor.si (rubrika Javna
naročila). Komunikacije s ponudniki o vpra-
šanjih v zvezi z vsebino javnega naročila
potekajo pisno ali preko interneta. Vpraša-
nja pošljite na naslov: Žale d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, s pripisom
“Vprašanje za razpis 07/2003“ (če se po-
šta prinese osebno, se odda v tajništvu)
ali preko spletne strani na naslovu
http://www.praetor.si (v rubriki Vprašanja
in odgovori). Za vprašanja, ki ne bodo tako
oddana, naročnik ne jamči, da bo nanje
odgovorjeno.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 12. 2003.

Žale, d.o.o.

Št. 1/2003 Ob-107293
1. Naročnik: Vrtec Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Vrtec Nova Gori-

ca, Kidričeva 34/c, 5000 Nova Gorica, tel.
05/33-58-900, telefaks 05/30-23-305.

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

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

1. meso in mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh, pekovsko pecivo in slaščice,
4. moka in testenine,
5. sveže in suho sadje ter zelenjava,
6. zmrznjeni gotovi izdelki,
7. zmrznjena zelenjava in sladoled,
8. ribe,
9. jajca,
10. sadni sokovi,
11. ostalo prehrambeno blago.
Ponudbe morajo zajemati vse vrste bla-

ga v posameznem sklopu.
4. Kraj dobave: Centralna kuhinja, Tru-

barjeva 5, 5000 Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2004 do 31. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na naslovu na-
ročnika v tajništvu, dodatne informacije: Lidi-
ja Kranjc, Martina Kumar.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
plačilu stroškov v višini 7.000 SIT (vključen
20% DDV), na podračun vrtca št.
01284-6030639903 pri UJP Nova Gorica
– sklic 0012.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevale se bo-
do samo ponudbe, ki bodo predložene na
naslov naročnika najkasneje do 14. 1. 2004
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Nova Gorica, Kidričeva
34/c, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 1.
2004 ob 13. uri na naslovu: Vrtec Nova
Gorica, Kidričeva 34/c, 5000 Nova Gori-
ca.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 21. 1.
2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 12. 2003.

Vrtec Nova Gorica

Št. 400-06-9/2003 Ob-107303
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
osebnih in prenosnih računalnikov.

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

4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbe v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava in mon-
taža najkasneje 30 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, Sabina
Hajrič, univ. dipl. prav., I. nadstropje, soba
120, tel. 01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 15. ure, v petek do 14.30.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana, vložišče, pritličje, tel.
01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 1. 2003 ob 13. uri, Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sej-
na soba v I. nadstropju.

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

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo po-

godbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v

garancijski dobi.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali

sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev Proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo,
avansi niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s podizvajalci. V primeru skupnega nasto-
panja pri ponudbi pa mora skupina ponud-
nikov – samo v primeru, da bo izbrana na
javnem razpisu – predložiti pravni akt o sku-
pni izvedbi naročila.

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

– da veljavnost (opcija) ponudbe ni kraj-
ša od 120 dni od odpiranja ponudb,

– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo predmetnega jav-
nega naročila,

– da je dobavni rok največ 30 dni po
podpisu pogodbe,

– da je garancijski rok najmanj 36 me-
secev od dobave,

– da dobavitelj zagotavlja servis in nado-
mestne dele najmanj 5 let od dobave,

– da ponujena računalniška oprema v
celoti ustreza ali presega zahtevane tehnič-
ne specifikace,

– da je ponudnik naročniku ponudil isto-
vrstno opremo po posameznih točkah spe-
cifikacij tehničnih zahtev,
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– da je računalniška oprema, ki tvori
komplet (računalnik, monitor, tipkovnica) od
istega proizvajalca,

– da so vsi ponjeni računalniki (vsak po-
nujeni model) na seznamu “Windows XP
Compatibility“ pri Microsoftu,

– da za ponujeno opremo na območju
Slovenije obstajata vsaj dva pooblaščena
zastopnika in serviserja,

– da bo ponudnik prednaložil program-
sko opremo po zahtevah naročnika (Win-
dows, Lotus Notes, Office,…).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 120 dni po javnem odpiranju po-
nudb; predvideni datum odločitve je 20 dni
po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena razpisanega blaga.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 04/2003 Ob-107347
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,

1290 Grosuplje, tel. 01/786-23-11, faks
01/386-13-89.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
zabojnikov za postavitev na ekološke
otoke.

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

4. Kraj dobave: Cesta na Krko 7, 1290
Grosuplje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: marec
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na
Krko 7, Grosuplje - tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 16. 12. 2003
dalje, vsak delovnik od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
15.000 SIT na tran. račun SKB št. 03108 -
1000081639 ali na blagajni podjetja z na-
vedbo: “Plačilo RD - zabojniki“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 1. 2004 do
10 ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Gro-
suplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 1.
2003 ob 11. uri v prostorih Javnega komu-
nalnega podjetja Grosuplje, Cesta na Krko
7, Grosuplje.

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

rancija za resnost ponudbe (velja za vse
ponudnike), garancija za dobro izvedbo po-
godbenih del.

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

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

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

14. 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 20. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, tehnične prednosti, datum do-
bave, garancijska doba in rok plačila.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Javno komunalno podjetje
Grosuplje

Št. 17123-03-403-104/2003 Ob-107364
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je dobava živil.

Opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

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

– sklop 1 – mleko in mlečni izdelki,
– sklop 2 – razna živila,
– sklop 3 – sokovi, brezalkoholne in al-

koholne pijače,
– sklop 4 – cigareti,
– sklop 5 – mleko in mlečni izdelki – za

PD Debeli rtič,
– sklop 6 – kruh, pekarsko in slaščičar-

sko pecivo – za PD Debeli rtič,
– sklop 7 – razna živila – za PD Debeli

rtič,
– sklop 8 – konzervirana živila – za PD

Debeli rtič,
– sklop 9 – brezalkoholne in alkoholne

pijače – za PD Debeli rtič,
– sklop 10 – pivo – za PD Debeli rtič

(podsklop 10.1 in 10.2),
– sklop 11 – mleko in mlečni izdelki –

za CO Gotenica,
– sklop 12 – brezalkoholne in alkoholne

pijače, cigareti in druga razna živila – za CO
Gotenica.

Ponudniki lahko ponudijo predmet jav-
nega razpisa v celoti ali posamezne sklope
od 1 do 12 v celoti – vse postavke blaga
oziroma artikle, ki so v sklopu. Sklop 10
lahko ponudniki ponudijo v celoti – pod-
sklopa 10.1 in 10.2, ali pa le posamezen
podsklop tega sklopa v celoti.

Ponudniki ne morajo ponuditi posamez-
nega blaga oziroma posameznih artiklov iz
posameznega sklopa oziroma podsklopa
sklopa 10.

4. Kraj dobave:
Za sklope od 1 do 4:
– Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno,
– Kotnikova 8, Ljubljana,
– Celovška 166, Ljubljana.
Za sklope od 5 do 10:
– PD Debeli rtič, Jadranska 79, Anka-

ran.
Za sklopa 11 in 12:
– CO Gotenica, Kočevska Reka.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe kraja dobave in števila lokacij, na
katere bo potrebno dobavljati blago.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo eno –
osnovno ponudbo. V primeru, da ponudniki
ponudijo še variantne ponudbe, naročnik
le-teh ne bo upošteval.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je 15. 3. 2004, predvideni
datum zaključka pa 15. 3. 2006.

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

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

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

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

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

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

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: znesek 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka ra-
čuna 01100-6370171132 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka:
28 17116-2401002-40310403.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 13. 1. 2004,
najkasneje do 10. ure.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 122-124 / 12. 12. 2003 / Stran 7337

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 13. 1.
2004, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

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

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, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo zbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neome-
jeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 150 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 20. 2. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza
merilom: cena, certifikat ISO in finančno
stanje ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 86-87 z
dne 5. 9. 2003, Ob-101136.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 12. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 1157/03 Ob-107402
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: betonski
drogovi in konzole.

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

Ocenjena vrednost javnega naročila:
108,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A): 79,000.000 SIT,
– sklop B): 29,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišča in na objek-

te naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 20. 2. 2004; pred-
videni datum zaključka dobave: 20. 2.
2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
nabavna služba, pri Brauner Bojani (soba
št. 105/1. nad.) na dan te objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Do-
datne informacije o naročilu pa se dobi po
odkupu razpisne dokumentacije na naslovu
naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl.
inž. el., tel. 02/22-00-750 in Mateji Podle-
snik, ek., tel. 02/22-00-128 na dan objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 15. 1. 2004.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 21. 1.
2004 do 10. ure v vložišče, pri Jelki Krai-
ger (soba št. 001/pritličje).

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri
naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Ve-
trinjska ulica 2, 2000 Maribor – vložišče
(prevzemnica Jelka Kraiger, soba št.
001/pritličje). Na kuverti s ponudbo mora
biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka:
“Ne odpiraj–Ponudba–Javni razpis“. Nave-
dena mora biti številka objave javnega razpi-
sa v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet javne-
ga naročila. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen polni naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri
je ponudbena dokumentacija s ponudbo mo-
ra biti zapečatena, ponudbena dokumenta-
cija s ponudbo pa mora biti zvezana skozi
ponudbo s pečatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 1.
2004 ob 11. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor – v dvorani II. nadstropje.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lah-
ko predloži skupina izvajalcev, gospodar-
ska družba ali samostojni podjetnik, ki je
registriran in ima ustrezne kvalifikacije za
izvedbo dobav blaga, ki so predmet javne-
ga razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ključene sklope – za razpisano blago na
katero ponudnik konkurira.

10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačil-
ni rok in, da bo dostavljal naročeno blago
fco. skladišča oziroma objekte naročnika.

11. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti.
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12. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih obveznosti.

13. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

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

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

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

17. Izjava, da ponudnik sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije.

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

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

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

21. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), za blago na katero ponudnik konkuri-
ra. Dolžina veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

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

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

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

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

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

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

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

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 28. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 90 točk;
– plačilni pogoj – 6 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

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

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu razpisne dokumentacije na na-

slovu naročnika pri Andreju Kosmačinu,
univ. dipl. inž. el., za tehnični del, tel.
02/22-00-750 in Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/22-00-128 za splošni del razpisne do-
kumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 12. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d. Maribor

Št. 1154/03 Ob-107416
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: merilna
oprema na področju meritev električne
energije.

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

Ocenjena vrednost javnega naročila:
50,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A): 30,000.000 SIT;
– sklop B): 10,000.000 SIT;
– sklop C): 10,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišča in na objek-

te naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 20. 2. 2004; pred-
videni datum zaključka dobave: 20. 2.
2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
nabavna služba, pri Brauner Bojani (soba
št. 105/1. nad.) na dan te objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Do-
datne informacije o naročilu pa se dobi po
odkupu razpisne dokumentacije na naslovu
naročnika pri Ivanu Dovniku, univ. dipl. inž.
el., tel. 02/22-00-145 in Mateji Podlesnik,
ek., tel. 02/22-00-128 na dan objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 15. 1. 2004.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 21. 1.
2004 do 12. ure v vložišče, pri Jelki Krai-
ger (soba št. 001/pritličje).

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 1.
2004 ob 13. uri pri naročniku: Elektro Ma-
ribor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor – v dvorani II. nadstropje.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lah-
ko predloži skupina izvajalcev, gospodar-
ska družba ali samostojni podjetnik, ki je
registriran in ima ustrezne kvalifikacije za
izvedbo dobav blaga, ki so predmet javne-
ga razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

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

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

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

4. Potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima se-
dež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Re-
publiki Sloveniji in priložiti potrdilo CURS-a.
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5. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

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

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

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

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

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

ključene sklope – za razpisano blago na
katero ponudnik konkurira.

10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačil-
ni rok in, da bo dostavljal naročeno blago
fco. skladišča oziroma objekte naročnika.

11. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

12. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih obveznosti.

13. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

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

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

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

17. Izjava, da ponudnik sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije.

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

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

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

21. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), za blago na katero ponudnik konkuri-
ra. Dolžina veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

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

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

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

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

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

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

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

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 26. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 80 točk;
– kompatibilnost – 15 točk;
– plačilni pogoj – 3 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno – 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se do-
bi po prevzemu razpisne dokumentacije na
naslovu naročnika pri Ivanu Dovniku, univ.
dipl. inž. el., za tehnični del, tel.
02/22-00-145 in Mateji Podlesnik, ek.,
tel. 02/22-00-128 za splošni del razpisne
dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 12. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

elekrične energije d.d. Maribor

Št. 121-40-450-10/03 Ob-107404
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– 1 kom aparat za določevanje tež-

kih kovin – atomski absorbcijski spek-
trometer, atomizacija v plamenu in mo-
dul za hidridno tehniko,

– 1 kom aparat za določevanje tež-
kih kovin – atomski absorbcijski spek-
trometer, elektrotermična atomizacija.

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

4. Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: ZZV Celje,
Oddelek za poslovne koordinacije, Ipav-

čeva ul. 18, Irena Ivačič Štraus, tel.
03/425-12-01, irena.ivacic@zzv-ci.si.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 1. 2004 do 13.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 1. 2004 ob 8. uri v prostorih ZZV
Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene vred-
nosti, veljavna do 12. 2. 2004.

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

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

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

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije: mag. Andrej
Planinšek, tel. 03/425-12-03, Andrej.Pla-
ninsek@zzvce.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Št. 1133/2003 Ob-107417
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: SKS vo-
dniki in instalacijski vodniki do 1 kV.

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

Ocenjena vrednost javnega naročila:
19,500.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A): 10,000.000 SIT;
– sklop B): 9,500.000 SIT.
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4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-
te naročnika.

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

zaključka ali trajanje dobave: predvideni da-
tum začetka dobave: 20. 2. 2004; predvi-
deni datum zaključka dobav: 20. 2. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
v nabavni službi pri Bojani Brauner (soba št.
105/1. nadstropje), na dan te objave in na-
to vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu se dobi po
odkupu razpisne dokumentacije na naslovu
naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl.
inž. el. za tehnični del razpisne dokumenta-
cije – tel. 02/22-00-750, pri Milanu Než-
mahu, univ. dipl. org. in Mateji Podlesnik,
ek. tel. 02/22-00-127/128 za splošni del
razpisne dokumentacije na dan objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 15. 1. 2004.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsaki delovni
dan med 10. in 12. uro, najkasneje do
21. 1. 2004 do 8. ure v vložišče, pri Jelki
Kraiger soba št. 001/pritličje.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 1.
2004 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Ma-
ribor v dvorani II. nadstropje.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lah-
ko predloži skupina izvajalcev, gospodar-
ska družba ali samostojni podjetnik, ki je
registriran in ima ustrezne kvalifikacije za
izvedbo dobav blaga, ki so predmet javne-
ga razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

količine s ponudbo blaga za:
– za celotno javno naročilo ali zaključe-

ne sklope-za razpisano blago na katero po-
nudnik konkurira.

10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačilni
rok in da bo dostavljal naročeno blago fco.
skladišča oziroma gradbišča naročnika.

11. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

12. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih obveznosti.

13. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

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

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

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

17. Izjava, da ponudnik sprejema vse po-
goje iz razpisne dokumentacije.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 26. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 92 točk;
– potrjene reference – 3 točke;
– plačilni pogoji – 3 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno – 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu dokumentacije na naslovu na-
ročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl.
inž. el. za tehnični del razpisne dokumenta-
cije – tel. 02/22-00-750, za splošni del
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razpisne dokumentacije pa pri Milanu Než-
mahu, univ. dipl. org. in Mateji Podlesnik,
ek., tel. 02/22-00-127/128.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 12. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d. Maribor

Št. 156/2003 Ob-107420
1. Naročnik: Vrtec Pedenjped, Ceruto-

va 6, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vrtec Pedenj-

ped, Cerutova 6, 1000 Ljubljana, tel.
01/54-92-614, 54-92-615, faks
01/52-81-803.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: možnost oddaje sukcesivne dobave ži-
vil po naslednjih sklopih živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Pedenjped, Ceru-

tova 6, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2004 do 31. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Vrtec Pedenjped,
Cerutova 6, 1000 Ljubljana – v tajništvu vrt-
ca, tel. 01/54-92-614, vsak delovni dan od
9. do 11. ure, ponudniki dobijo dodatna po-
jasnila in informacije pri Alenki Štepic na tel.
01/54-92-614 ali 01/54-92-615, prav tako
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 7. 1. 2004,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu vrtca v prostorih uprave,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure od dneva
objave javnega razpisa dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek po-
nudniki nakažejo na naročnikov UJP račun
št. 01261-6030637150.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 7. 1. 2004 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Pedenjped, Cerutova 6,
1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 1. 2004 ob 11. uri v prostorih Vrt-
ca Pedenjped, Cerutova 6, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od pre-
jema računov, računi pa se izdajajo zbirno
1x mesečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo živil se lah-
ko prijavi ponudnik (pravna oseba in samo-
stojni podjetniki ter kmetje), ki morajo izpol-
njevati pogoje po 41. členu Zakona o javnih
naročilih, ki so navedeni v razpisni dokumen-
taciji z zahtevanimi dokumenti za izpolnjeva-
nje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o
javnih naročilih in kot je še posebej določe-
no v pogojih iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 29. 2. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 8. 12. 2003.
Vrtec Pedenjped Ljubljana

Št. 17123-02-403-101/2003 Ob-107469
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je dobava letnih in zim-
skih avtoplaščev.

Specifikacija blaga in količine so opre-
deljene v razpisni dokumentaciji.

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

– sklop 1: letni avtoplašči,
– sklop 2: zimski avtoplašči.
Ponudniki lahko ponudijo predmet jav-

nega razpisa v celoti ali posamezna sklopa
1 ali 2 v celoti. Ponudniki ne morejo ponu-
diti posameznih točk oziroma postavk iz po-
sameznega sklopa.

4. Kraj dobave: dobava avtoplaščev se
bo vršila na lokacijah posameznih organiza-
cijskih enot Ministrstva za notranje zadeve,
Generalne policijske uprave in Policijskih
uprav, na območju celotne države.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti za-
htevam tehnične specifikacije iz razpisne
dokumentacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je 23. 2. 2004,
predvideni zaključek pa sukcesivno po na-
slednji dinamiki:

– za sklop 1 – letni avtoplašči: 80% do
dne 15. 3. 2004, 20% do dne 15. 6. 2004,

– za sklop 2 – zimski avtoplašči: 80%
do dne 30. 10. 2004, 20% do 15. 2.
2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. 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 doku-
mentacijo, morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o po-
nudniku (naziv, naslov, navedba ali je dav-
čni zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji
s strani davčnega urada, kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40310103.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do dne 16. 1.
2004, najkasneje do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
16. 1. 2004, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljub-
ljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe predložiti bančno ga-
rancijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po dobavi blaga.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo 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 posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neome-
jeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 4. 2. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v
razpisni dokumentaciji. Kot najugodnejši
bo izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ce-
no.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 12. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 70/03 Ob-107481
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
cevi, varilnih kolen, T kosov, reducirnih
kosov, grlatih prirobnic in slepih priro-
bnic.

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

– sklop A: cevi, varilna kolena, T kosi,
reducirni kosi, grlate prirobnice in slepe pri-
robnice iz St. 37-2;

– sklop B: cevi, varilna kolena, T kosi,
reducirni kosi in grlate prirobnice iz pro-
krona.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana; razpisna dokumentaci-
ja in dodatne informacije: Jasmin Rebselj,

Oddelek za javna naročila, I. nad., soba
28, tel. +386/1/58-75-247, faks
+386/1/58-75-217.

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

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: cena razpisne do-
kumentacije je 7.200 SIT (z DDV), znesek
je potrebno nakazati na račun št.
02924-0017425656 s pripisom “JR - Do-
bava cevi, varilnih kolen, T kosov, reducir-
nih kosov, grlatih prirobnic in slepih priro-
bnic”. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu in po-
trdilo o davčnem zavezancu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 13. 1. 2004 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudnik mora poslati po-
nudbo na naslov: Termoelektrarna toplar-
na Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana, ali dostaviti v Oddelek za javna
naročila, I. nad., soba 28.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 13. 1. 2004 ob
11.30, v sejni sobi naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica z menično izjavo v višini 500.000
SIT, ki bo veljavna do 28. 2. 2004.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: maks. dobavni rok je 30
dni, za oba sklopa.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 2. 2004, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je 20. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena s plačilnimi pogoji do 90 točk;
dobavni rok do 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 12. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 311-1/2003 Ob-107489
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ser-

vis skupnih služb vlade, po pooblastilu.
2. Naslov naročnika: Republika Slove-

nija, Servis skupnih služb vlade, Gregorči-
čeva 27/a, telefaks 01/478-18-78.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
električne enrgije za potrebe državnih
organov.

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

4. Kraj dobave: različna odjema mesta
po Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
začetek izvajanja dobav je 1. 2. 2004 do
vključno 31. 12. 2004, z možnostjo po-
daljšanja po 97. členu Zakona o javnih na-
ročilih.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: RS, Servis
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 25/a,
Ljubljana, tajništvo sektorja za javna naro-
čila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro, do poteka roka za odda-
jo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 1. 2004 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS, Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, glavna
pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 1. 2004 ob 9.30, RS, Servis
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a,
sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
15,000.000 SIT, bančna garancija za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
5 % od skupne pogodbene vrednosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 27. 2. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena - do 100 točk, kvalitetno in pra-
vočasno opravljene letne dobave električne
energije v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe - skupaj največ 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: pisna vprašanja na naslov naroč-
nika.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Ur. l. RS, št. 62 z dne 27. 6.
2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 12. 2003.

RS, Servis skupnih služb vlade
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ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

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

Št. 45/2003 Ob-107297
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.
312-33/2003-3.

2. Naslov naročnika: Koprska ulica 92,
1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na dela za akumulacijski bazen na HE
Boštanj (Lot A3).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik mora pripraviti po-
nudbo za celoten sklop akumulacijskega ba-
zena HE Boštanj.

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

4. Kraj izvedbe: akumulacijski bazen HE
Boštanj in ureditve pod elektrarno do mo-
sta v Sevnici.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so dopustne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od uvedbe izva-
jalca v delo do predvidoma 9. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: HSE – IIP
d.o.o., Trg svobode 9, p.p. 63, 8290 Sev-
nica, 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: 100.000 SIT na transak-
cijski račun HSE d.o.o., Ljubljana št.
04302-0000317271 pri NKBM.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 1. 2004 ob 12.15, v prostorih HSE – IIP
d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: dve
bančni garanciji prvovrstne banke za re-
snost ponudbe v skupni višini najmanj 5%
celotne ponudbene vrednosti.

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

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

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

– da je v zadnjih petih letih izvedel dela
na najmanj dveh zahtevnih objektih pri iz-
gradnji nasipov, zavarovanju rečnih brežin
proti eroziji, ureditvah vodotokov in geoteh-
nična dela,

– da razpolaga z izkušenim strokovnim
osebjem za izvedbo del, ki so predmet tega
razpisa (najmanj po dva strokovnjaka z za-
konsko predpisanimi pogoji za odgovorne-
ga vodjo del in odgovornega vodjo posa-
meznih del),

– da razpolaga s potrebno opremo za
izvedbo razpisanih del v zahtevanem obse-
gu in rokih izvedbe posameznih sekcij,

– da je v zadnjih treh poslovnih letih sta-
bilno finančno posloval.

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

a) ponudba mora biti veljavna vsaj 90
dni od dneva predložitve ponudbe;

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene,
– reference pri podobnih delih.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: Uradni list RS, št. 94-96 z
dne 3. 10. 2003.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Št. 56/03 Ob-107326
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-97-60,
telefaks 01/588-97-59.

3. (a) Opis in obseg gradnje: pleskar-
sko vzdrževalna dela.

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

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

4. Kraj izvedbe: objekti Energetike Ljub-
ljana, d.o.o.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: javno naročilo
se oddaja za dobo treh let.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna
dokumentacija je na voljo v Javnem podje-
tju Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-

va 70, Ljubljana, 2. nadstropje, soba št.
211, vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Za dodatne informacije v zvezi z razpisno
dokumentacijo vam je na voljo Vital Hribar,
tel. 01/588-97-60.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 22. 1. 2004
do 9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 22. 1. 2004 ob
12. uri v sejni sobi na naslovu Javno podje-
tje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo do 10. 3.
2004.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 30 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema računa v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.

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

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

– finančno stanje,
– zaposleni in zahtevana izobrazba,
– reference,
– odzivni čas,
– garancijska doba,
– opremljenost ponudnika.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 3. 2004, predvideni datum odloči-
tve o izboru izvajalca: 30. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost po vsebinsko zaokroženih
sklopih in izbrane cene posameznih stori-
tev iz popisa del, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Energetika Ljubljana, d.o.o.
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Št. 15/03 Ob-107355
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

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

2000 Maribor.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenja-

va oken.
(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: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 3. 2004
do 31. 5. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Prevzem
razpisne dokumentacije: osebno pri skupi-
ni za javna naročila (zgradba oskrbe in vzdr-
ževanja) ali po pošti ob predhodni predloži-
tvi potrdila o vplačilu, faks 02/331-15-33.
Dodatne informacije: Milan Večernik, dipl.
inž. el., tel. 02/321-23-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 1. 2004,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 18.000 SIT, negotovinsko,
na podračun EZR št. 01100-6030278185,
s pripisom za RD: zamenjava oken.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 1. 2004,
do 13. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 1. 2004 ob 12. uri v Mali konfe-
renčni predavalnici v 16. etaži Kirurške
stolpnice Splošne bolnišnice Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v pogojih.

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

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

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

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

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

3. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da mu v zad-
njih petih letih pred objavo tega naročila ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem, ali izdana pravnomočna so-
dna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila;

4. potrdili, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata

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

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

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

Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
ponudnik:

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

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

6. da zagotavlja 100% razpisanih vrst
gradbenih del opredeljenih v razpisni doku-
mentaciji;

7. da nudi 60-dnevni plačilni rok od da-
tuma podpisa primopredajnega zapisnika;

8. da zagotavlja izvedbo celotne investi-
cije v roku 90 dni od sklenitve pogodbe;

9. da zagotavlja najmanj 60 mesečno
garancijo za izvedena dela in vgrajeno opre-
mo opredeljeno v celotni razpisni dokumen-
taciji;

10. da ima bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5,000.000 SIT, veljavno
do 21. 8. 2004;

11. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogod-
bene vrednosti;

12. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 21. 7.
2004; odločitev o sprejemu do 30. 1.
2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna ponudbena vrednost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
175,000.000 SIT z DDV. Okna se zamenja-
jo z alu okni iz aluminijastih profilov. Naroč-
nik bo izbranemu najugodnejšemu ponud-
niku oddal v izvedbo celotno investicijo po
sistemu “ključ v roke“. Sestanek s potencial-
nimi ponudniki bo dne 23. 12. 2003 ob 9.
uri v prostorih vodje službe za oskrbo in vzdr-
ževanje (zgradba oskrbe in vzdrževanja).

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Ur. l. RS, št. 113-114 z dne
21. 11. 2003, Ob-106200.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 1/2003 Ob-107473
1. Naročnik: Rudnik živega srebra Idrija

v zapiranju d.o.o.
2. Naslov naročnika: Arkova 43, 5280

Idrija, tel. 05/37-43-920, faks
05/37-43-934.

3. (a) Opis in obseg gradnje: permani-
zacija jamskih prog namenjenih za vo-
dni zbiralnik črpališča na IX. obzorju ru-
dnika Idrija.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo ne
vključuje izdelavo projektov.

4. Kraj izvedbe: IX. obzorje rudnika
Idrija.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: izbran ponudnik
mora pričeti z deli do 1. 3. 2004. Dela mo-
rajo biti končana v treh mesecih.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Rudnik ži-
vega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., Arko-
va 43, tajništvo direktorja, kontaktna ose-
ba za vprašanja s področja razpisa je mag.
Marko Cigale, tel. 05/37-43-922, za
tehnične informacije Ivan Jurjavčič, tel.
05/37-43-43-941.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
pa do konca trajanja razpisa, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro. V istem času je na
ogled tudi projektna dokumentacija.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
TRR 04752-0000325485 s pripisom “Per-
manizacija prog na IX. obz.“

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik živega srebra Idrija v
zapiranju d.o.o., Bazoviška 2, 5280 Idrija,
(tajništvo direktorja).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 1. 2004 ob 10.30, Bazoviška 2
(v pisarni direktorja).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če se zahteva: bančna
garancija v višini 1,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
plačevanja in roki so določeni v pogodbi, ki
je del obvezne vsebine razpisne dokumen-
tacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je le-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-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe mi-
nimalno 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o izboru sporočil po-
nudnikom do 30. 1. 2004.

15. Merila za ocenjevanje ponudb: me-
rila so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: predhodni razpis ni bil objav-
ljen.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.

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

Sprememba

Št. 037-6/2003 Ob-107482
V javnem razpisu za izvajanje prevajal-

skih in lektorskih storitev, objavljenem v
Ur. l. RS, št. 114 z dne 21. 11. 2003,
Ob-106202, se spremeni 10. točka, ki se
po novem glasi:

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 12. 2003 ob 9.30 v sejni sobi
Urada RS za makroekonomske analize
in razvoj, Gregorčičeva 27 – drugo nad-
stropje, 1000 Ljubljana.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Ob-107411
V Uradnem listu RS, št. 106 z dne

30. 10. 2003 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za “izvajanje strokovno te-
hničnih svetovalnih storitev pri gradnji AC v
Republiki Sloveniji“ (Ob-104991).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in spreminjamo objavo v točkah
9.a), 9.b) in 10.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene do najkasne-
je 16. 12. 2003 do 10.30.

9. (b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: DDC svetovanje inženi-
ring, Družba za svetovanje in inženiring,

d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
16. 12. 2003 ob 11. uri na naslovu DDC
svetovanje inženiring, Družba za sveto-
vanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, sejna dvorana
1.18.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Ob-107531
V javnem razpisu za izdelavo strokovnih

podlag in državnega lokacijskega načrta za
zavarovano območje Kobilarne Lipica, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 112 z dne
14. 11. 2003, Ob-105559 se 8. (b), 9.,
10., 16. in 18. točka pravilno glasijo:

8. (b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: enak datumu
predložitve ponudbe, in sicer 6. 1. 2004.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: 6. 1. 2004 do
10. ure.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 1. 2004 ob 10. uri v konferenčni
dvorani hotela Maestoso v Lipici, Lipica 5,
6210 Sežana.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 1. 2004 in 10. 1.
2004.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost brez DDV:
20,000.000 SIT.

Kobilarna Lipica

Št. 400-06-8/2003 Ob-107177
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

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

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

3. (a) Opis in obseg javnega razpisa:
fizično varovanje s kontrolnimi obhodi
in tehnično varovanje z intervencijo.

4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvi-
dena.

5. Kraj izvedbe del: storitve se izvajajo
na naslednjih objektih: Vojkova 1a, Vojkova
1b, Celjska 1, Celjska 1a in Vojkova 52.

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

7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe:
23 mesecev, predvidoma od 1. 2. 2004 do
31. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Janko Vidic, dipl. org. – men., 1. nad-
stropje, soba 27, tel. 01/478-44-18.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 14.30
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 1. 2004 ob 13. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sej-
na soba.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz prora-
čuna RS in poravnava plačila v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna RS, pod-
zakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbe-
na cena je fiksna, avansi niso možni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci. V primeru
skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora
skupina ponudnikov – samo v primeru, da
bo izbrana na javnem razpisu – predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.

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

– da je finančno in poslovno sposoben,
in sicer, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti več kot 3 dni,
oziroma da število blokad ponudnikovega
računa v preteklih 6 mesecih ni večje od 3
dni od datuma izstavitve dokazila,

– da veljavnost (opcija) ponudbe ni kraj-
ša od 120 dni od odpiranja ponudb,

– da obsega fizično varovanje najmanj:
– obvezno 16-urno varnostno-recep-

cijsko službo od ponedeljka do petka na
lokaciji Vojkova 1/b,

– vsak torek in petek odpiranje vrat
vozilu Snage ob 5.30 na Vojkovi 1/b,

– odklepanje vhodnih vrat na Vojkovi
52 vsak dan od ponedeljka do petka ob
6. uri,

– zaklepanje vhodnih vrat na Vojkovi
52 vsak dan od ponedeljka do petka ob
22. uri,

– vsak dan (razen ob nedeljah in praz-
nikih) med 17. in 21.30 po dva kontrolna
obhoda varovanih objektov, pri čemer ob-
hod obsega kontrolo objektov z njihovo oko-
lico, ugotavljanje stanja in ustrezno ukrepa-
nje (na primer izključitev svetlobnih teles in
drugih električnih uporabnikov v praznem
objektu, zaklepanje glavnih vrat v objektu),
ter obveščanje naročnika o morebitnih ne-
pravilnostih in pomanjkljivostih,

– obvezno 8-urno varnostno-recepcij-
sko službo vsako soboto od 7. do 15. ure,

– vsako soboto med 13. in 15. uro
en kontrolni obhod varovanih objektov, pri
čemer obhod obsega kontrolo objektov z
njihovo okolico, ugotavljanje stanja in ustrez-
no ukrepanje (na primer izključitev svetlob-
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nih teles in drugih električnih uporabnikov v
praznem objektu, zaklepanje glavnih vrat v
objektu), ter obveščanje naročnika o more-
bitnih nepravilnostih in pomanjkljivostih,

– da obsega tehnično varovanje najmanj:
– prenos požarnega in vlomnega sig-

nala (alarma) na dežurni center izvajalca ter
intervencije v času, ko se ne izvaja fizično
varovanje,

– stalno pripravljenost na detekcijo
signala alarma in intervencijo,

– intervencijo v primeru signala alar-
ma v roku največ 15 minut,

– obhodno varovanje v primeru izpa-
da prenosa signala alarma brez finančnega
nadomestila.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 14. 5. 2004; predvideni datum odloči-
tve do 16. 1. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena za razpisana dela.

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.

Agencija RS za okolje

Št. 8/2003 Ob-107179
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvedba prodaj-
nih postopkov za prodana stanovanja po
razpisu naročnika z dne 25. 10. 2003
za prodajo stanovanj v Ljubljani in njeni
okolici ter v Kopru (Priloga 1B točka 27).

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana in Koper.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek izvedbe januar 2004, dokončanje ma-
rec 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija se lahko dvigne na sedežu naročnika
na Poljanski cesti 31, Ljubljana, kontaktna
oseba Biserka Prošek, tel. 01/47-10-507,
faks 01/47-10-508, e-naslov: biserka.pro-
sek@stanovanjskisklad-rs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 14. uro od 12. 12. 2003 dalje.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 12.000 SIT z
nakazilom na transakcijski račun naroč-
nika št. 01100-6270960211, s sklicem:
00 7906-713001, namen nakazila: “izved-
ba prodaje“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana. Zapečatene ovojnice mo-
rajo biti jasno označene z napisom: “Ne
odpiraj – JN: izvedba prodaje“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 1. 2004 ob 12. uri v sejni sobi v
prostorih naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene cene.

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

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. 3. 2004, predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 6. 1.
2004.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Stanovanjski sklad
Republike Slovenije,

javni sklad

Ob-107292
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Savinjske čete 5,

3310 Žalec, tel. 03/713-64-40, telefaks
03/713-64-64, obcina.zalec@eunet.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: A/1 letno in zim-
sko vzdrževanje lokalnih cest v Občini
Žalec za leto 2004, a) letno 39,000.000
SIT in b) zimsko 16,600.000 SIT.

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

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

končanja ali čas izvedbe: januar 2004, do-
končanje 31. 12. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
varstvo okolja in urejanje prostora, Milan
Gerželj, tel. 03/713-64-52.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 12. 2003
do 8. 1. 2004 od 7. do 15. ure v delovnem
času.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroški 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko poravnajo na transakcijski račun Obči-
ne Žalec, odprt pri Banki Slovenije, št.
01390-0100004366.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 1. 2004 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, II. nadstropje, soba 42.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 1. 2004 ob 13. uri na Občini
Žalec, Oddelek za varstvo okolje in urejanje
prostora, soba 40/II.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: vsak po-
nudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
2% od ocenjene vrednosti v razpisu z veljav-
nostjo 60 dni od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dela
se financirajo iz lastnih sredstev proračuna
Občine Žalec. Pridržujemo si tudi pravico
zmanjšati obseg del glede na razpoložljiva
sredstva, oziroma odstopiti od izvedbe.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.

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

(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 15. 3. 2004, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 15. 2. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: referen-
ce 10 točk, cena 70 točk, kader 10 točk in
mehanizacija 10 točk.
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja
in urejanje prostora, Milan Gerželj, tel.
03/713-64-52.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2003.

Občina Žalec

Ob-107298
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona,

Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Rad-
gona.

2. Naslov naročnika: Občina Gornja
Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gor-
nja Radgona, telefaks 02/564-38-14, tel.
02/561-16-71.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: opravljanje prevozov
učencev za Osnovno šolo Gornja Radgo-
na in Osnovno šolo dr. Janka Šlebingerja
v Občini Gornja Radgona v času od 1. 3.
2004 do 31. 12. 2006 / priloga 1A 2. toč-
ka (storitve kopenskega prometa).

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

5. Kraj izvedbe: šolski okoliš Osnovne
šole Gornja Radgona in Osnovne šole dr.
Janka Šlebingerja.

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

končanja del: začetek 1. 3. 2004, dokon-
čanje 31. 12. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Gor-
nja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250
Gornja Radgona, kontaktna oseba je Ber-
narda Hari, tel. 02/561-16-71.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na podračun Občine Gornja Radgona,
št. 01229-0100012643, s pripisom Javni
razpis - izvajanje šolskih prevozov.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Gornja Radgona, Parti-
zanska 13, 9250 Gornja Radgona.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 1. 2004 ob 12.30, v veliki sejni
sobi Občine Gornja Radgona, Partizanska
13, Gornja Radgona.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo bo izvršeno v 30 dneh po opravljeni stori-
tvi in prejemu računa, skladno z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS.

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: pogoji so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 59/01); Pravilnik o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil,
s katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS,
št. 78/99 in 58/00).

(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 do 1. 3. 2004, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe: 31. 1. 2004.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Ur. l. RS, št. 94-96 z dne
3. 10. 2003.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 12. 2003.

Občina Gornja Radgona

Št. 056/2003-1 Ob-107348
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: pogarancijsko
vzdrževanje strežnikov Intel arhitektu-
re-blag. znamke Dell.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor in
Koper.

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

končanja ali čas izvedbe: eno leto od da-
tuma podpisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komerci-
alne zadeve in javna naročila – Katarina No-
vak, Čufarjeva ul. – veliki gradbeni provizo-
rij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
Javno naročilo RTV 056/2003.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na

podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 056/2003-1L-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno dne
6. 1. 2004 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija - vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 1. 2004 ob 11. uri v Veliki sejni
sobi - 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo za omenjene storitve plačeval me-
sečni pavšal.

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: po razpisni dokumenta-
ciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi pod
oznako Javno naročilo RTV 056/2003.

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: 29. 2. 2004, januar
2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: najugo-
dnejša cena - 100 % (naročnik bo upošteval
seštevek cene mesečnega pavšala za celot-
no količino razpisane tehnologije ter pavšala
za en povprečni strežnik te tehnologije).

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v skladu s 97. členom ZJN-1 si naročnik
pridržuje možnost oddaje dodatnih - izrednih
storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih sto-
ritev in jih bo izvajal izbrani izvajalec, če bodo
dodatne storitve ustrezale osnovnemu projek-
tu, za katerega je bilo oddano to naročilo.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Št. 057/2003-1 Ob-107349
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: pogarancijsko vzdrževanje
strežnikov ALPHA arhitekture.

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

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

končanja ali čas izvedbe: eno leto od
datuma podpisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne
zadeve in javna naročila - Katarina Novak,
Čufarjeva ul. – veliki gradbeni provizorij,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
Javno naročilo RTV 057/2003.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 057/2003-1L-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno dne
6. 1. 2004 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija - vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 1. 2004 ob 10. uri v Veliki sejni
sobi - 5. nadstropje JZ RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik bo za omenjene storitve plačeval
mesečni pavšal.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, po-
slovne in tehnične usposobljenosti,
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. čle-
nu Zakona o javnih naročilih: po
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
Javno naročilo RTV 057/2003.

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: 29. 2. 2004, januar
2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: naj-
ugodnejša cena - 100 % .

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v skladu s 97. členom ZJN-1 si
naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih
- izrednih storitev, ki pomenijo ponovitev
podobnih storitev in jih bo izvajal izbrani
izvajalec, če bodo dodatne storitve ustrezale
osnovnemu projektu, za katerega je bilo
oddano to naročilo.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Radiotelevizija Slovenija, Javni
zavod

Št. 3597/02 Ob-107357
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

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

2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, telefaks
01/43-24-074, elektronski naslov: ire-
na.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: čiščenje poslovnih pro-
storov (Priloga 1 A, kategorija št. 14):

– sklop 1: poslovni prostori na Sloven-
ski c. 56, 58, Kotnikova 9, Slomškova 18,
Glavarjeva ulica 14 v Ljubljani ter nadzorniš-
tva Črnuče, Domžale, Kamnik,

– sklop 2: DE Elektro Novo mesto ter
nadzorništvi Grosuplje in Zagradec,

– sklop 3: DE Elektro Kočevje,
– sklop 4: DE Elektro Trbovlje in nad-

zorništvo Litija,
– sklop 5: nadzorništvo Logatec, Cer-

knica, Vrhnika, Žiri.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko predloži ponudbo za posa-
mezni razpisni sklop, za več razpisnih sklo-
pov ali za vse razpisne sklope. Vselej mora
biti vsak razpisni sklop ponujen v celoti.

5. Kraj izvedbe: poslovni objekti in nad-
zorništva na posameznih lokacijah Elektra
Ljubljana, d.d.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik mora ponuditi ponudbo v skladu
z razpisno dokumentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: februar 2004,
1 leto.

8. (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, v sobi št. 16 na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 15. januarja
2004, in sicer vsak delovni dan od 8. ure
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 6.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektra Ljub-
ljana, d.d. št. 06000-0076655034 Banka
Celje, sklic na številko: 23003371-49-03 z
obvezno navedbo davčne številke.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti predložene najkasneje do 15. januarja
2004 do 10. ure, ponudbe predložene po
tem roku ne bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe morajo biti predložene
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., Slu-
žba za javna naročila in nabavo, Slovenska
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
49/03 - Ponudba za čiščenje poslovnih pro-
storov - Ne odpiraj“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. janu-
arja 2004, ob 11. uri v sejni sobi družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56/VII
v Ljubljani.

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

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: goto-
vinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60
dni.

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

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 v svoji
ponudbi priložiti:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, oziroma samostojni podjetniki
potrdilo, da je vpisan pri davčnem organu
(priglasitveni list DURS-a), dokument mora
odražati zadnje stanje,

– obrtno dovoljenje pristojne Obrtne
zbornice, kjer ima ponudnik svoj sedež za
opravljanje dejavnosti 74.70 (čiščenje ob-
jektov in opreme),

– 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 5 letih pred objavo naročila ni bila izda-
na pravnomočna odločba za kaznivo deja-
nje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali taka sodna ali upravna odločba, ki mu
prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše/a od 30 dni,

– dokazilo o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
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– BON-1 za zadnje poslovno leto po-
nudnika, ki ni starejši od 30 dni, oziroma za
samostojnega podjetnika potrdila vseh po-
slovnih bank, kjer ima odprt TRR, o podjet-
nikovi solventnosti, vključno s podatkom o
ev. blokadi TRR, ne starejša od 30 dni,

– neodvisno revizijsko mnenje za poslov-
no leto 2002 ponudnika, če je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vre-
dnost presega 50 mio SIT,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,

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

– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,

– pisno izjavo ponudnika o nezavajajo-
čih podatkih,

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

– pisno izjavo ponudnika o usposoblje-
nosti in sposobnosti, s katero dokazuje pro-
sto kadrovsko zmogljivost (z navedbo št.
zaposlenih delavcev za izvedbo naročila) ter
zadostno tehnično opremljenostjo za izved-
bo naročila (s priloženim seznamom opre-
me, ki je na voljo za izvedbo del),

– pisna izjava ponudnika o uporabi ma-
teriala in sredstev,

– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih-po-

sebnih pogojev, navedenih v razpisni doku-
mentaciji.

Kot veljavni bodo upoštevani vsi doku-
menti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter žigosani in podpisani. Naroč-
nik si vzame pravico, da po lastni presoji
naknadno preveri verodostojnost fotokopi-
ranih dokumentov izbranega ponudnika, in
sicer pred oddajo sklepa o oddaji naročila
izbranemu ponudniku. Za izhodišče določi-
tve starosti dokumentov se upošteva datum
odpiranja ponudb.

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 stori-
tve: /

(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
120 dni od odpiranja ponudb: predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
maks. 50 dni po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (92%

delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije

9000 ponudnika (3% delež).
18. 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
priporočeno posredovane do 9. januarja
2004.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 5. decembra 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-107383
1. Naročnik: Šolski center Velenje.
2. Naslov naročnika: Trg mladosti 3,

3320 Velenje, tel. 03/896-06-00, faks
03/896-06-60.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: storitve čiščenja
šolskih in poslovnih prostorov, urejanje
okolice in storitve odpadkov, I A 14, 16.

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

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 3. 2004 za
dobo 5 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Šolski center
Velenje – tajništvo, Stanislav Dragar.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z DDV na TRR
01100-6030705664.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. januar 2004,
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Šolski center Velenje, Trg mla-
dosti 3, 3320 Velenje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. januar 2004 ob 12. uri v mali
predavalnici Višje strokovne šole Šolskega
centra Velenje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana:
3,000.000 SIT z veljavnostjo do 15. 2. 2004.

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

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: v razpisni dokumentaciji.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v skladu
z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: do 28. 2. 2003, 31. 1. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
80 točk, reference 10 točk in plačilni po-
goji 10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 12. 2003.

Šolski center Velenje

Št. 7013/03 Ob-107384
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
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 (I a – št. kat. 14.).

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

1. sklop – dnevno čiščenje poslovnih
prostorov na cestninskih postajah Ljublja-
na-zahod, Vrhnika in Logatec,

2. sklop – dnevno čiščenje poslovnih
prostorov na cestninskih postajah Dane in
Senožeče,

3. sklop – dnevno čiščenje poslovnih
prostorov na cestninskih postajah Divača,
Kozina in Videž,

4. sklop – dnevno čiščenje poslovnih
prostorov v poslovni zgradbi poslovne eno-
te Postojna,

5. sklop – dnevno čiščenje poslovnih
prostorov na cestninski postaji Kompolje,

6. sklop – dnevno čiščenje poslovnih
prostorov na cestninski postaji Torovo,

7. sklop – dnevno čiščenje poslovnih
prostorov na cestninski postaji Dob,

8. sklop – dnevno čiščenje poslovnih
prostorov v poslovni zgradbi poslovne eno-
te Ljubljana,

9. sklop – dnevno čiščenje počivališča
Povodje – levo in desno,

10. sklop – dnevno čiščenje poslovnih
prostorov v poslovni zgradbi poslovne eno-
te Hrušica in na cestninski postaji Hrušica,

11. sklop – dnevno čiščenje poslovnih
prostorov v poslovni zgradbi poslovne eno-
te Vransko,

12. sklop – dnevno čiščenje poslovnih
prostorov v poslovni zgradbi uprave družbe
v Ljubljani,

13. sklop – generalno čiščenje počitni-
ških enot – pred sezono.

Detajli so v razpisni dokumentaciji. Po-
nudnik lahko da ponudbo za en sklop, za
dva sklopa ali za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: področja kot so nave-
dena v posameznih sklopih.

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

končanja ali čas izvedbe: do 36 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo mora bi-
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ti izvedeno na transakcijski račun št.
02923-0012771839, sklic na številko 99.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 1. 2004 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avto-
cest d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana (soba
št. 308).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 1. 2004 ob 10. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrez-
na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost ga-
rancije mora biti najmanj 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.

12. 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.

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, po-
slovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: ni dodatnih
pogojev.

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 spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 17. 4.
2004; datum odločitve do 17. 2. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtev je edino merilo po-
nudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 12. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 110-1/03 Ob-107406
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 projekt-
ne dokumentacije: idejni projekt, PGD,
PZR in PZI za avtocestno bazo Novo me-
sto, AC odsek Hrastje - Lešnica.

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: avtocestna baza Novo
mesto, AC odsek Hrastje-Lešnica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predmetna nalo-
ga se bo izvajala po fazah. Roki izdelave
posameznih faz so naslednji:

– idejni projekt mora izvajalec izdelati v ro-
ku 15 dni po veljavnosti pogodbe ter pridobiti
potrditev idejnega projekta v roku 10 dni,

– PGD, PZI dokumentacijo mora izvaja-
lec izdelati v roku 50 dni po potrditvi idejne-
ga projekta. Popravke, ki jih mora projek-
tant izdelati po recenziji in potrditev projek-
ta PGD, PZI s strani recenzentov, mora pri-
dobiti v 15 dneh. Na podlagi potrjenega
projekta PGD, PZI mora izvajalec izdelati
tudi PZR dokumentacijo.

Končni rok za izpolnitev prevzetih ob-
veznosti je 120 dni po veljavnosti pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za sveto-
vanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba
je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Marjan Kovač,
univ. dipl. inž. grad. - DDC svetovanje inženi-
ring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-243, 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 razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC svetovanje in-
ženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., oziroma z virmanom na TRR
št. 02923-0014562265 pri Novi Ljubljan-
ski banki d.d. v korist DDC svetovanje in-
ženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 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 16. 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 660.000 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 preteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudbe. Prevideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 25. 2. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpi-
sa.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

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

Št. 2020-09-2003-6 Ob-107419
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje, Uprava za izvrševa-
nje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper.

2. Naslov naročnika: Zavod za presta-
janje kazni zapora Koper, Destradijev trg
11, 6000 Koper, tel. 05/627-18-61, faks
05/627-49-22, el. naslov: lilijana.laga-
nis@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priprava in do-
stava obrokov hrane za zaprte osebe po
naročnikovih normativih. Celodnevni
obrok vsebuje: zajtrk, malico, kosilo in ve-
čerjo. Sklic na vrsto storitve: I B 17.

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

5. Kraj izvedbe: Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica,
Pod vinogradi 2, 5000 Nova Gorica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
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7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka dobav je 1. 2. 2004, predvide-
ni zaključek dobav je 31. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v tajništvu Zavoda
za prestajanje kazni zapora Koper, Destra-
dijev trg 11, 6000 Koper pri Nadi Babič,
el. naslov: nada.babic@gov.si. Dodatne in-
formacije je mogoče dobiti pri Laganis Lili-
jani, tel. 05/627-18-61, el. naslov: lilija-
na.laganis@gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti vsak delovni
dan med 8. in 14. uro do dneva odpiranja
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
pošljejo svoje ponudbe po pošti priporoče-
no s povratnico ali jo predajo osebno vsak
delavnik od ponedeljka do petka med 8. in
14. uro. Ponudbe morajo fizično prispeti na
naslov naročnika do 9. ure 8. 1. 2004.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za prestajanje kazni za-
pora Koper, Destradijev trg 11, 6000 Ko-
per. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtem
ovitku na katerem morajo biti na prednji stra-
ni navedeni naslov naročnika, navedba
predmeta razpisa ter označba “Ne odpiraj –
ponudba hrana“, na zadnji strani ovitka pa
mora biti naveden polni naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 1.
2004 ob 12. uri v sejni sobi Zavoda za
prestajanje kazni zapora Koper, Destradijev
trg 11, 6000 Koper.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na, ki je podlaga za izplačilo.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): če bo ponudbo
predložila skupina izvajalcev, naročnik ne
bo zahteval, da se povežejo v kakšno prav-
no formalno obliko, da bi lahko predložili
skupno ponudbo.

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: poleg splošnih pogojev,
ki so opredeljeni v 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih, mora ponudnik izpolnje-
vati tudi vse pogoje, ki so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

(Uradni list RS, št. 52/00) ter ostali veljavni
predpisi v RS.

(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: minimalni rok, do ka-
terega mora veljati ponudba je 90 dni, šteto
od dneva odpiranja ponudb; ponudnik lah-
ko v ponudbi navede daljši rok veljavnosti
ponudbe.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenjevanje ponudb je najnižja cena vseh
obrokov vključno s prevoznimi stroški.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: informacije o naročilu ponudniki lah-
ko dobijo pri Laganis Lilijani, tel.
05/627-18-61, faks 05/627-49-22 ali po
el. pošti: lilijana.laganis@gov.si.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 12. 2003.

MP UIKS Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper

Št. 156/2003 Ob-107421
1. Naročnik: Vrtec Pedenjped, Ceruto-

va 6, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vrtec Pedenjped,

Cerutova 6, 1000 Ljubljana, tel.
01/54-92-614, 54-92-615, faks
01/52-81-803.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve čiščenja
za površino 4.489,42 m2 (dva vrtca z eno-
tami).

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

5. Kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Ce-
rutova 6, 1000 Ljubljana.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 2. 2004
do 31. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Pedenj-
ped, Cerutova 6, 1000 Ljubljana – v tajniš-
tvu vrtca, tel. 01/54-92-614, vsak delovni
dan od 9. do 11. ure, ponudniki dobijo do-
datna pojasnila in informacije pri Vesni Za-
vršan na tel. 01/52-85-131, prav tako vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 7. 1. 2004,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu vrtca v prostorih uprave,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure od dneva
objave javnega razpisa dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek po-
nudniki nakažejo na naročnikov UJP račun
št. 01261-6030637150.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 1. 2004 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Pedenjped, Cerutova 6,
1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 1. 2004 ob 10. uri v prostorih Vrt-
ca Pedenjped, Cerutova 6, 1000 Ljubljana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od pre-
jema računov, računi pa se izdajajo zbirno
1x mesečno.

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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: na javni razpis po odprtem
postopku za storitve čiščenja se lahko prijavi
ponudnik (pravna oseba in samostojni po-
djetniki), ki morajo izpolnjevati pogoje po
41. členu Zakona o javnih naročilih, ki so
navedeni v razpisni dokumentaciji z zahteva-
nimi dokumenti za izpolnjevanje pogojev v
skladu z 42. členom Zakona o javnih naroči-
lih, ki so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti, imajo oziroma razpolagajo z
ustrezno tehnologijo, imajo stalno zaposlene
delavce ter ostale strokovne delavce.

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

(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: 29. 2. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– dosedanje izkušnje, reference – 20

točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 8. 12. 2003.
Vrtec Pedenjped Ljubljana

Št. 404-08-362/2003-2 Ob-107456
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Urad za logistiko, Služba
za gospodarjenje z nepremičninami.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Urad za
logistiko, Služba za gospodarjenje z ne-
premičninami, Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana, tel. 01/471-26-02, faks
01/471-16-37.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava projektne in in-
vesticijske dokumentacije za obnovo in
rekonstrukcijo objekta Kadetnica.

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

5. Kraj izvedbe: objekt se nahaja v Ma-
riboru.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: podpis pogodbe
predvidoma 19. 2. 2004, rok izdelave pro-
jektov 75 koledarskih dni.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Urad za logi-
stiko, Služba za gospodarjenje z nepremič-
ninami, Rade Rot (tel. 01/471-25-23 ali
041/669-529) ali Marijeta Lazar, tel.
01/471-25-77.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo po pred-
hodni najavi pri Marijeti Lazar, v času od
8. do 11. ure, od 15. 12. 2003. Zastopniki
ponudnikov morajo naročniku predati po-
oblastilo o zastopanju ponudnika.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 12. 1. 2004
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, v sprejemno pisarno – vložišče,
tel. 01/471-23-89, faks 01/431-81-64. Za-
pečatene kuverte s ponudbo morajo biti ja-
sno označene z napisom: Ne odpiraj “Po-
nudba MORS-844/03-ODP“ v levem spod-
njem vogalu in “Komisija SGN“ v spodnjem
desnem vogalu ovojnice.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 1.
2004 ob 12. uri na naslovu: MORS, Slu-
žba za gospodarjenje z nepremičninami,
Kardeljeva ploščad 21, v sejni sobi št.
327/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila, skladno z drugim
odstavkom 47. člena ZJN-1.

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: vsa veljavna zakonodaja s tega
področja.

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti 60 dni, predvideni datum odločitve 10 dni
od dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, rok.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 12. 2003.

Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije

Št. 266-176/2003 Ob-107472
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje stori-
tev upravljanja MMP Karavanke 2004.

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

5. Kraj izvedbe: MMP Karavanke – Hru-
šica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 2. 2004
do 31. 1. 2005 z možnostjo dvakratnega
podaljšanja po 97. členu ZJN-1.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – Sektor
za javna naročila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 9. 1. 2004 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2004 ob 9.30 – Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana (mala sejna soba).

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čne garancije za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen

Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.

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

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: 30. 4. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena – do 100 točk, 2. reference
ponudnika – 13 točk, certifikat ISO 9001 –
1 točka.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisno na naslov naročnika; faks
478-18-78.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

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

Ob-107259
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,

1260 Ljubljana, faks 01/528-46-18, e-na-
slov: alja.jancar@psih-klinika.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: reagenti
in hitri testi za ugotavljanje prisotnosti
drog.

(b) Kraj dobave: Studenec 48, Ljub-
ljana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo se oddaja po posameznih
artiklih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
15. 2. 2004, trajanje do 14. 2. 2005.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
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in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo se zahteva na naslovu Psihiatrična klini-
ka Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana, tajniš-
tvo direktorice za splošne zadeve, Milko Kra-
peš, e-naslov: milko.krapes@psih-klinika.si.

Dodatne informacije v zvezi s postop-
kom oddaje javnega naročila se lahko za-
hteva na istem naslovu, pravna služba, Alja
Jančar, e-naslov: alja.jancar@psih-klinika.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: zainteresirani po-
nudniki lahko zahtevajo razpisno dokumen-
tacijo od dneva objave tega javnega razpisa
do dneva določenega za oddajo prijav. Zain-
teresirani ponudniki zahtevo za razpisno do-
kumentacijo pošljejo po faksu ali elektronski
pošti na naslov: milko.krapes@psih-klinika.si.
Razpisna dokumentacija bo zainteresiranim
ponudnikom poslana po pošti v roku najka-
sneje dveh dni po prejemu zahteve.

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave se sprejema do 29. 12. 2003
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stu-
denec 48, Ljubljana, s pripisom: “Ne odpi-
raj – Prijava za razpis – Reagenti”.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe ne bo
zahtevana.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v roku 30 dni po izstavitvi računa, skla-
dno z določili pogodbe.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v primeru od-
daje skupne ponudbe več ponudnikov mo-
ra skupina izvajalcev predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če jim bo priznana
sposobnost za izvedbo predmeta javnega
naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naroči-
la mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo na-
ročniku neomejeno solidarno.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti re-
gistriran za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: ponudbe v drugi fazi postopka za odda-
jo naročila morajo biti oddane do 5. 2.
2004 do 12. ure, za prvo polletje, do 14. 7.
2004 do 12. ure za drugo polletje.

Odločitve o sprejemu ponudbe bodo
znane predvidoma v roku 3 dni od roka za
oddajo ponudbe.

12. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo v drugi fazi postopka za oddajo jav-
nega naročila je najnižja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 12. 2003.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 859/03-01 Ob-107263
1. Naročnik: Dom starejših občanov Ilir-

ska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Dom starejših ob-

čanov Ilirska Bistrica, Kidričeva 15, 6250
Ilirska Bistrica, tel. 05/71-41-244, telefaks
05/71-42-029, e-mail: dsoilb-pd@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. meso in mesni izdelki,
2. zmrznjena testa, jajčne testenine,
3. material zdravstvene nege.
(b) Kraj dobave: Dom starejših občanov

Ilirska Bistrica.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora zagotoviti vse artikle v posa-
mezni skupini, oziroma podskupini.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:

– priznanja usposobljenosti – od 1. 4.
2004 do 31. 3. 2006,

– sukcesivne dobave blaga – od 1. 4.
2004 do 31. 3. 2005.

Pred potekom enega leta bo naročnik
ponovil drugo fazo postopka, razen če ni v
razpisni dokumentaciji za posamezno vrsto
blaga drugače določeno.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: polni naslov:
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Ki-
dričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem doku-
mentacije je možen vsak dan od 8. do
11. ure na tajništvu doma pri Božič Ireni. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpi-
sne dokumentacije in davčno številko.

Datum, do kdaj je možno zahtevati razpi-
sno dokumentacijo: od dneva objave do
16. 1. 2003 do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR naroč-
nika št. 01100-6030265478.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 16. 1. 2004 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom starejših občanov Ilirska
Bistrica, Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: finan-
čna zavarovanja v prvi fazi ne bodo zahtevana.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: blago
bo plačano v skladu z razpisnimi pogoji,
vendar ne prej kot v 60 dneh.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 47. člen ZJN-1.

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: za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, mo-
rajo ponudniki izpolnjevati splošne pogoje
iz 41. do 43. člena ZJN-1 ter posebne po-
goje iz razpisne dokumentacije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:

– kandidati, ki jim bo priznana usposob-
ljenost in sposobnost (I. faza postopka), bo-
do povabljeni k oddaji ponudb do 27. 1.
2004,

– ponudbe v II. fazi postopka bodo mo-
rali predložiti do 12. 2. 2004 do 11. ure,

– javno odpiranje ponudb bo 12. 2.
2004 ob 12. uri,

– predvideni datum obvestila o spreje-
mu ponudbe: 1. 3. 2004.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost predračuna ob izpolnjeva-
nju zahtevanih pogojev.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisni
obliki (69. člen ZJN-1).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 12. 2003.

Dom starejših občanov
Ilirska Bistrica

Št. 1/2003 Ob-107294
1. Naročnik: Osnovna šola Bičevje.
2. Naslov naročnika: Splitska ulica 13,

1000 Ljubljana, tel. 01/28-33-013, telefaks
01/28-33-013.

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

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Bičevje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveže sadje in zelenjava,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki, testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh in pecivo,
12. ostalo prehrambeno blago.
Naročnik bo sposobnost priznal ponud-

nikom za eno skupino, več skupin ali vse
skupaj.

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

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Osnovna šola Bi-
čevje, kontaktna oseba Mojca Trampuš.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 2. 1.
2004 vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT nakazati na tran-
sakcijski račun št. 01261-6030665474.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 8. 1. 2004 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Bičevje, Splitska
ulica 13, 1000 Ljubljana.
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7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica v znesku 1 mio SIT.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): predložitev pogod-
be o skupnem nastopu, iz katere je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.

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

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

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

– da ni dal zavajajoče podatke;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco skladišče naročnika

– razloženo;
– da zagotavlja kontrolo kakovosti v skla-

du s predpisi;
– da ponudnik izpolnjuje posebne zahte-

ve za posamezne skupine blaga;
– da ponudnik izpolnjuje zahteve

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

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 10. 1. 2004, odločitev 15. 1. 2004.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica
13, 1000 Ljubljana.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2003.

Osnovna šola Bičevje

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po
omejenem postopku

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

Zavrnitev vseh ponudb

Ob-107306
Na podlagi 77. člena ZJN-1 vam sporo-

čamo, da je naročnik v javnem naročilu za
Nujna popravila in investicijsko vzdrževalna
dela (Ur. l. RS, št. 109 z dne 13. 12. 2002,
Ob-83392) sprejel sklep o zavrnitvi vseh
ponudb prispelih na javno naročilo Nujna
popravila in investicijsko vzdrževalna dela.

Klinični center Ljubljana

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. 4166/03 Ob-107168
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

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

ljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 12. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

dobava goriv, maziv in tehničnih plinov:
1. sklop – pogonska goriva – bencinski

servisi pri ponudniku, po specifikaciji v pred-
računu;

2. sklop – pogonska goriva – črpalke
pri naročniku – po specifikaciji v predra-
čunu;

3. sklop – kurilno olje – po specifikaciji
v predračunu;

4. sklop – utekočinjen naftni plin – tlač-
ne posode pri naročniku – po specifikaciji v
predračunu;

5.a in 5.b sklop – olja in masti – po
specifikaciji v predračunu;

6. sklop – tehnični plini – po specifika-
ciji v predračunu;

7. sklop – utekočinjen naftni plin – v je-
klenkah – po specifikaciji v predračunu;

poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, plačilni
pogoji, garancijska doba, poprodajne stori-
tve in tehnična pomoč. Teža in način upora-
be meril je podan v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1, sklop 3 – Petrol d.d., Dunaj-
ska 21, 1527 Ljubljana;

– sklop 4, sklop 6 in sklop 7 – Butan
plin d.d., Verovškova 70, 1000 Ljubljana;

– sklop 5a in sklop 5b – OMV Istrabenz
d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1, sklop 3 – 45,714.691 SIT;
– sklop 4, sklop 6 in sklop 7 –

21,862.170,87 SIT;
– sklop 5a, sklop 5b – 3,693.299,51

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 2;
2. sklop – 2;
3. sklop – 2;
4. sklop – 4;
5.a in 5.b sklop – 3;
6. sklop – 3;
7. sklop – 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 31,122.540 SIT;

30,998.049,84 SIT;
3. sklop – 7,070.299,11 SIT; 6,973.035

SIT;

4. sklop – 21,600.000 SIT; 17,791.130
SIT;

5.a in 5.b sklop – 4,369.628,70 SIT;
3,073.362 SIT;

6. sklop – 520.719,99 SIT; 381.407,48
SIT;

7. sklop – 51.042,50 SIT; 45.938,25
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sklop 2 se ne odda zaradi sklepa
Državne revizijske komisije.

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. 12. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 5779-6/03 Ob-107169
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 6. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava opreme in drugih osnovnih
sredstev:

1. sklop – oprema delavnice – po speci-
fikaciji v predračunu;

2. sklop – oprema elektro delavnice –
po specifikaciji v predračunu;

3. sklop – posebna oprema – po speci-
fikaciji v predračunu;

4. sklop – pisarniška oprema – po spe-
cifikaciji v predračunu;

5. sklop – pisarniška elektro oprema –
po scecifikaciji v predračunu;

6. sklop – nadgradnja TF centrale
Philips Sopho iS3000 – po specifikaciji v
predračunu;

7. sklop – kontejner/pisarna – 1 kos;
8. sklop – cestninska kabina – 1 kos;
9. sklop – digitalni fotoaparat – po spe-

cifikaciji v predračunu;
poslovne enote – AC baze v Republiki

Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni do-
kumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1 in sklop 7 – Merkur d.d., Ce-
sta na Okroglo 7, 4202 Naklo;

– sklop 2 – javno naročilo se ne odda,
ker naročnik ni pridobil pravilnih ponudb;

– sklop 3 in sklop 9 – Metalka Trgovina
d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana;

– sklop 4 – javno naročilo se ne odda,
ker naročnik ni pridobil dveh pravilnih po-
nudb;

– sklop 5 in sklop 6 – Viling d.o.o.,
Kerstnikova 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 in sklop 7 – 2,191.629,60

SIT;
– sklop 3 in sklop 9 – 2,678.626,56

SIT;
– sklop 5 in sklop 6 – 1,135.659,80 SIT;
– sklop 8 – 5,640.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 3;
2. sklop – 2;
3. sklop – 2;
4. sklop – 3;
5. sklop – 3;
6. sklop – 2;
7. sklop – 3;
8. sklop – 2;
9. sklop – 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 1,361.394,50 SIT; 970.358

SIT;
2. sklop – /
3. sklop – 1,503.079 SIT; 1,482.188,80

SIT;
4. sklop – /
5. sklop – 241.136,50 SIT; 216.930 SIT;
6. sklop – 744.340 SIT; 729.453,20

SIT;
7. sklop – 1,096.400 SIT; 856.000 SIT;
8. sklop – 5,170.000 SIT; 4,700.000

SIT;
9. sklop – 981.498 SIT; 750.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 12. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 5382-6/03 Ob-107170
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 26. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava vertikalne signalizacije:
1. sklop – vertikalna signalizacija – po

specifikaciji v predračunu;
2. sklop – prometna oprema – po spe-

cifikaciji v predračunu;
poslovne enote – AC baze v Republiki

Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena s plačilnimi pogoji, rok
dobave. Teža in način uporabe meril je po-
dan v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1 in sklop 2: Meblo a+a Nova
Gorica, d.o.o., Industrijska 1, 5000 Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 61,292.466,70
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 2;
2. sklop – 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 36,992.079,08 SIT;

36,600.921,42 SIT;
2. sklop – 11,495.421,50 SIT;

11,075.934,52 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je ponovljen.

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. 12. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 5777-5/03 Ob-107171
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 14. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava vozil:
1. sklop – univerzalno delovno vozilo

moči 100-115 kW – 1 kos;
2. sklop – kombinirano vozilo – 3 kose;
3. sklop – osebno vozilo – 4 kose;
poslovne enote – AC baze v Republiki

Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, kompletnost ponudbe. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni do-
kumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: javno naročilo se ne
odda, ker je naročnik za sklop 1 pridobil
ponudbe, ki presegajo plansko vrednost,
za sklop 2 in 3 pa ni pridobil dveh pravilnih
ponudb.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 3;
2. sklop – 1;
3. sklop – 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javno naročilo se ponovi za sklop 2
in sklop 3.

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. 12. 2003.

Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 59/03 Ob-107180
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava viličarja.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena s plačilni-
mi pogoji do 80 točk, sistem stabilne aktiv-
nosti 10 točk, lastna servisna dejavnost 5
točk, dobavni rok do 5 točk. Naročilo je
bilo oddano ponudniku, ki je prejel največje
število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gorenje GTI, trgovina,
inženiring, d.o.o., Partizanska 12, 3320 Ve-
lenje.

7. Pogodbena vrednost: 8,168.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,667.200 SIT, 8,168.000 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: 2. 12. 2003.
Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Št. 827 Ob-107181
1. Naročnik: JGZ Brdo Protokolarne sto-

ritve RS.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,

4000 Kranj.
3. Datum izbire: 22. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– sklop 1: lončnice,
– sklop 2: rezano cvetje,
– sklop 3: sadike grmovnic in drevja,
– sklop 4: suho cvetje in izdelki iz po-

sušenih rastlin,
– sklop 5: vrtnarska in cvetličarska

galanterija.
Kraj dobave: JGZ Brdo Protokolarne sto-

ritve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sklop 1: lončnice – Yasmin d.o.o.

Kranj, Hafnerjeva 10, 4000 Kranj,
– sklop 2: rezano cvetje – Agrokor

d.o.o. Ljubljana, Cesta v V. Gorice 44,
1000 Ljubljana,

– sklop 3: sadike grmovnic in drevja –
Agrokor d.o.o. Ljubljana, Cesta v V. Gorice
44, 1000 Ljubljana,

– sklop 4: suho cvetje in izdelki iz posu-
šenih rastlin – Yasmin d.o.o. Kranj, Hafner-
jeva 10, 4000 Kranj,

– sklop 5: vrtnarska in cvetličarska ga-
lanterija – Yasmin d.o.o. Kranj, Hafnerjeva
10, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: lončnice – 9,252.588,60 SIT

z DDV,
– sklop 2: rezano cvetje – 3,245.836,50

SIT z DDV,
– sklop 3: sadike grmovnic in drevja –

661.428 SIT z DDV,
– sklop 4: suho cvetje in izdelki iz posu-

šenih rastlin – 963.385 SIT z DDV,
– sklop 5: vrtnarska in cvetličarska ga-

lanterija – 6,004.135,80 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ne.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: lončnice – 16,035.720 SIT z

DDV, 9,252.588,60 SIT z DDV,
– sklop 2: rezano cvetje – 4,120.782

SIT z DDV, 3,245.836,50 SIT z DDV,
– sklop 3: sadike grmovnic in drevja –

2,161.356,59 SIT z DDV, 661.428 SIT z
DDV,
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– sklop 4: suho cvetje in izdelki iz posu-
šenih rastlin – 1,194.388,24 SIT z DDV,
963.385 SIT z DDV,

– sklop 5: vrtnarska in cvetličarska ga-
lanterija – 10,150.098,30 SIT z DDV,
6,004.135,80 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 53-54 z dne 6. 6. 2003, Ob-95443.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ne.

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

JGZ Brdo Protokolarne storitve RS

Št. 706/03 Ob-107182
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika Celjska cesta 37,

3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, elektronski naslov: upra-
va@pb-vojnik.si.

3. Datum izbire:
A) 29. 7. 2003,
B) /,
C) 2. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: osnovna sredstva:
A) računalniki in elektronska oprema,
B) oprema prostorov, drobni pribor in

pripomočki za zdravstveno nego,
C) priključki za traktor in oprema za vrt,
Psihiatrična bolnišnica Vojnik in Delovna

enota Ravne.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezno sku-
pino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

A) COMWARE d.o.o., Savska cesta 3,
Ljubljana,

B) /,
C) Komteh d.o.o., Lackova 15/a, Gor-

nja Radgona.
7. Pogodbena vrednost:
A) 7,279.396,80 SIT,
B) /,
C) 5,381.761,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
A) 4, od tega 3 pravilne,
B) 1,
C) 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
A) 7,948.518 SIT, 7,279.396,80 SIT,
B) 14,332.964,16 SIT,
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za skupino B) bo naročnik ponovil
postopek javnega razpisa pod istimi določili
razpisne dokumentacije.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 707/03 Ob-107183
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, elektronski naslov: upra-
va@pb-vojnik.si.

3. Datum izbire: 11. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: osnovna sredstva – oprema prosto-
rov, drobni pribor in pripomočki za
zdravstveno nego, Psihiatrična bolnišnica
Vojnik in Delovna enota Ravne.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema
d.d., Parmova 53, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,079.072,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,098.318 SIT, 13,079.072,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 2. 12. 2003.
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica

Vojnik

Št. 03/2003 Ob-107184
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 27. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pisarniškega, računalniške-
ga in ostalega potrošnega materiala.
Dobave po davčnih uradih po Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: Glavni urad – Extra Lux d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,

2. sklop: Posebni DU – Mladinska knji-
ga Birooprema d.d., Dunajska cesta 121,
1000 Ljubljana,

3. sklop: DU Brežice – Extra Lux d.o.o.,
4. sklop: DU Celje – Extra Lux d.o.o.,
5. sklop: DU Kočevje – Extra Lux d.o.o.,
6. sklop: DU Koper – Extra Lux d.o.o.,
7. sklop: DU Kranj – Extra Lux d.o.o.,
8. sklop: DU Ljubljana – Mladinska knji-

ga Birooprema d.d.,
9. sklop: DU Maribor – Extra Lux d.o.o.,
10. sklop: DU Murska Sobota – Mladin-

ska knjiga Birooprema d.d.,
11. sklop: DU Nova Gorica – Extra Lux

d.o.o.,
12. sklop: DU Novo mesto – Extra Lux

d.o.o.,
13. sklop: DU Postojna – Extra Lux

d.o.o.,
14. sklop: DU Ptuj – Mladinska knjiga

Birooprema d.d.,

15. sklop: DU Hrastnik – Extra Lux
d.o.o.

16. sklop: DU Velenje – Extra Lux
d.o.o..

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: Glavni urad – 13,531.935,65

SIT,
2. sklop: Posebni DU – 5,284.519,26

SIT,
3. sklop: DU Brežice – 12,884.918,42

SIT,
4. sklop: DU Celje – 30,967.118,58 SIT,
5. sklop: DU Kočevje – 6,044.973,90

SIT,
6. sklop: DU Koper – 17,311.995,35

SIT,
7. sklop: DU Kranj – 22,336.308,25

SIT,
8. sklop: DU Ljubljana – 39,930.209,11

SIT,
9. sklop: DU Maribor – 33,697.193,82

SIT,
10. sklop: DU Murska Sobota –

17,174.852,17 SIT,
11. sklop: DU Nova Gorica –

15,933.896,03 SIT,
12. sklop: DU Novo mesto –

18,866.751,79 SIT,
13. sklop: DU Postojna – 5,076.682,31

SIT,
14. sklop: DU Ptuj – 6,923.480,90 SIT,
15. sklop: DU Hrastnik – 9,460.303,30

SIT,
16. sklop: DU Velenje – 10,630.629,33

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: Glavni urad –16,404.422,16

SIT; 13,531.935,65 SIT,
2. sklop: Posebni DU – 5,649.431,39

SIT; 5,284.519,26 SIT,
3. sklop: DU Brežice – 14,778.745,41

SIT; 12,884.918,42 SIT,
4. sklop: DU Celje – 34,266.656,52

SIT; 30,967.118,58 SIT,
5. sklop: DU Kočevje – 6,672.405,34

SIT; 6,044.973,90 SIT,
6. sklop: DU Koper – 19,213.710,58

SIT; 17,311.995,35 SIT,
7. sklop: DU Kranj – 27,955.121,40 SIT;

22.336.308,25 SIT,
8. sklop: DU Ljubljana – 40,258.893,38

SIT; 39.930.209,11 SIT,
9. sklop: DU Maribor – 37,323.860,42

SIT; 33,697.193,82 SIT,
10. sklop: DU Murska Sobota –

17,329.685,13 SIT; 17,174.852,17 SIT,
11. sklop: DU Nova Gorica –

19,290.450,25 SIT; 15,933.896,03 SIT,
12. sklop: DU Novo mesto –

22,306.731,13 SIT; 18,866.751,79 SIT,
13. sklop: DU Postojna – 6,509.619,25

SIT; 5.076.682,31 SIT,
14. sklop: DU Ptuj – 8,541.487,38 SIT;

6.923.480,90 SIT,
15. sklop: DU Hrastnik – 11,363.358,78

SIT; 9,460.303,30 SIT,
16. sklop: DU Velenje – 11,366.984,83

SIT; 10,630.629,33 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-94874.

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

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 82 Ob-107185
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

sklop 1 - 2037 parov nizkih čevljev, sklop
2 - 1631 parov visokih čevljev in sklop 3 -
507 parov čevljev za mopediste.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena za sklop
do 80 točk, estetski videz in funkcionalne
lastnosti do 10 točk, kakovost do 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: I. sklop: Čevljarstvo Ki-
dričevo d.o.o., Kopališka ulica 3, 2325 Ki-
dričevo; II. sklop: Čevljarstvo, rokavičarstvo
in zaščita Dolenc Janez s.p., Dragonja vas
1, 2326 Cirkovce; III. sklop: Gojzar d.o.o.,
Loška c. 41, 4226 Žiri.

7. Pogodbena vrednost: I. sklop:
13,627.530 SIT, II. sklop: 19,735.100 SIT
in III. sklop: 7,253.142 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: I. sklop: 13,933.080 SIT - 13,220.130
SIT, II. sklop: 20,697.390 SIT - 19,408.900
in III. sklop: 7,599.930 SIT - 7,253.142 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: 2. 12. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Ob-107189
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: 18. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: Unix strežnik z operacijskim siste-
mom Solaris 8: 2 kosa in zunaji diskov-
ni sistem: 2 kosa.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ocena kvalitete sestave
opreme, cena, reference in kvalificiranost
ponudnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Marand Inženiring
d.o.o., Cesta v mestni log 55, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,806.577,09
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,806.577,09 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. 9. 2003.

Arnes

Ob-107190
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: 24. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: hrbtenični usmerjevalnik (router): 3
kosi ter vzdrževanje ponujene opreme
za nedoločen čas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izpolnjevanje tehničnih
zahtev, cena kvalitete sestave opreme,
cena, reference in kvalificiranost ponudnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: NIL, d.o.o, Tivolska
cesta 48, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 94,521.347,07
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 94,521.347,07 SIT in 116,486.763,17
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: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 10. 2003.

Arnes

Št. 151-05-801/03-117 Ob-107191
1. Naročnik: Dom starejših Šentjur.
2. Naslov naročnika: Svetinova 1, 3230

Šentjur, tel. 03/746-17-00.
3. Datum izbire: 10. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga: živila in ma-

terial za prehrano.
Kraj dobave: Dom starejših Šentjur.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: (ob izpolnjevanju vseh za-
htev v I. fazi) najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo je posamez-
nim ponudnikom dodeljeno za obdobje 6
mesecev in to od 1. 12. 2003 do 31. 5.
2004, razen skupine 6. sveža zelenjava in
suhe stročnice ter skupine 8. sadje, za ka-
teri je dodeljeno za obdobje 3 mesecev od
1. 12. 2003 do 29. 2. 2004 v višini najnižje
vrednosti, ki so navedene v 10. točki.

1. mleko in mlečni izdelki:
– podskupina A: mleko in jogurti: Ljub-

ljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljub-
ljana;

– podskupina B: siri, skuta, namazi:
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
Ljubljana;

– podskupina C: sladoledi: Hrib d.o.o.,
Večje brdo 8, Dobje pri Planini;

2. meso in mesni izdelki:
– podskupina A: junčje, telečje, svinjsko

meso in mesni izdelki: Mesnica Šteinfelser,

Šteinfelser Gregor s.p., Gradišče 2, Slov.
Bistrica;

– podskupina B: meso perutnine in pe-
rutninski izdelki ter kunčje meso: Hrib
d.o.o., Večje brdo 8, Večje brdo 8, Dobje
pri Planini;

3. ribe in konzervirane ribe: Hrib d.o.o.,
Večje brdo 8, Dobje pri Planini;

4. jajca: Kmetijska zadruga Laško z.o.o.,
Kidričeva 2, Laško;

5. olja in izdelki: Era d.d., Prešernova
10, Velenje;

6. sveža zelenjava in suhe stročnice:
Hrib d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri Planini;

7. zamrznjena in konzervirana zelenjava:
– podskupina A: zamrznjena zelenjava:

Hrib d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri Planini;
– podskupina B: konzervirana zelenja-

va: Era d.d., Prešernova 10, Velenje;
8. sadje: Hrib d.o.o, Večje brdo 8, Dob-

je pri Planini;
9. konzervirano sadje: Era d.d. Velenje,

Prešernova 10, Velenje;
10. brezalkoholne in alkoholne pijače:
– podskupina A: brezalkoholne pijače:

Mercator SVS Ptuj d.d., Rogozniška cesta 8,
Ptuj;

– podskupina B: alkoholne pijače: Mer-
cator SVS Ptuj d.d., Rogozniška cesta 8,
Ptuj;

11. žita, mlevski izdelki in testenine: Mli-
notest d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Aj-
dovščina;

12. kruh in pekovsko pecivo: Pekarna
Boč – Koren Peter s.p., Zbelovo 33a,
Loče;

13. začimbe: Era d.d., Prešernova 10,
Velenje;

14. ostalo prehrambeno blago: Era d.d.
Velenje, Prešernova 10, Velenje.

7. Pogodbena vrednost: določene po
skupinah oziroma podskupinah, navedene
kot najnižje pod 10. točko, razdeljena na
3- oziroma 6-mesečno obdobje.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. mleko in mlečni izdelki:
– podskupina A: 3,085.290,43 SIT,

2,835.213,64 SIT;
– podskupina B: 1,508.669,09 SIT,

1,448.732,50 SIT;
– podskupina C: 305.447,80 SIT,

285.572 SIT;
2. meso in mesni izdelki:
– podskupina A: 12,917.674 SIT,

11,279.009 SIT;
– podskupina B: 3,775.267 SIT,

3,228.146 SIT;
3. ribe in konzervirane ribe: 483.259

SIT, 421.685 SIT;
4. jajca: 1,054.000 SIT, 710.132 SIT;
5. olja in izdelki: 1,409.134,40 SIT,

1,225.344,75 SIT;
6. sveža zelenjava in suhe stročnice:

7,668.237,50 SIT, 4,356.818 SIT;
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava:
– podskupina A: 597.660 SIT, 286.115

SIT;
– podskupina B: 1,031.859,41 SIT,

879.392,50 SIT;
8. sadje: 3,407.442,50 SIT, 1,708.007

SIT;
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9. konzervirano sadje: 841.880,25 SIT,
758.295,65 SIT;

10. brezalkoholne in alkoholne pijače:
– podskupina A: 1,680.166 SIT,

1,339.919,12 SIT;
– podskupina B: 2,713.771,95 SIT,

2,517.600,36 SIT;
11. žita, mlevski izdelki in testenine:

1,370.290 SIT, 1,132.622,70 SIT;
12. kruh in pekovsko pecivo:

4,294.517,50 SIT, 2,585.039,50 SIT;
13. začimbe: 512.907,94 SIT,

438.963,88 SIT;
14. ostalo prehrambeno blago:

5,319.022,84 SIT, 3,883.703,25 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze

omejenega postopka: Uradni list RS, št.
71 z dne 7. 9. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Dom starejših Šentjur

Št. 395/10-13/2001 Ob-107226
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.

3. Datum izbire: 20. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: medicinski pripomočki – sredstva za
higieno in dezinfekcijo:

1. sklop: sredstva za higieno in dezin-
fekcijo,

2. sklop: ščetke,
3. sklop: milniki in dozatorji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
1. sklop: sredstva za higieno in dezin-

fekcijo – ni izbire, ker naročnik ni pridobil
dveh samostojnih pravilnih ponudb,

2. sklop: ščetke – najnižja cena,
3. sklop: milniki in dozatorji – najnižja

cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
2. sklop: ščetke – Combic d.o.o., Pod-

nanos 70, 5272 Podnanos,
3. sklop: milniki in dozatorji – Sanolabor

d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
2. sklop: ščetke – 1,216.200 SIT brez

DDV,
3. sklop: milniki in dozatorji –

201.468,80 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
2. sklop: ščetke – 1,290.996 SIT brez

DDV, 1,216.200 SIT brez DDV,
3. sklop: milniki in dozatorji –

203.035,80 SIT brez DDV, 201.468,80
brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 12. 2003.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 92042/03-11/03 Ob-107236
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, telefaks 01/25-14-584,
elektronski naslov: Mf.Razpisi@mf-rs.si.

3. Datum izbire: 30. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema: IV.A.1 35 ko-
sov mrežni Č/B laserski tiskalniki, IV.A.2
2 kosa mrežna Č/B laserska tehnika,
IV.A.3 5 kosov mrežni Č/B laserski
tiskalniki, A4/A3, IV.A.4 5 kosov mrežni
barvni laserski tiskalniki, IV.A.5 8 kosov
lokalni laserski tiskalniki.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena potrošnega materiala
bistveno vpliva na skupno ceno tiskalnika,
cena za obrabljive dele in potrošni material
je bila garantirana samo v času veljavnosti
ponudbe t.j. v obdobju 3 mesecev. Potro-
šni material ima omejen rok trajanja, naroč-
nik ga ni nameraval kupiti vnaprej za celot-
no triletno garancijsko obdobje. Naročnik
ni zahteval dodatnih garancij za nespremen-
ljivost cen obrabljivih delov in potrošnega
materiala v celotnem garancijskem roku.
Ker naročnik ni mogel doseči zastavljenega
cilja – najnižje cene za TCO, je zaključil
postopek brez dodelitve naročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
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.
Ministrstvo za finance

Št. 02/2003-4 Ob-107243
1. Naročnik: Infrastruktura Bled d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rečiška cesta 2,

4260 Bled.
3. Datum izbire: 13. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: teptalni stroj, dobava fco sedež naroč-
nika – Bled.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena brez davka – 26 točk,
izpolnjevanje tehničnih zahtev – 26 točk,
dobavni rok – 22 točk, reference – 10 točk,
garancija – 10 točk, zastopstvo in servis –
3 točke, plačilni pogoji – 2 točki, druge
ugodnosti – 1 točka.

Izbran je bil ponudnik, ki je dosegel naj-
večje število točk po zgoraj navedenih me-
rilih.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tehnounion d.d., Brav-
ničarjeva 11, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 23,500.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,000.000 SIT, 15,850.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 100 z dne 17. 10. 2003, št.
02/2003-1.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 12. 2003.

Infrastruktura Bled d.o.o.

Ob-107295
1. Naročnik: JVZ Vrtec Šoštanj, Koro-

ška 13, 3325 Šoštanj.
2. Naslov naročnika: 3325 Šoštanj,

Koroška 13, tel. 03/588-10-15, faks
03/588-22-63, elektronski naslov:
vesna.zerjav@guest.arnes.si.

3. Datum izbire: 14. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:

1. meso in mesni izdelki,
2. zmrznjene ribe,
3. jabolka,
4. sveže in južno sadje, sveža zelenjava,
5. sadni sokovi,
6. jajca,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. kruh in pekovsko pecivo,
9. splošno prehrambeno blago.
Kraj dobave:
– Enota Lučka, Koroška 13, 3325 Šo-

štanj,
– Enota Brina, Kajuhova 3, 3325 Šo-

štanj,
– Enota Maja, Šmartno ob Paki 30,

3327 Šmartno ob Paki.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. meso in mesni izdelki: KZ Šaleška do-
lina, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj,

– za paštete: Osem d.o.o. Grosuplje,
2. zmrznjene ribe: Mlekarna Celeia, Ar-

ja vas 92, 3301 Petrovče,
3. jabolka: KZ Šaleška dolina, Trg svo-

bode 12, 3325 Šoštanj,
4. sveže in južno sadje in sveža zelenja-

va: Mercator d.o.o. Ljubljana, Dunajska
107, 1000 Ljubljana,

5. sadni sokovi: Fructal d.d. Ajdovščina,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,

6. jajca: KZ Šaleška dolina, Trg svobo-
de 12, 3325 Šoštanj,

7. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,

8. kruh in pekovsko pecivo: Klasje Ce-
lje, Resljeva 16, 3000 Celje; Donats d.o.o.
Hoče, Bohovska c. 21, 2311 Hoče,

9. splošno prehrambeno blago: TP ERA
Velenje, Prešernova 10, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
1. meso in mesni izdelki: 4,802.264,50

SIT,
– paštete: 129.892,70 SIT,
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2. zmrznjene ribe: 360.000 SIT,
3. jabolka: 394.000 SIT,
4. sveže in južno sadje, sveža zelenjava:

3,556.440 SIT,
5. sadni sokovi: 605.950 SIT,
6. jajca: 440.000 SIT,
7. mleko in mlečni izdelki: 1,555.137

SIT,
8. kruh in pekovsko pecivo: 1,180.520

SIT; 1,284.450,70 SIT,
9. splošno prehrambeno blago:

3,240.865,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,945.041,50 SIT, 80.975 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 12. 2003.
JVZ Vrtec Šoštanj

Št. 7/03 Ob-107300
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6, Ljub-

ljana, telefaks 477-97-13, tel. 477-96-00.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb

je bilo 28. 10. 2003 ob 9. uri.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža nadgradenj za
komunalna vozila – 3 kosi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena brez davka 50 točk,
servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja
15 točk, reference za smetarska vozila v
Sloveniji – nad 10 vozil 15 točk, usklajenost
z obstoječim voznim parkom smetarskih vo-
zil 10 točk, dobavni rok 10 točk, rok za
dobavo rezervnih delov 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Atrik d.o.o., Litijska
261, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 32,370.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,453.000 SIT, 32,370.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 12. 2003.
Snaga d.o.o.

Št. 1/2003 Ob-107356
1. Naročnik: Osnovna šola Pohorskega

bataljona Oplotnica.
2. Naslov naročnika: 2317 Oplotnica,

Ulica Pohorskega bataljona 19, tel.
80-33-353, faks 80-33-351.

3. Datum izbire: 18. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila, prehrambeno blago in ostalo
blago.

Kraj dobave: Oplotnica, Kebelj in Prihova.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis za oddajo
naročila blaga po odprtem postopku za do-
bavo živil, prehrambenega blaga in ostale-
ga blaga so bile pri sklopih 11a, 11b, 11c,
11č, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 11i, 11j, 11l,
11m, 11n, 11o in 11p pravilne in primerne
ponudbe ocenjene na podlagi merila eko-
nomsko najugodnejša ponudba (cena, ce-
lovitost ponudbe, plačilni rok, reference in
posebne ugodnosti), na način podan v raz-
pisni dokumentaciji. Glede na navedeno, je
naročnik oddal naročila ponudnikom, nave-
denim v 6. točki te objave. Za sklop 11k
javni razpis v skladu s prvim odstavkom
76. člena ZJN ni uspel, saj za ta sklop nista
prispeli pravilni in primerni ponudbi vsaj
dveh ponudnikov. Javno naročilo za ta sklop
se v skladu s tretjim odstavkom 76. člena
ZJN in 1. točko prvega odstavka 20. člena
ZJN nadaljuje po postopku s pogajanji brez
predhodne objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 11a – meso, junetina, svinjina
in teletina: Mesnica, predelava, okrepče-
valnica Šteinfelser Gregor s.p. Slovenska
Bistrica;

– sklop 11b – mesni izdelki: Mesnica,
predelava, okrepčevalnica Šteinfelser Gre-
gor s.p. Slovenska Bistrica, Mesnine Deže-
le Kranjske Ljubljana;

– sklop 11c – meso: perutnina: Perutni-
na d.d. Ptuj, Mesnica, predelava, okrepče-
valnica Šteinfelser Gregor s.p. Slovenska
Bistrica;

– sklop 11č – ribe: Mlekarna Celeia
d.o.o. Petrovče, Brumec Ručigaj d.o.o.
Ljubljana;

– sklop 11d – kruh in izdelki: Pekarna -
trgovina Viljem Strnad Oplotnica;

– sklop 11e – pekovsko pecivo: krofi:
Donats Hoče, Pekarna, trgovina Vilijem Str-
nad s.p. Oplotnica, PPS – Pekarne Ptuj;

– sklop 11f – mleko, mlečni izdelki: Mle-
karna Celeia d.o.o. Petrovče;

– sklop 11g – žita, mlevski izdelki, teste-
nine: Mercator, d.d. Ljubljana, Mercator
SVS d.d. Ptuj;

– sklop 11h – zamrznjena zelenjava:
Mlekarna Celeia d.o.o. Petrovče, Brumec -
Ručigaj d.o.o. Ljubljana;

– sklop 11i – konzervirano sadje in zele-
njava: Mercator d.d. Ljubljana;

– sklop 11j – sveža zelenjava in sadje:
Pitus d.o.o. Zg. Kungota, S.P. Plod d.o.o.
Preloge;

– sklop 11l – sadni sokovi in sirupi: Fruc-
tal d.d. Ajdovščina, Nektar & Natura d.o.o.
Ljubljana;

– sklop 11m – olja in izdelki: Mercator
d.d. Ljubljana, Mercator SVS d.d. Ptuj;

– sklop 11n – zamrznjeni izdelki iz testa:
Žito d.d. Ljubljana;

– sklop 11o – ostalo prehrambeno bla-
go: Mercator d.d. Ljubljana, Mercator SVS
d.d. Ptuj;

– sklop 11p – ostalo blago: Mercator
d.d. Ljubljana, Mercator SVS d.d. Ptuj.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 11a: 3,432.500 SIT,
– sklop 11b: 1,025.990 SIT in

1,148.905,06 SIT;
– sklop 11c: 564.423,55 SIT in

778.124 SIT;

– sklop 11č: 207.886 SIT in 220.300
SIT;

– sklop 11d: 2,314.300 SIT;
– sklop 11e: 420.000 SIT, 509.400 SIT

in 553.350 SIT;
– sklop 11f:1,268.991,72 SIT;
– sklop 11g: 444.993,60 SIT in

432.650,15 SIT;
– sklop 11h: 329.113,05 SIT in 337.000

SIT;
– sklop 11i: 632.235 SIT;
– sklop 11j: 1,612.852,50 SIT in

1,618.876,25 SIT;
– sklop 11l: 434.746,20 SIT in 527.800

SIT;
– sklop 11m: 413.726 SIT in 794.370,49

SIT;
– sklop 11n: 313.470 SIT;
– sklop 11o: 2,206.811 SIT in

2,609.882,63 SIT;
– sklop 11p: 182.419 SIT in 390.902,28

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 11a: 4,099.507,70 SIT,

3,432.500 SIT;
– sklop 11b: 1,148.905,06 SIT,

1,025.990 SIT;
– sklop 11c: 778.124 SIT, 564.423,55

SIT;
– sklop 11č: 277.513,80 SIT, 207.886

SIT;
– sklop 11d: 3,016.710 SIT, 2,314.300

SIT;
– sklop 11e: 553.350 SIT, 420.000 SIT;
– sklop 11f: 1,401.709,50 SIT,

1,268.991,72 SIT;
– sklop 11g: 531.450 SIT, 432.650,15

SIT;
– sklop 11h: 471.261,29 SIT,

329.113,05 SIT;
– sklop 11i: 748.139,51 SIT, 632.235

SIT;
– sklop 11j: 2,023.681,20 SIT,

1,612.852,50 SIT;
– sklop 11l: 1,077.641,96 SIT,

434.746,20 SIT;
– sklop 11m: 794.370,49 SIT, 413.726

SIT;
– sklop 11n: 454.500 SIT, 313.470 SIT;
– sklop 11o: 2,609.882,63 SIT,

2,206.811 SIT;
– sklop 11p: 390.902,28 SIT, 182.419

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 12. 2003.
Osnovna šola Pohorskega

bataljona Oplotnica

Št. 3598/03 Ob-107358
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

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

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

3. Datum izbire: 28. oktober 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava opreme za razvlek daljnovo-
dnih vrvi in optičnih kablov.

Kraj dobave je na lokaciji naročnika Elek-
tro Ljubljana, d.d., nadzorništvo Domžale,
Podrečje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponud-
nika na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),

– rok dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: J-Rupert & Co., d.o.o.,
Stegne 13d, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 25,654.920
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4 ponudbe,
od tega 3 pravilne ponudbe in 1 nepravilna
ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 22,920.022 SIT (brez DDV),
21,379.100 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za
objavo: do 5. 12. 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3596/03 Ob-107359
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

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

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

3. Datum izbire: 9. oktober 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava ADSS optičnega kabla in
opreme za relacijo RTP Črnuče – RTP
Domžale.

Kraj dobave je v fco. skladišče naročni-
ka v RTP Domžale – razloženo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponud-
nika na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (75%
delež),

– tehnične lastnosti kabla (10% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000

ponudnika in proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež),
– reference ponujenega kabla (5%

delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana - Črnu-
če, s proizvajalcem Alcoa Fujikura Ltd.

7. Pogodbena vrednost: 17,363.400
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni po-
nudbi in 1 nepravilna ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 14,469.500 SIT (brez DDV),
13,796.940,88 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 5. decembra 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 32/4297/2003 Ob-107362
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 22. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava opreme za meritve in vode-
nje – sklop A.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
po odprtem postopku. Merila: skupna po-
nudbena cena (75%), plačilni pogoji (5%),
potrjene reference proizvajalca (20%).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 86,461.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 86,461.200 SIT, 86,461.200 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.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Splošni sektor

Št. 32/4297/2003 Ob-107365
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 20. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava opreme za meritve in vode-
nje – sklop B.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
po odprtem postopku. Merila: skupna po-
nudbena cena (75%), plačilni pogoji (5%),
potrjene reference proizvajalca (20%).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 154,634.820
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 105,154.100 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 155,572.020 SIT, 154,634.820 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.

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

Št. 16/26-02 Ob-107367
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

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

3. Datum izbire: 30. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: splošno prehrambeno blago po sklo-
pih, Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmi-
helska cesta 1, 8000 Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: moke in kosmiči: Žito Pre-
hrambena industrija d.d., Šmartinska 154,
1529 Ljubljana,

– sklop 2: olja: Mercator Dolenjska d.d.,
Livada 8, 8000 Novo mesto,

– sklop 3: instantna živila in dodatki je-
dem: Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana,

– sklop 4: mešano prehrambeno blago:
Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, 8000
Novo mesto,

– sklop 5: gazirane brezalkoholne pija-
če in mineralne vode: Kolinska d.d., Kolin-
ska ulica 1, 1544 Ljubljana,

– sklop 6: ledeni čaji: Mercator Dolenj-
ska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto,

– sklop 7: vode: Mercator Dolenjska
d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto,

– sklop 8: začimbe: Mercator Dolenjska
d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto,

– sklop 9: čaji, čajne mešanice in ka-
va: Droga d.d., Industrijska cesta 21, 6310
Izola,

– sklop 10: sokovi in sirupi: Fructal d.d.,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,

– sklop 11: sadne rezine in kaše: Fruc-
tal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,

– sklop 12: kaše: Mercator Dolenjska
d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto,

– sklop 13: voda – baloni: Broline
d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 1,050.076,55 SIT,
– sklop 2: 1,629.638,62 SIT,
– sklop 3: 3,906.387,89 SIT,
– sklop 4: 6,466.906,95 SIT,
– sklop 5: 1,309.061,43 SIT,
– sklop 6: 138.657,12 SIT,
– sklop 7: 2,363.269,92 SIT,
– sklop 8: 122.062,33 SIT,
– sklop 9: 1,776.451,78 SIT,
– sklop 10: 2,695.236,83 SIT,
– sklop 11: 569.334,70 SIT,
– sklop 12: 513.423 SIT,
– sklop 13: 2,274.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 1,242.731,42 SIT,

1,050.076,55 SIT,
– sklop 2: 1,710.199,68 SIT,

1,629.638,62 SIT,
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– sklop 3: 4,065.976,47 SIT,
3,906.387,89 SIT,

– sklop 4: 7,030.662,12 SIT,
6,466.906,95 SIT,

– sklop 5: 1,444.838,09 SIT,
1,309.061,43 SIT,

– sklop 6: 191.307,72 SIT, 138.657,12
SIT,

– sklop 7: 2,943.428,69 SIT,
2,363.269,92 SIT,

– sklop 8: 169.484,92 SIT, 122.062,33
SIT,

– sklop 9: 2,122.110,49 SIT,
1,776.451,78 SIT,

– sklop 10: 2,882.149,10 SIT,
2,695.236,83 SIT,

– sklop 11: 698.512,15 SIT,
569.334,70 SIT,

– sklop 12: 688.768,85 SIT, 513.423
SIT,

– sklop 13: 2,489.970,37 SIT,
2,274.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 16/06-03 Ob-107368
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

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

3. Datum izbire: 29. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
I. sklop: razkužila:
1. podsklop: razkužilo za higiensko in ki-

rurško dezinfekcijo rok,
2. podsklop: razkužilo za kožo pred

manjšimi posegi,
3. podsklop: razkužilo za kožo pred

večjimi posegi,
4. podsklop: razkužilo za sluznice,
5. podsklop: vodna raztopina povidon

joda,
6. podsklop: dezinficiens za predmete

in manjše površine,
7. podsklop: robčki za dezinfekcijo pred-

metov in manjših površin;
II. sklop: medicinski pripomočki za

hemodializo:
1. podsklop: dializatorji s sintetično poli-

sulfonsko membrano, sterilizirani z vodno
paro ali gama žarki,

5. podsklop: igle za dializo,
6. podsklop: sterilni set za priključitev in

odključitev,
7. podsklop: dezinfekcijska sredstva.
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihel-

ska cesta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
I/1: Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1001

Ljubljana,
I/2: Johnson & Johnson S.E., Podružni-

ca Ljubljana, Šmartinska c. 140, 1000 Ljub-
ljana,

I/3: Johnson & Johnson S.E., Podružni-
ca Ljubljana, Šmartinska c. 140, 1000 Ljub-
ljana,

I/4: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,

I/5: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,

I/6: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,

I/7: Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1001
Ljubljana,

II/1: Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1001
Ljubljana,

II/5: Kemofarmacija d.d., Cesta na Br-
do 100, 1001 Ljubljana,

II/6: Medinova d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana,

II/7: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
I/1: 2,325.600 SIT,
I/2: 2,094.875 SIT,
I/3: 469.335 SIT,
I/4: 470.284 SIT,
I/5: 103.882,50 SIT,
I/6: 676.168 SIT,
I/7: 424.920 SIT,
II/1: 4,339.961,50 SIT,
II/5: 2,623.335 SIT,
II/6: 3,866.940 SIT,
II/7: 1,327.815 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I/1: 3,030.630 SIT, 2,325.600 SIT,
I/2: 3,903.475 SIT, 2,094.875 SIT,
I/3: 553.035 SIT, 469.335 SIT,
I/4: 492.120 SIT, 470.284 SIT,
I/5: 203.661,75 SIT, 103.882,50 SIT,
I/6: 732.432 SIT, 676.168 SIT,
I/7: 1,177.392 SIT, 424.920 SIT,
II/1: 5,654.694 SIT, 4,339.961,50 SIT,
II/5: 2,982.540 SIT, 2,623.335 SIT,
II/6: 6,926.640 SIT, 3,866.940 SIT,
II/7: 1,369.746 SIT, 1,327.815 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 12. 2003.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 16/06-03 Ob-107369
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

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

3. Datum izbire: 18. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
II. sklop: medicinski pripomočki za

hemodializo:
2. podsklop: dializatorji iz celuloza tria-

cetata, sterilizirani z vodno paro ali gama
žarki,

3. podsklop: dializatorji s hemofansko
membrano, sterilizirani z vodno paro ali ga-
ma žarki.

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihel-
ska cesta 1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave v skla-
du z 2. točko prvega odstavka 20. člena
ZJN, po predhodno pridobljenem pozitiv-
nem mnenju Urada za javna naročila RS.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

2. podsklop: dializatorji iz celuloza tria-
cetata, sterilizirani z vodno paro ali gama
žarki: Medinova d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana,

3. podsklop: dializatorji s hemofansko
membrano, sterilizirani z vodno paro ali ga-
ma žarki: Lek d.d., Verovškova 57, 1526
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
2. podsklop: 9,780.588 SIT,
3. podsklop: 7,238.700 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba

za posamezen sklop.
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: 5. 12. 2003.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 16/08-03 Ob-107370
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

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

3. Datum izbire: 18. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
I. sklop: zdravila,
II. sklop: infuzijske raztopine.
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihel-

ska cesta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
I. sklop: zdravila:
– Farmadent, Trgovina na debelo in

drobno d.o.o., Minarikova ulica 6, 2000
Maribor,

– Gopharm d.d., Cesta 25. junija 1D,
5000 Nova Gorica,

– Salus d.d., Mašera Spasičeva ul. 10,
1000 Ljubljana,

– Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,

– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;

II. sklop: infuzijske raztopine:
– Gopharm d.d., Cesta 25. junija 1D,

5000 Nova Gorica,
– Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1001 Ljub-

ljana,
– Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo

100, 1001 Ljubljana,
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000

Ljubljana,
– Medias International d.o.o., Leskoško-

va cesta 9D, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost:
I. sklop:
– Farmadent: 3,412.146,91 SIT,
– Gopharm: 6,679.668,50 SIT,
– Salus: 70,666.678 SIT,
– Kemofarmacija: 84,957.811,58 SIT,
– Sanolabor: 15,332.981,70 SIT;
II. sklop:
– Gopharm: 561.840 SIT,
– Medis: 17,985.649,40 SIT,
– Kemofarmacija: 2,508.294,80 SIT,
– Sanolabor: 17,241.305,30 SIT,
– Medias International: 99.369,63 SIT.
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 pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 42 z dne 9. 5. 2003, Ob-93232.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 31 z dne 28. 3.
2003, Ob-90926.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 011-04-2/2002 Ob-107386
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 16. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža števcev prometa
s klasifikacijsko in komunikacijsko na-
pravo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mikrobit d.o.o., Arhi-
tekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 46,969.056 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,969.056 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 12. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 101/03 Ob-107422
1. Naročnik: Osnovna šola Griže.
2. Naslov naročnika: Griže 1A, 3302

Griže.
3. Datum izbire: 13. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe šol-
ske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola
Griže, Griže 1A, 3302 Griže.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižje cene.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. meso: Mesnine Žerak d.o.o., Roga-
tec; KZ Laško z.o.o., Laško,

2. perutnina in perutninski izdelki: Me-
snine Žerak d.o.o., Rogatec; KZ Laško
z.o.o., Laško,

3. mesni izdelki: Mesnine Žerak d.o.o.,
Rogatec; KZ Laško z.o.o., Laško,

4. ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Men-
geš; Mlekarna Celeia d.o.o., Petrovče,

5. mleko: Mlekarna Celeia d.o.o., Pet-
rovče; Ljubljanske mlekarne d.d., Ljub-
ljana,

6. mlečni izdelki: Mlekarna Celeia
d.o.o., Petrovče; Ljubljanske mlekarne d.d.,
Ljubljana,

7. kruh: Pekarska družba Savinjski kru-
hek d.o.o., Žalec; Klasje Celje d.d., Celje,

8. pekovski izdelki: Donats d.o.o., Ho-
če; Klasje Celje d.d., Celje,

9. slaščičarski izdelki: Pekarska družba
Savinjski kruhek d.o.o., Žalec, Klasje Celje
d.d., Žalec,

10. sadje: Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ce-
lje; Sadex d.o.o., Šempeter v Savinjski
dolini,

11. zelenjava: Vrtnarstvo Celje d.o.o.,
Celje; Mercator d.d., Ljubljana,

12. sadni sokovi: Mercator d.d., Ljublja-
na; Era d.d., Velenje,

13. testenine: Pekarna Pečjak d.o.o.,
Škofljica; Era d.d., Velenje,

14. čaji: Era d.d., Velenje; Droga d.d.,
Izola,

15. zmrznjena zelenjava: Brumec-Ruči-
gaj d.o.o., Mengeš; Mlekarna Celeia d.o.o.,
Petrovče,

16. splošno prehrambeno blago: Era
d.d., Velenje; Mercator d.d., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 86-87 z dne 5. 9. 2003,
Ob-101172.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 12. 2003.

Osnovna šola Griže

Št. 404-08-98/02-35 Ob-107425
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, faks
01/431-90-35.

3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
I. sklop: mesni narezki in paštete,
II. sklop: ribje konzerve in paštete.
Dobava se vrši na različne lokacije v RS.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
po ponudbenem ceniku za posamezen
sklop.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

I. sklop: Mesnine dežele Kranjske d.d.,
Agrokombinatska 63, Ljubljana,

II. sklop: Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
I. sklop: 5,338.910 SIT,
II. sklop: 11,713.795,08 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. sklop: 8,808.442,30 SIT, 5,338.910

SIT,
II. sklop: 12,961.689,30 SIT,

11,713.795,08 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001, Ob-55125.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 12. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 1-2/2003 Ob-107426
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč in

gozdov Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00, faks
01/436-12-28.

3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema:
1. strežnik; 1 kom,
2. standardni osebni računalnik;

32 kom,
3. standardni prenosni računalnik;

2 kom,
4. namizni laserski tiskalnik z vgrajenim

opt. čitalcem in fotokopirnim strojem A4,
ČB; 6 kom,

5. tiskalnik A3, barvni; 1 kom,
6. optični čitalec A4, barvni (za upodab-

ljanje in arhiviranje); 1 kom,
7. top za prezentacijo; 1 kom,
8. licenčna programska oprema Micro-

soft; 34 kom.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: celovitost ponudbe, cena in
ostali kriteriji ter merila iz razpisne doku-
mentacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za točko 1 ponudniku
Marand Inženiring d.o.o., Cesta v Mestni
log 55, Ljubljana, za 2. in 3. točko ponud-
niku Oria Computers d.o.o., Podvine 36,
1410 Zagorje ob Savi, za sklop 4+5+6+7
ponudniku LIKO PRIS d.o.o., Verd 100 A,
1360 Vrhnika in 8. točko ponudniku Gam-
bit Trade d.o.o., Savska cesta 3 A, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Marand Inže-
niring d.o.o. v skupni vrednosti
2,882.459,25 SIT (z DDV); Oria Compu-
ters d.o.o. v skupni vrednosti 8,852.400
SIT (z DDV); LIKO PRIS d.o.o. v skupni
vrednosti 2,375.760 SIT (z DDV) in Gambit
Trade d.o.o. v skupni vrednosti
4,184.565,60 SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 12. 2003.

Direkcija RS za ceste

Št. 011/03 Ob-107138
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 8. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: obvoznica Solkan – gradnja
podhoda in prestavitev vodohrana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje d.d., Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 62,693.301
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 62,693.301 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.
Direkcija RS za ceste

Št. 013/03 Ob-107139
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev R2-525/1266
skozi Šoštanj – sanacije in izravnave vo-
zišča.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 15,060.676
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,060.676 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: 1. 12. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 014/03 Ob-107140
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 8. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R2-425/1266 Šentvid – Šoštanj od km
3+735 do 4+770 – dodatna in presež-
na dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Marjan Slemenšek s.p.,
Lampreče 7, 2393 Črna na Koroškem.

7. Pogodbena vrednost: 9,346.113 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,346.113 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.
Direkcija RS za ceste

Št. 015/03 Ob-107141
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 2. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: RVZD – cestno železni-
ška križanja na državnih cestah.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: za točko 1: 3,415.200 (z DDV),
2,882.459,25 SIT (z DDV); za točko 2:
8,449.192 (z DDV), 7,857.600 SIT (z DDV);
za točko 3: 1,094.066,08 (z DDV), 994.800
SIT (zDDV); za sklop 4+5+6+7: 2,618.400
SIT (z DDV), 2,375.760 SIT (z DDV); za točko
8: 4.517.750,13 SIT (z DDV), 4,184.565,60
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: 2. 12. 2003.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Št. 740/03 Ob-107468
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.

3. Datum izbire: 24. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava idejnega projekta za izgrad-
njo prizidka k objektu DTS in za preure-
ditev obstoječega Urgentnega bloka Kli-
ničnega centra Ljubljana.

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. 004/03 Ob-107135
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 22. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
G1-3/315 Lenart-Benedikt.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor

7. Pogodbena vrednost: 18,873.406
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,873.406 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: /

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: predmet pogajanj in merilo
za izbor je bila ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DIA, biro za design,
inženiring in arhitekturo, Poljanski nasip 28,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 32,300.000
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: ena.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: začetna vrednost ponudbe 34,996.540
SIT z DDV, naročnik je s pogajanji dosegel
končno ponudbeno vrednost v višini
32,300.000 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je izvedel postopek s po-
gajanji po 2. točki prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1. Naročnik je predhodno pridobil
tudi pozitivno mnenje Urada za javna naro-
čila.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 12. 2003.

Klinični center
Ljubljana
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Holding Slovenske železnice
d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 144,111.333
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 144,111.333 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.
Direkcija RS za ceste

Št. 018/03 Ob-107143
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 10. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija plazu “Žaga“
na cesti R1-225/1084 Stahovica-Črni-
vec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 2,602.978
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,602.978 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.
Direkcija RS za ceste

Št. 020/03 Ob-107145
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 6. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: križišče Kranj vzhod na
G2-104 Kranj – Sp. Brnik.

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: 7,051.991 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,051.991 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.
Direkcija RS za ceste

Št. 35100-06/03 Ob-107166
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih

knezov 9, faks 03/42-65-802, tel.
03/42-65-800, e-mail: komunalna.direk-
cija@celje.si.

3. Datum izbire: 7. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: most čez reko Hudinjo
na Bežigrajski cesti v Celju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo ni bilo dodeljeno,
ker najugodnejša ponudba presega vre-
dnost, ko se lahko dela oddajo brez pred-
hodnega razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 19. 9. 2003, Ob-102020.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2003.

Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Št. 913-1/2003/43-7 Ob-107228
1. Naročnik: Agencija za telekomunika-

cije, radiofuzijo in pošto Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, e-mail: info@praetor.si, tel.
01/434-93-90.

3. Datum izbire: 1. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova poslovnih pro-
storov (gradbena dela), elektroinštala-
cijska dela, strojne inštalacije, izdelava,
dobava in montaža pisarniškega pohiš-
tva in opreme na lokaciji naročnika v
Stegnah 7 po postopku s pogajanji brez
predhodne objave na podlagi 1. točke
drugega odstavka 20. člena ZJN-1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo: najnižja skupna ce-
na. Naročnik je v postopku s pogajanji pre-
jel 2 pravočasni končni ponudbi, od katerih
je bila ena neprimerna. Naročnik je izbral
najugodnejšega ponudnika v skladu z razpi-
snimi pogoji in merili.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: UNI-Mobil d.o.o., Brnči-
čeva 13, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 300,669.378
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 91,184.100 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 334,847.136,98 SIT, 300,669.378 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-102796.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 12. 2003.
Agencija za telekomunikacije,
radiofuzijo in pošto Republike

Slovenije

Št. 35101-0046/2003-46/09 Ob-107258
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj, tel. 04/23-73-152.
3. Datum izbire: 20. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev prostora Pre-
šernove ulice v Kranju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: cena 60, rok izved-
be 15, garancijska doba 15, reference 10
točk. Izbran edini ponudnik v postopku s
pogajanji, sprejemljiva cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbinec gip, gradbe-
ništvo, d.o.o., Nazorjeva 1, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 78,521.295,63
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 78,521.295,63 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: po prvotnem odprtem postopku so
prispele same nepravilne ponudbe.

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. 12. 2003.

Mestna občina Kranj

Št. 411-01-40/03 Ob-107265
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča

5, 1430 Hrastnik.
3. Datum izbire: 7. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev območja ob
Bobnu – 1. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena, rok izvedbe
del, garancija.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GD – Podjetje za grad-
beno dejavnost Hrastnik d.o.o., Dolska ce-
sta 9, 1430 Hrastnik.

7. Pogodbena vrednost: 29,799.252,02
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,524.158,21 SIT, 29,534.247,04 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: 3. 12. 2003.

Občina Hrastnik

Št. 3/03 Ob-107304
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,

1104 Ljubljana, faks 01/477-96-98, tel.
01/477-96-00.

3. Datum izbire: 27. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba prvega dela pre-
dobremenitve na območju 3. faze grad-
nje IV. in V. odlagalnega polja na odla-
gališču nenevarnih odpadkov Barje v
Ljubljani – drenažna plast in del kom-
penzacijske plasti.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena – največ 90 točk,
– rok izvedbe – največ 10 točk.
Izbrani izvajalec je dosegel največje šte-

vilo točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
Ljubljana, s partnerjem CPL, d.d., Stolpni-
ška 10, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 132,161.135 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 149,333.925,97 SIT, 132,161.135 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 12. 2003.
Snaga Javno podjetje, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 60-03 Ob-107327
1. Naročnik: Energetika Ljubljana,

d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena dela pri iz-
gradnji plinovodnega omrežja na obmo-
čju Brinje – Kamniška Bistrica s priključ-
nimi plinovodi, Brinje, Beričevo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na, d.d.,Stolpniška 10, 1112 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 107,017.287,24
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 122,272.007,44 SIT brez DDV,
107,017.287,24 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 59-03 Ob-107328
1. Naročnik: Energetika Ljubljana,

d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: strojno inštalacijska dela pri
izgradnji plinovodnega omrežja na
območju Brinje – Kamniška Bistrica s
priključnimi plinovodi, Brinje, Beričevo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: IMP Promont montaža
d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231
Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 22,337.421,20
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:  26,985.260 SIT brez DDV,
22,337.421,20 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 04/03 Ob-107352
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00, faks
03/896-11-27.

3. Datum izbire: 27. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba vodovoda
Šmartno – Selo I. faza in kanalizacije na
Šmarski cesti v Velenju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Josip Petrak s.p. NIVIG,
Stantetova ulica 13, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 80,461.887,71
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 135,724.566,84 SIT, 80,461.887,71
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 011-04-2/2002 Ob-107387
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 24. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izdelava podpornega zi-
du na regioanlni cesti R3 636 odsek
1126 Lipnica–Podtabor–Zvirče.

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., Jezeska 20, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 948.235 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 948.235 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 12. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-107388
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija brežin na cesti
R3-666/8115 Sopota–Podkum–Zagorje
v km 9.630 – presežna in dodatna dela.

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 Ljublja-
na d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,928.788
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,928.788 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 12. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-107389
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
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3. Datum izbire: 1. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija brežin na cesti
R2-423/1281 Črnolica–Lesično v km
9.200.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: VOC d.d., Lava 42, 3000
Celje.

7. Pogodbena vrednost: 2,068.925
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,068.925 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: 2. 12. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-107390
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 9. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija plazu Sp. Log
na cesti G2-108/1182 Ribče–Litija v km
8.300.

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 Ljublja-
na d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,001.597 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,001.597 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: 2. 12. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-107391
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 12. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena dela za do-
datna dela pri ureditvi R3-667/1385
Šmarješke Toplice.

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
48, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 10,379.250
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,379.250 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: 2. 12. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-107392
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 30. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja nadomestnega
mostu čez Sevnično v Vejicah na cesti
R2-424/1166.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GIZ Gradis Ljubljana,
Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 47,501.002
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,501.002 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: 2. 12. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/03 Ob-107414
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, tel. 300-99-59 in faks
01/300-99-37.

3. Datum izbire: 30. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ZO Maribor III. etapa:
Maribor, Erjavčeva – Proletarskih Bri-
gad: izgradnja glavne ceste 61-1, odsek
245 od KM 1,800 do KM 2,760.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjeva-
nju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova ul. 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 1.233,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 1.233,000.000 SIT, 1.295,997.077,04
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. 35 z dne 11. 4.
2003.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

DARS d.d.

Št. 110-1/03 Ob-107415
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,

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

3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ZO Maribor III. etapa:
Maribor, Erjavčeva–Proletarskih brigad:
izgradnja glavne ceste 61-1, odsek 245
od km 1,800 do km 2,760.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjeva-
nju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 547,809.352
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 523,107.645,55 SIT, 651,953.252,30
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. 35 z dne 11. 4.
2003.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

DARS d.d.

Št. 1121/2003 Ob-107429
1. Naročnik: Občina Grad.
2. Naslov naročnika: Grad 172, 9264

Grad, tel. 02/551-88-87, faks 02/551-88-86,
e-mail: obcina.grad@siol.net.

3. Datum izbire: 20. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija občinske
zgradbe.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeništvo Milan Pin-
tarič, s.p., Spodnja Ščavnica 32, 9250 Gor-
nja Radgona.

7. Pogodbena vrednost: 57,956.349,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 74,080.892,96 SIT in 57,956.349,60
SIT.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 122-124 / 12. 12. 2003 / Stran 7367

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: 8. 12. 2003.

Občina Grad

Št. 352-05/00-10 Ob-107483
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Občina Logatec,

Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, tel.
01/75-90-600, faks 01/75-90-620,
e-mail: sprejem@logatec.si.

3. Datum izbire: 10. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

in kraj izvedbe: kanalizacija zahodnega
dela Gornjega Logatca, Logatec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, posebne
ugodnosti. Na osnovi kriterijev je ekonom-
sko najugodnejša ponudba izbranega izva-
jalca.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na d.d., Stolpniška 10, 1112 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 44,313.378,46
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponud-

be: 70,326.402,07 SIT, 43,015.210,49
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: 8. 12. 2003.

Občina Logatec

Št. 352-05/03-7 Ob-107484
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Občina Logatec,

Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, tel.
01/75-90-600, faks 01/75-90-620,
e-mail: sprejem@logatec.si.

3. Datum izbire: 10. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

in kraj izvedbe: obnova kanalizacije in
vodovoda Čevica v Logatcu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, posebne
ugodnosti. Na osnovi kriterijev je ekonom-
sko najugodnejša ponudba izbranega izva-
jalca.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gratel, gradbeništvo, in-
ženiring, telekomunikacije d.o.o., Skorba
40, 2251 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 21,836.954,52
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 65%.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,670.382 SIT, 21,836.954,52 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: 8. 12. 2003.

Občina Logatec

Št. 352-05/03-7 Ob-107485
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Občina Logatec,

Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, tel.
01/75-90-600, faks 01/75-90-620,
e-mail: sprejem@logatec.si.

3. Datum izbire: 10. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

in kraj izvedbe: dostopna cesta IOC Za-
polje v Logatcu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, posebne
ugodnosti. Na osnovi kriterijev je ekonom-
sko najugodnejša ponudba izbranega izva-
jalca.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na d.d., Stolpniška 10, 1112 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 73,409.772,34
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 102,630.268,80 SIT, 73,409.772,34
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: 8. 12. 2003.

Občina Logatec

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. 003/03 Ob-107134
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.

3. Datum izbire: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: ocenjeva-

nje vozišč po metodi MSI.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: DDC svetovanje inženi-
ring d.o.o., Kotnikova 40,1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,723.920,00
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,723.920 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. 006/03 Ob-107136
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste..

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: snemanje

tehnične dokumentacije na mikrofilm-
ski opremi mikrobox.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Mikrografija trgovina
d.o.o., Šentrupert.

7. Pogodbena vrednost: 7,200.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,200.000 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.
Direkcija RS za ceste

Št. 007/03 Ob-107137
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 16. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: sprememba

projekta PGD, PZI preplastitve Vrzdenel-
Horjul.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CP Inženiring d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,128.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,128.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Direkcija RS za ceste

Št. 016/03 Ob-107142
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 31. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

avtomatskih števcev prometa.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Branko Stele s.p., Pot na
Hreše 27b, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 45,163.060
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,163.060 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. 019/03 Ob-107144
1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste..

2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 18. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: dopolnitev

projekta po zaslišanju strank v postopku.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Projekt Nova Gorica d.d.,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 8,866.800
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,866.800 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: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 11. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 6358-6/03 Ob-107167
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-303.

3. Datum izbire: 14. 11. 2003
4. Vrsta in obseg storitev: zimsko vzdr-

ževanje AC in HC;
– sklop 1 – vzdrževanje dela HC Vipava

– Vrtojba po specifikaciji v predračunu;
– sklop 2 – zimsko vzdrževanje A1–dela

odseka AC za izpostavo LOG po specifika-
ciji v predračunu;

– sklop 3 – zimsko vzdrževanje A2 –
dela odseka 006 po specifikaciji v predra-
čunu;

– sklop 4 – zimsko vzdrževanje A2- de-
lov odseka – bencinski servis Petrol – Vo-
klo I in II po specifikaciji v predračunu;

– sklop 5 – zimsko vzdrževanje A1 –
delov odseka – bencinski servis OMV Istra-
benz – Lukovica s počivališčem po specifi-
kaciji v predračunu;

– sklop 6 – zimsko vzdrževanje A1 –
delov odseka – bencinski servis Petrol –
Lukovica s počivališčem po specifikaciji v
predračunu;

– sklop 7 – zimsko vzdrževanje A2 –
delov odseka DAC priključki – Cikava – Ko-
renitka po specifikaciji v predračunu;

– sklop 8 – zimsko vzdrževanje A2 –
dela odseka AC za izpostavo DOB po spe-
cifikaciji v predračunu;

področje PE AC baza Postojna sklop 1
in sklop 2,

področje PE AC baza Ljubljana sklop 3
do sklop 8.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ob izpolnjevanju vseh za-
htev je edino merilo ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1 – Cestno podjetje Nova Go-
rica d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Go-
rica;

– sklop 2 – naročnik ni oddal del, ker ni
pridobil dveh pravilnih ponudb;

– sklop 3 in sklop 4 – Cestno podjetje
Kranj d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj;

– sklop 5, sklop 6, sklop 7 in sklop 8 –
naročnik ni oddal del, ker ni pridobil po-
nudb.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 – 49,795.940,64 SIT;
– sklop 2, sklop 5, sklop 6, sklop 7 in

sklop 8 – /
– sklop 3 in sklop 4 – 10,932.120 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1 – 2;
– sklop 2 – 1;
– sklop 3 – 2;
– sklop 4 – 2;
– sklop 5 – 0;
– sklop 6 – 0;
– sklop 7 – 0;
– sklop 8 – 0.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 53,747.977,80 SIT;

41,496.617,20 SIT;
2. sklop – /
3. sklop – 9,006.684 SIT; 8,462.830

SIT;
4. sklop – 677.988 SIT; 647.270 SIT;
5. sklop – /
6. sklop – /
7. sklop – /
8. sklop – /

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. 12. 2003

Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 6198/03 Ob-107172
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 14. 11. 2003
4. Vrsta in obseg storitev ter kraj

dobave: vzdrževanje opreme abc si-
stema po specifikaciji v predračunu;
področje PE AC baze s cestninskimi
postajami v RS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok izvedbe, garanci-
ja, reference, druge ugodnosti. Teža in na-
čin uporabe meril je podan v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Traffic design d.o.o.,
Kamniška 50, 1000 Ljubljana.

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: 73,842.358 SIT; 64,955.444 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. 12. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 87 Ob-107186
1. Naročnik: Pošta Slovenije d. o. o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 6. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: sklop - tisk

šestih številk O’glasne pošte v predvi-
deni skupni nakladi 700.000 kosov v
letu 2004, II. sklop - tiskanje 11 številk
Poštnih razgledov v skupni nakladi
94.600 kosov v letu 2004 in III. sklop -
tiskanje 4 številk Uradnega glasila Poš-
te Slovenije v predvideni skupni nakladi
4.400 kosov v letu 2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja vrednost po posa-
meznem sklopu.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: vse tri sklope:Schwarz,
d.o.o., Ob progi 4, 1360 Vrhnika.

7. Pogodbena vrednost: I. sklop
38,220.000 SIT, II. sklop 5,836.820 SIT
in III. sklop 313.720 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: I. sklop 51,156.000 SIT - 38,220.000
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SIT, II. sklop 10,406.000 SIT - 5,836.820
SIT in III. sklop 971.300 SIZ - 313.720 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: 2. 12. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 72 Ob-107187
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 17. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: tiskanje

znamk in ostalih filatelističnih izdelkov: I.
sklop (1,000.000 kosov rednih poštnih
znamk - prvi natis, od 40,000.000 do
50,000.000 kosov rednih poštnih znamk
- ponatis; II. sklop 5,130.000 kosov
priložnostnih poštnih znamk; III. sklop -
specialna izvedba proložnostnih poštnih
znamk 120.000 kosov znamk - znamka v
obliki srca - “dišeči“ tisk, 120.000 kosov
znamk - trikotna znamka; IV. sklop znamke
na samolepilnem papirju - natisnjene v
zvežčih 3,150.000 kosov priložnostnih
znamk in 1,000.000 kosov rednih znamk;
V. sklop ostali filatelistični izdelki:
110.000 ovitkov prvega dne brez znamk,
izdelava ovitka prvega dne - lepljenje
znamke, bloka - tisk žiga na ovitku, 5.000
kosov ovitek z ilustracijo, brez znamk,
2,800.000 kosov redne dopisnice,
25.000 kosov ilustrirane dopisnice z
znamko, 10.000 kosov dotisk na
dopisnici, 10.000 kosov dopisnica
razglednica, 400.000 kosov – pisma s
pisemskim papirjem, 100.000 kosov
pisma z barvnim pisemskim papirjem.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja vrednost po
posameznem sklopu.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: za vse sklope Delo
Tiskarna d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 117,914.451,47
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: I. sklop 49,404.900 SIT,
44,343.000; II. sklop 23,380.750 SIT,
21,497.300 SIT; III. sklop 2,674.040 SIT,
2,394.000 SIT; IV. sklop 21,167.065 SIT
17,182.650 SIT; V. sklop 36,786.015,98
SIT, 32,541.701,47 SIT.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega
razpisa: .

14. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 2. 12. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 84 Ob-107188
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.

3. Datum izbire: 4. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: tiskanje

obrazcev v poštnem prometu v letu
2004, sklic priloga 1A št. kategorije 15.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja cena po
posameznem obrazcu.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: I. Tiskarstvo Tamar
s.p., Cvetna 21, 9000 Murska Sobota za:
P2 Potrdilo o oddaji pošiljke, 65.000 blokov
po 35,20 SIT, P36 Sveženjska nazivnica za
navadne in priporočene pošiljke 300.000
listov po 0,22 SIT, P74 Naslovnikovo
naročilo 100.000 listov po 1,60 SIT, P78
Pregled porto poštnine, 5.000 listov po
2,25 SIT, Denarni spisek 3.000 blokov po
46,60 SIT, V7 DR Evidenca opravljenih
poštnih storitev za plačilo po računu, 1.000
blokov po 220 SIT, v skupni vrednosti
2,885.050 SIT; II. Martisk, Simona
Marenče s.p., Krog, Ulica ob Ložiču 17,
9000 Murska Sobota za: P2 Potrdilo o
oddaji pošiljke - italijansko, 2.000 blokov
po 42,52 SIT, P37 Karta – mala, 8.000
blokov po 53,69 SIT, P37 Karta – velika,
3.000 blokov po 80 SIT, P48 Zapisnik
izmenjave – mali, 15.000 blokov po 53,53
SIT, P48 Zapisnik izmenjave – veliki, 2.500
blokov po 80 SIT, P61 Odjava o
nepravilnosti, 5.000 pol po 1,55 SIT, P65
Nalepka “Pri vročitvi pošiljke zaračunati
naslovniku“, 70.000 kosov po 1 SIT, P72
Pregled obremenitve in razbremenitve s
knjiženimi pošiljkami, 25.000 listov po 1,85
SIT, P73 Pošiljateljevo naročilo, 3.000 listov
po 2,85 SIT, P75 Obvestilo o prispeli poštni
pošiljki - italijansko, 3.000 blokov po 44,15
SIT, P76 Izdajnica mala, 5.000 blokov po
41,78 SIT, P76 Izdajnica velika, 300 blokov
po 105 SIT, P77a Dostavna knjižica mala,
150.000 pol po 1,83 SIT, P105
Poizvednica, 11.000 pol po 3,87 SIT, P107
Službeni ovitek mali, 700.000 kosov po
2,65 SIT, CN45 Kuverta za prenos
zapisnikov, 15.000 kosov po 3,55 SIT, TG1
Telegram italijanski, 100 blokov po 124,50
SIT, TG4 Ovojnica za telegram, 60.000
kosov po 3,17 SIT, NP5 Pregled prispelih
nakaznic, 30.000 listov po 1,80 SIT, B6
Ovitek za banko srednji, 250.000 kosov po
3,25 SIT, B6 a Ovitek za banko mali,
60.000 kosov po 2,75 SIT, BP1 Evidenca
o ključih, 2.000 listov po 3,54 SIT, O2
Ovitek beli srednji, 300.000 kosov po 3,45
SIT, v skupni vrednosti 6,764.460 SIT; III.
LaMil, d.o.o., Ljubljanska cesta 67, 1330
Kočevje za: P3a Oddajnica, 1.800 blokov
po 96,20 SIT, P11a Spremnica (dva vložna
lista) italijanska 120.000 kosov po 8,50 SIT,
P75 Obvestilo o prispeli poštni pošiljki,
60.000 blokov po 39 SIT, CN65 Popis
prednostnih pošiljk, 100 blokov po 193 SIT,
TG1 Telegram, 3.000 blokov po 52 SIT, B2
Dvižni listek, 7.000 blokov po 48 SIT, O4
Dnevno poročilo o izostankih delavcev,
10.000 listov po 1,10 SIT, O10 Službena
razdelitev delavcev – mali, 5.000 listov po
2,30 SIT, v skupni vrednosti 4,066.960 SIT;
IV. Tiskarna Prajnc, Ul. heroja Šaranoviča
27, 2000 Maribor za P10 Naslovnica,
200.000 kosov po 15,04 SIT, P17 Nalepka
“ PREDNOSTNO PRIORITY“, 500 kolutov
po 185 SIT, v skupni vrednosti 3,100.500
SIT; V. INO d.o.o., Polže 24, 3203 Nova

Cerkev za: P11a Spremnica 700.000 kosov
po 7,28 SIT, P11a Spremnica na
neskončnem papirju 1.000.000 kosov po
7,28 SIT, P4 Sprejemno potrdilo na dostavi
50 listno, 15.000 blokov po 81,50 SIT, P45
Nazivnica za pismarnice, 700.000 kosov
po 1,10 SIT, P45 Nazivnica za pismarnice s
črtno kodo, 2.000.000 kosov po 1,10 SIT,
P77 Dostavna knjižica velika, 250.000 pol
po 3,20 SIT, CN26 Sveženjska nazivnica,
80.000 kosov po 0,38 SIT, SkyPak 1
Spremnica, 5.000 kosov po 79,50 SIT,
Trak računski za UPO 30.000 kolutov po
93 SIT, Vrečke za znamke št. 3, 25.000
kosov po 8,46 SIT, Vrečke za znamke št. 4,
25.000 kosov po 5,40 SIT, Račun 300.000
kosov po 2,30 SIT, Račun (1+3) 10.000
kosov po 11,65 SIT, v skupni vrednosti
21,739.400 SIT; VI. Cetis d.d., Čopova
ulica 24, 3000 Celje za: P20/CN 07
Povratnica, 2.500.000 kosov po 1,40 SIT,
P-20/CN 07 Povratnica na neskončnem
papirju, 800.000 kosov po 0,75 SIT, NP1
Poštna nakaznica, 800.000 kosov po 3,60
SIT, NP1 Poštna nakaznica – italijanska,
25.000 kosov po 9,10 SIT, R nalepke,
13.975.000 kosov, po 0,40 SIT, V nalepke,
505.000 kosov, po 0,40 SIT, Vrečke za
znamke št. 1, 25.000 kosov po 5,50 SIT,
Vrečke za znamke št. 2, 25.000 kosov po
8,20 SIT, v skupni vrednosti 13,342.000
SIT; VII. Bodočnost d.o.o., Dalmatinska 1,
2000 Maribor za P49a Pregled dela,
50.000 kosov po 3,20 SIT, v vrednosti
160.000 SIT; VIII. V.P.C. d.o.o., Trnoveljska
2b, 3000 Celje za: P75a Obvestilo o
prispeli poštni pošiljki, 10.000 blokov po
66,70 SIT, P75b Obvestilo o prispeli poštni
pošiljki, 1.000 blokov po 67,85 SIT, F1
Filatelistična pogodba z vrečko, 2.000
kosov 33,92 SIT, CN15 Nalepnica
“Vrnitev“, 120.000 kosov po 0,79 SIT, v
skupni vrednosti 897.490 SIT; IX. Krojan
d.o.o., Savska 13, 1230 Domžale za:
P107a Službeni ovitek srednji, 500.000
kosov po 3,88 SIT, ODV1 Naslovni karton,
15.000 kosov po 4,10 SIT, ODV2 Naslovni
karton, 120.000 kosov po 3,89 SIT, DOT1
Naslovni karton, 25.000 kosov po 4 SIT,
ODV EU 1 Nazivni kartonček, 60.000 kosov
po 3,30 SIT, DOT EU 1 Nazivni kartonček,
10.000 kosov po 3,90 SIT, v skupni vred-
nosti 2,805.300 SIT; X. Radeče papir
Muflon, d.o.o., Titova ul. 99, 1433 Radeče
za F2a Naročniški karton 3.000 kosov po
6,50 SIT, O1 Ovitek beli mali 300.000
kosov po 2,80 SIT, v skupni vrednosti
859.500 SIT; XI. GMC d.o.o., Ulica Kneza
Koclja 11, 2000 Maribor za: CN25
Nazivnica – modra, 120.000 kosov po 0,50
SIT, CN34 Vrečna nazivnica bela, 5.000
kosov po 13 SIT, CN34 Vrečna nazivnica
rdeča, 5.000 kosov po 14 SIT, CN34
Vrečna nazivnica – zelena, 15.000 kosov
po 13 SIT, CN35 Vrečna nazivnica – bela,
9.000 kosov po 13 SIT, CN35 Vrečna
nazivnica rdeča, 6.000 kosov po 14 SIT,
CN35 Vrečna nazivnica – zelena, 6.000
kosov po 14,00 SIT, CN36 Vrečna nazivnica
– bela, 6.000 kosov po 13 SIT, CN36
Vrečna nazivnica – rdeča, 5.000 kosov po
14 SIT, CP 83 Nazivnica sklepa, 3.000
kosov po 14 SIT, CP84 Nazivnica sklepa
3.000 kosov po 14 SIT, CP85 Nazivnica
sklepa, 5.000 kosov po 14 SIT, Knjiga
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strokovnih sestankov, 300 kosov po 200
SIT, v skupni vrednosti 1,037.000 SIT; XII.
Herle M&V, d.o.o., IC Trzin, Dobrave 3,
1236 Trzin za CP 72 Spremnica, 40.000
kosov po 24,90 SIT, NP2 Telegrafska
nakaznica, 5.000 kosov po 17,10 SIT, v
skupni vrednosti 1,081.500 SIT; XIII.
Murgelj Silvester s.p., Prečna 9, 8000
Novo mesto za: Nalepnica za sistem UPO,
20.000.000 nalepk po 0,45 SIT, Vrečka
poštni rog mala, 350.000 vrečk po 2,35
SIT, Vrečka poštni rog velika, 250.000
vrečk po 4,78 SIT, v skupni vrednosti
11,017.500 SIT; XIV. ni oddana samo ena
ponudba: P14 Nalepka “Opravljen carinski
postopek“, P27 nalepka “poštnino plača
naslovnik“, P21 Nalepka “AR“, P22
Nalepka “odkupnina – COD“, P23 Nalepka
“občutljivo – fragile parcel“, P26 Nalepka
“dobavnica“, CP 91Ovojnica za prenos
dokumentov, CP92 Ovojnica za prenos
dokumentov, Lepilni trak z dotiskom
“Carinska pošta 1004 Ljubljana“, TFP1
Mednarodna poštna nakaznica, TFP3
Mednarodna odkupna nakaznica, Termični
trak za izpis računa športne stave, Lepilni
trak “Pošta Slovenije“, CP nalepke.

7. Pogodbena vrednost: opredeljena pri
številki 7.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:  /

9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega

razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za

objavo: 2. 12. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 2-17/03 Ob-107229
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Fran-

ca Ambrožiča.
2. Naslov naročnika: Prečna 2, 6230

Postojna, 05/76-62-681.
3. Datum izbire: 3. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje po-

slovnih prostorov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
I. merilo – cena (80 točk),
II. merilo – reference ponudnika

(5 točk),
III. merilo – fiksnost cen,
IV. merilo – certifikat kakovosti ISO 9001

ali 9002 (10 točk).
Izbran je bil ponudnik, ki je dosegel naj-

višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Ekospekter d.o.o. Kranj,
Planina 3.

7. Pogodbena vrednost: 1,170.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,961.887 SIT, 1,170.000 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: Uradni list RS, št. 92 z dne 26. 9.
2003, Ob-102377.

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

Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča
Postojna

Su 040801/03 Ob-107232
1. Naročnik: Okrožno sodišče na Ptuju.
2. Naslov naročnika: Ptuj, Krempljeva

ulica 7, 2250 Ptuj, tel. 02/748-08-00, faks
02/748-08-10.

3. Datum izbire: 11. 11. 2003
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje po-

slovnih prostorov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena, certifikat
ISO 9001.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Čistoča d.o.o., upravlja-
nje, čiščenje, varovanje, Ljubljanska cesta
12f, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 186,31 SIT/m2.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 354 SIT/m2, 175 SIT/m2.
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.
Okrožno sodišče na Ptuju

Št. 1/04 Ob-107301
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

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

3. Datum izbire: 4. 11 .2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira delo-

dajalca, ki bo naročniku posredoval in
zagotavljal delovno silo za izvajanje del
na čiščenju javnih površin in odvozu ko-
munalnih odpadkov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izveden je bil postopek s
pogajanji brez predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Tehnocomerc d.o.o.,
Dravska ulica 9, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 12. 2003.
Snaga, d.o.o.

Št. 2003/44 Ob-107350
1. Naročnik: Holding Slovenske elektrar-

ne d.o.o., v deležu ca. 37%.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. v

imenu in za račun Republike Slovenije v
deležu ca. 63% kot je opredeljeno v
“Programu izvedbe infrastrukturnih ure-
ditev 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. Datum izbire: 19. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jekta za izvedbo (PZI) in projekta izve-
denih del (PID) za gradbena dela aku-
mulacijskega bazena lota A3 hidroelek-
trarne Boštanj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik v postopku oddaje
javnega naročila v skladu s 76. členom
ZJN-1 ni pridobil dveh samostojnih pravil-
nih ponudb od dveh različnih, kapitalsko in
upravljalsko nepovezanih ponudnikov, tem-
več samo eno ponudbo, zato ni mogel iz-
brati najugodnejšega ponudnika in zaključil
postopek brez dodelitve naročila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 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: 5. 12. 2003.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Ob-107360
1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Tržaška c. 1, 1360

Vrhnika.
3. Datum izbire: 21. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdr-

ževanje kategoriziranih občinskih cest
v Občini Vrhnika za obdobje od 2004
do 2006: 1. sklop: redno vzdrževanje
višinskih cest, 2. sklop: redno vzdrževa-
nje nižinskih cesta, 3. sklop: redno vzdr-
ževanje parkov in zelenic.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 75 točk, kader 10 točk,
mehanizacija 10 točk, reference 5 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. sklop: redno vzdrževanje višinskih
cest: Franc Lončar s.p., Vrhniška 11, 1354
Horjul,

2. sklop: redno vzdrževanje nižinskih
cest: Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,

3. sklop: redno vzdrževanje parkov in ze-
lenic: Vrtnarstvo Hlebec, s.p., Ob Potoku
20, 1360 Vrhnika.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: redno vzdrževanje višinskih

cest: 69,962.008,13 SIT,
2. sklop: redno vzdrževanje nižinskih

cest: 123,440.376,75 SIT,
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3. sklop: redno vzdrževanje parkov in ze-
lenic: 3,523.011,75 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: redno vzdrževanje višinskih

cest: 3,
2. sklop: redno vzdrževanje nižinskih

cest: 3,
3. sklop: redno vzdrževanje parkov in ze-

lenic: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: redno vzdrževanje višinskih

cest: 187,862.539,44 SIT, 69,962.008,13
SIT,

2. sklop: redno vzdrževanje nižinskih cest:
354,652.577,04 SIT, 123,440.376,75 SIT,

3. sklop: redno vzdrževanje parkov in ze-
lenic: 28,351.174,32 SIT, 3,523.011,75
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Občina Vrhnika

Št. 2581 Ob-107361
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

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

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

3. Datum izbire: 7. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

kontrole blaga last Zavoda RS za bla-
govne rezerve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižje cene, dosežene s
pogajanji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Inspect d.d. Ljubljana,
Jakšičeva 5, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 129 mio SIT
(brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 131,148 mio SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: oddaja javnega naročila po postop-
ku s pogajanji.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 86-87 z dne 5. 9.
2003.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 17123-03-403-61/2003 Ob-107366
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 obseg storitev: predmet jav-
nega naročila je cenitev nepremičnin, in
sicer zajema 4 sklope:

Sklop 1:
1.1 cenitev kompleksa Kmetijske zadru-

ge Ormož,
1.2 cenitev stanovanja v Ratečah,
1.3 cenitev zemljišča v Podbrežju.
Sklop 2: cenitev stanovanja v Sežani.
Sklop 3: cenitev stanovanja v Kranjski

Gori.
Sklop 4:
4.1 cenitev 3 stanovanj v Ljubljani,
4.2 cenitev 21 parkirnih mest v Ljub-

ljani.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: glede na priznano sposo-
bnost izvajalca, ugotovljeno z javnim razpi-
som za oddajo naročila storitve po omeje-
nem postopku (1. faza) Servisa skupnih
služb Vlade št. 466-4/01, za priznanje spo-
sobnosti za vrednotenje državnega premo-
ženja (izbor cenilcev): nepremičnin (po-
slovnih prostorov, stanovanj in stanovanj-
skih hiš, premožnih objektov, stavbnih
zemljišč) in premičnin (prevoznih sredstev,
opreme poslovnih prostorov in stanovanj)
je bilo usposobljenim kandidatom poslano
povabilo k oddaji ponudbe v 2. fazi ome-
jenega postopka za cenitev nepremičnin.
Na povabilo k oddaji ponudbe je prispelo
9 pravočasnih in pravilnih ponudb. Na-
ročnik je ponudbe ocenil na osnovi merila
“cena“, ki je v skladu s 7. točko Navodil
za izdelavo ponudb razpisne dokumenta-
cije in v zvezi s tretjim odstavkom 19. čle-
na ZJN-1 kot edino merilo za cenitev
ponudb ter izbral najugodnejšo ponudbo
kandidata, kot je navedeno v 6. točki te
objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– za sklop 1: Marija Toplak, Stojnci
135a, 2281 Markovci,

– za sklope 2, 3 in 4: mag. Žarko Pov-
še, Smolejna vas 78, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: 190.000 SIT – skupna

bruto cena,
– za sklop 2: 34.000 SIT – skupna bru-

to cena,
– za sklop 3: 34.000 SIT – skupna bru-

to cena,
– za sklop 4: 109.000 SIT – skupna

bruto cena.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1: 450.000 SIT, 190.000

SIT,
– za sklop 2: 100.000 SIT, 34.000 SIT,
– za sklop 3: 100.000 SIT, 34.000 SIT,
– za sklop 4: 270.000 SIT, 109.000 SIT.
Vse navedene cene so skupne bruto

cene.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: povabilo k oddaji ponudbe je bilo
poslano z dne 25. 7. 2003.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 011-04-2/2002 Ob-107393
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 8. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje zu-

nanje kontrole kvalitete gradnja podho-
da 3.1 in prestavitev vodohrana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ZRMK – Holding d.d.,
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 419.472 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 419.472 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: 2. 12. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-107394
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 2. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: obveščanje

javnosti o stanju državnih cest in pro-
meta na njih v letu 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: AMZS d.d., Dunajska ce-
sta 128a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 29,866.610 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,866.610 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: 2. 12. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-107395
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
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3. Datum izbire: 17. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: analiza sta-

nja cest in novelacija dolgoročnega raz-
vojnega programa (DRP) državne ceste.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Omega-Consult d.o.o.,
Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 30,603.017
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,603.017 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: 2. 12. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-107396
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: snemanje

tehnične dokumentacije na mikrofilm-
ski opremi Mikrobox.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Mikrografija trgovina
d.o.o., Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert.

7. Pogodbena vrednost: 24,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 12. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 403-150/03 Ob-107400
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire:
A) 8. 11. 2002,
B) 29. 7. 2003,
C) 9. 9. 2003,
D) 2. 4. 2003,
E) 5. 9. 2003,
F) 2. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev:
A) anketa po gospodinjstvih – razi-

skave potovalnih navad prebivalcev
ljubljanske regije,

B) strokovne podlage za PPMOL št. 1,
C) strokovne podlage za PPMOL št. 2,

D) izdelava LN Njegoševa cesta in
uskladitev mej območij urejanja v sred-
njeročnem planu,

E) Izdelava dopolnitve PSP in ZN za
območje urejanja ŠI 5/1 (za plačnika:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,

F) Izdelava dopolnitve PSP in ZN za
območje urejanja VP 3/2 (za plačnika:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

A) cena,
B) cena, ustreznost ekipe, roki,
C) cena, ustreznost ekipe, roki,
D) cena, reference odgovornega vodje,

ustreznost ekipe, roki,
E) cena, reference odgovornega vodje,

ustreznost ekipe, roki,
F) cena, reference odgovornega vodje,

ustreznost ekipe, roki.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
A) URBI, d.o.o., Oblikovanje prostora,

Trnovski pristan 2, Ljubljana,
B) LUZ, Ljubljanski urbanistični zavod,

d.d., Vojkova 57, Ljubljana,
C) URBI, d.o.o., Oblikovanje prostora,

Trnovski pristan 2, Ljubljana
D) PANPROSTOR, d.o.o., Zarnikova 11,

Ljubljana,
E) LUZ, Ljubljanski urbanistični zavod,

d.d., Vojkova 57, Ljubljana,
F) LUZ, Ljubljanski urbanistični zavod,

d.d., Vojkova 57, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
A) 35,999.614,80 SIT,
B) 82,200.000 SIT,
C) 34,200.000 SIT,
D) 19,038.000 SIT,
E) 8,400.000 SIT,
F) 23,700.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
A) 2 ponudbi,
B) 2 ponudbi,
C) 2 ponudbi,
D) 3 ponudbe,
E) 5 ponudb,
F) 6 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
A) 39,480.000 SIT, 35,999.614,80 SIT,
B) 91,200.000 SIT, 82,200.000 SIT,
C) 32,400.000 SIT, 34,200.000 SIT,
D) 24,000.000 SIT, 19,038.000 SIT,
E) 12,240.000 SIT, 8,400.000 SIT,
F) 30,000.000 SIT, 23,700.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 19 z dne 1. 3. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 5. 12. 2003.

Mestna občina Ljubljana

Št. 011-04-2/2002 Ob-107527
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 10. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: PGD, PZI

prestavitve TK voda in NN voda ob
rekonstrukciji ceste skozi naselje
Prekopa.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: STIA d.o.o., Kettejev dre-
vored 7, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 1,164.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,164.000 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: 2. 12. 2003.
Direkcija RS za ceste

Javna naročila
male vrednosti

Št. 3351-37/2003/76 Ob-107462

Nagrajene rešitve za izdelavo aplikacij
– informacijskih rešitev – temelječih na
odprti kodi Ministrstva za informacijsko
družbo NOK 2003-1, št. 3351-37/2003

1. Ime oziroma naziv in sedež ponud-
nika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana.

2. Datum izbire nagrajene rešitve:
29. 10. 2003.

3. Vrsta in obseg storitev: na osnovi
JNMV v obliki natečaja NOK 2003-1 bodo
nagrajene tri najboljše rešitve za izdelavo
aplikacij, ki temeljijo na odprti kodi. Rešitve
bodo široko uporabne in javno dostopne.

4. Merila za dodelitev naročila: popolne
vloge je ocenila osemčlanska medresorska
strokovna komisija (žirija) na osnovi nasled-
njih meril:

A) K1: Inovativnost predlagane rešitve
(maks. 30 točk);

B) K2: Dovršenost in uporabnost aplika-
tivne rešitve (maks. 25 točk);

C) K3: Povezljivost oziroma vključenost
programske rešitve v obstoječe program-
ske rešitve in razširjenost rabe le-te (maks.
25 točk);

D) K4: Dodana vrednost aplikativne reši-
tve (maks. 20 točk).

5. Ime prijaviteljev, ki so zbrali najvišje
število točk: po opravljenem pregledu in
ocenjevanju prijav strokovna komisija ugo-
tavlja, da so, v skladu z v razpisni dokumen-
taciji postavljenimi merili, najbolje ocenjene
prijave treh prijaviteljev:

1) Najvišjo oceno 93,125 točk prejme
prijava št. 06 – Priprava distribucije Pingo
prijavitelja društva Lugos.

2) Drugo najvišjo oceno 72,496 točk
prejme prijava št. 08 – Slo-Tech GNU/Linux
prijavitelja Jureta Čehaleva.
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3) Tretjo najvišjo oceno 70,184 točk prej-
me prijava št. 13 – OpenOffice.Org 1.1 lo-
kalizirana različica prijavitelja Agenda d.o.o.

6. Pogodbena vrednost vseh treh nagra-
jenih projektov: 5,000.000 SIT z vključe-
nim DDV.

7. Število prejetih prijav: 15 prijav (od 12
različnih prijaviteljev).

8. Vrednost podeljenih nagrad:
1) Prijavitelju Društvo Lugos za projekt

Priprava distribucije Pingo prvo nagrado v
višini 2,500.000 SIT.

2) Prijavitelju Juretu Čehalevu za projekt
Slo-Tech GNU/Linux drugo nagrado v višini
1,500.000 SIT.

3) Prijavitelju Agenda d.o.o. za projekt
OpenOffice.Org 1.1 lokalizirana različica
tretjo nagrado v višini 1,000.000 SIT.

9. Datum in številka objave razpisa prve
faze omenjenega postopka: Uradni list RS,
št. 91 z dne 19. 9. 2003.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Podelitev koncesij

Ob-107175
Mestna občina Novo mesto na podlagi

133. člena Zakona o javnih naročilih (Ura-
dni list RS, št. 39/00, 102/00, 30/01 in
33/03), Zakona o gospodarskih javnih slu-
žbah (Uradni list RS, št. 23/93 in 30/98) in
15. člena Odloka o načinu izvajanja gospo-
darske javne službe vzdrževanja občinskih
cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni
list RS, št. 87/99 in 47/02) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje

gospodarske javne službe vzdrževanja
občinskih cest v Mestni občini Novo

mesto
1. Naročnik – koncedent: Mestna obči-

na Novo mesto.
2. Naslov koncedenta: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto, tel. 07/393-92-81, faks
07/393-92-82.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: podelitev koncesije za izva-
janje gospodarske javne službe vzdrževa-
nja občinskih cest v Mestni občini Novo
mesto.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja sklopov: za občinske
ceste po seznamu A in za občinske ceste
po seznamu B. Sprejemljiva je prijava pri-
javitelja za posamezni sklop ali za oba sklo-
pa skupaj.

5. Kraj izvedbe: koncesija se podeli za
občinske ceste v Mestni občini Novo me-
sto, ki so kategorizirane z Odlokom o kate-
gorizaciji občinskih cest v Mestni občini No-
vo mesto (Uradni list RS, št. 40/01).

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantnih prijav ni.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: Mestna občina
Novo mesto bo podelila koncesijo za ob-
dobje dveh let od podpisa koncesijske po-

godbe, to je predvidoma od 15. 3. 2004
do 15. 3. 2006, z možnostjo podaljšanja
vsako leto za eno leto z aneksom, vendar
največ do štirih let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumenta-
cijo se lahko prevzame na naslovu Mestna
občina Novo mesto, Oddelek za krajevne
skupnosti in komunalne zadeve, Novi trg
6/III, 8000 Novo mesto, Antonija Milojevič,
kontaktna oseba za dajanje dodatnih infor-
macij je Mirko Grahek, tel. 07/393-93-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame od dneva ob-
jave razpisa do 26. 1. 2004, in sicer vsak
delovni dan od 11. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred pridobitvijo razpisne
dokumentacije je prijavitelj dolžan poravnati
stroške razmnoževanja razpisne dokumen-
tacije v višini 20.000 SIT, kar prijavitelj do-
kaže s predložitvijo virmana. Znesek se na-
kaže na podračun Mestne občine Novo me-
sto, št. 01285-0100015234, s pripisom
“koncesija za izvajanje gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih cest“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: prijave bo Mestna obči-
na Novo mesto sprejemala do ponedeljka,
26. 1. 2004 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Novo mesto, Se-
idlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripi-
som: “Prijava, ne odpiraj – Koncesija za
izvajanje gospodarske javne službe vzdr-
ževanja občinskih cest“ in navedbo števil-
ke objave v Uradnem listu RS. Naslov po-
šiljatelja mora biti označen na hrbtni strani
kuverte.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 1. 2004 ob 12. uri v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Novi trg 6/III, soba št.
94, 8000 Novo mesto.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z vzorcem pogodbe iz razpisne doku-
mentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine pri-
javiteljev v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zako-
na o javnih naročilih): v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prija-
vitelj za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati
tudi pogoje, določene v 7. členu Odloka o
načinu izvajanja gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini
Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99 in
47/02).

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Zakon o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 23/93 in 30/98), Zakon

o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00,
102/00, 30/01 in 33/03), Odlok o gospo-
darskih javnih službah v Mestni občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 40/01 in 11/02),
Odlok o načinu izvajanja gospodarske jav-
ne službe vzdrževanja občinskih cest v Me-
stni občini Novo mesto (Uradni list RS, št.
87/99 in 47/02), Odlok o kategorizaciji ob-
činskih cest v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 40/01) in Odlok o ob-
činskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati pri-
java in predvideni datum odločitve o spreje-
mu prijave: prijava mora veljati najmanj 60
dni od dneva odpiranja prijav. Predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
9. 2. 2004.

17. Merila za ocenitev prijav:
1. cenovno opredeljen program vzdrže-

vanja – 80 točk,
2. rok plačila – 5 točk,
3. reference – 12 točk,
4. organizacijska usposobljenost (pri-

dobljen certifikat kakovosti) – 3 točke.
18. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: prijavitelji bodo obveščeni o izboru kon-
cesionarja z upravno odločbo v roku največ
21 dni od odpiranja prijav.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 3. 12. 2003.

Mestna občina Novo mesto

Javni razpisi

Popravek

Št. 404-03-47/2003/1 Ob-107480
Objava javnega razpisa za sofinanciranje

programa promocije znanosti v letu 2004 v
Uradnem listu RS, št. 99-100 z dne 17. 10.
2003, Ob-104172, se v 10. točki, drugi od-
stavek popravi tako, da pravilno glasi: odpi-
ranje vlog bo v sredo, dne 14. 1. 2004
ob 9. uri.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Ob-107525

Sklep o izboru
Naslov: Čistilna naprava in pripadajoča

kanalizacija Volče
SI 0108.01.01.0005

Lokaciji: Volče, Goriška regija,
Slovenija

1. Št. objave: Uradni list RS, št. 86-87;
Ob-101332, Ob-101333.

2. Datum objave razpisa: 5. 9. 2003.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:

en sklop: čistilna naprava in kanalizacija
Volče.

4. Pogodbena vrednost brez DDV:
619.329,14 EUR.

5. Datum izbora: 4. 11. 2003.
6. Število prejetih ponudb: 3.
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7. Naziv in naslov uspešnega ponud-
nika: Grafist d.o.o., Ankaranska 5/C,
6000 Koper.

Občina Tolmin

Ob-107526

Works Contract Award Notice
Waste Water Treatment Plant and

corresponding Sewage System Volče
SI 0108.01.01.0005

Location – Volče, Goriška region,
Slovenia

1. Publication reference: OG RS No.
86-87; Ob-101332, Ob-101333.

2. Publication date of the procurement
notice: 5th september 2003.

3. Lot number and lot title: One lot:
Waste Water Treatment Plant and corre-
sponding Sewage System Volče.

4. Contract value without VAT:
619.329,14 EUR.

5. Date of award of the contract: 4. 11.
2003.

6. Number of tenders received: 3.
7. Name and address of successful ten-

derer: Grafist d.o.o., Ankaranska 5/C,
6000 Koper.

Municipality of Tolmin

Št. 442/03 Ob-107412
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 6/03 in 97/03) in Pravilnikom o stro-
kovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02),
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: mini-
strstvo) objavlja

javni razpis
za izbor predlogov za bivanje

slovenskih umetnikov v ateljeju v New
Yorku, ki jih bo v letu 2004 financirala

Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo

(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR5-NY-04)

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

1. Predmet razpisa: financiranje stroškov
najemnine umetniškega ateljeja v New Yorku
ter povračilo potnih stroškov; zbiranje pre-
dlogov za bivanje slovenskih kulturnih ustvar-
jalcev v ZDA od 1. 3. 2004 do 30. 1. 2005.

2. Osnovna razpisna področja: razpis je
namenjen vsem posameznikom, ki na po-
dročju: uprizoritvenih umetnosti, vizualnih
umetnosti, književnosti, glasbe, intermedij-
skih umetnosti in AV – kulture, esejistike,
publicistike in kritike v medijih (za področje
kulture) delujejo v slovenskem kulturnem
prostoru in se jim omogoči bivanje in delo-
vanje v umetniškem ateljeju v New Yorku v
času od 1. 3. 2004 do 30. 1. 2005.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: na
razpis se lahko prijavijo posamezniki, ki
ustvarjajo na enem izmed zgoraj naštetih
področij ter izpolnjujejo pogoje, kot jih do-
loča razpisna dokumentacija.

Obvezno dokazilo reference o doseda-
njem umetniškem ustvarjanju.

4. Pojasnila za uporabo ateljeja
Kandidat mora uporabljati atelje v skla-

du s sporazumom, ki je del razpisne doku-
mentacije.

Izbranega kandidata se pozove k podpi-
su sporazuma o pogojih bivanja in delovanja
v ateljeju. Kolikor se v roku 15 dni ne odzove
na poziv ministrstva, se šteje, da je odstopil
od svoje zahteve za bivanje v ateljeju.

Posamezni kandidat lahko v tem času
biva največ do 3 mesece. Ministrstvo si pri-
držuje pravico, da v primeru, ko več kandi-
datov zaprosi za isti termin, samo določi
termine bivanja.

Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi t.i. “rezervno li-
sto“ treh kandidatov (po prioritetnem sezna-
mu), ki lahko bivajo v ateljeju, če umetnik,
ki je bil prvotno izbran zaradi objektivnih
okoliščin ministrstvu sporoči, da mora upo-
rabo ateljeja odpovedati.

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica
za področja, ki so predmet razpisa.

5. Razpisni kriteriji
Ministrstvo bo prijavljene vloge presoja-

lo s stališča kvalitete na podlagi naslednjih
kriterijev:

1. kakovost dosedanjega dela kandi-
data,

2. odmevnost v strokovni javnosti,
3. stopnja prispevka k čim učinkovitejši

predstavitvi slovenske umetnosti v medna-
rodnem prostoru.

Med prijavami, ki bodo ustrezali navede-
nim kriterijem, bo ministrstvo dalo prednost:

1. predlagateljem, ki so že uspešno
predstavljali slovensko umetnost v ZDA,

2. predlagateljem, ki se izkažejo z refe-
rencami na področju mednarodnega kultur-
nega sodelovanja.

6. Razpisna dokumentacija:
1. besedilo razpisa,
2. prijavni obrazec z navedbo obveznih

prilog,
3. vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predla-

gatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak pone-
deljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezano z izvedbo javne-
ga razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij, …).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.

7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet razpisa
JPR5-NY-04, znaša: 7,000.000 SIT.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena proračunska sredstva mora-
jo biti porabljena v proračunskem letu 2004
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Za-
kon o izvrševanju proračuna RS za leto 2003
in 2004 (Ur. l. RS, št. 118/02 in 63/03). V
primeru, da bo uporabnik ateljeja začel z
bivanjem v letu 2004, pa bodo obveznosti
poravnane iz proračunskega leta 2004.

9. Razpisni rok: razpis se začne 12. 12.
2003 in zaključi 12. 1. 2004.

10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih

razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse ob-
vezne priloge in podatke, določene v razpi-

sni dokumentaciji. Vloga mora biti predlože-
na na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistro-
va 10, 1000 Ljubljana, do 12. 1. 2004 oziro-
ma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prija-
va na razpis 2004, Atelje v New Yorku z
oznako JPR5-NY-04. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov.

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
12. 1. 2004 oziroma je bila do tega dne
predložena na vložišču ministrstva. Vloge,
prispele oziroma oddane po tem datumu,
se štejejo za prepozne.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki bo
15. januarja 2004 iz nadaljnjega postopka
izločilo vse prepozne in nepopolne vloge
ter vloge, katerih prijavitelji ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

11. Pristojna uslužbenka za dajanje in-
formacij in pojasnil: Pia Vrhovec, e-mail:
pia.vrhovec@gov.si, tel. 369-59-53.

Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 11. ure.

12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v raz-
pisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je nave-
deno pod 6. točko.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izbo-
ru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih raz-
pisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo priče-
lo 15. 1. 2004.

Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
programov po postopku, kot ga določa Pra-
vilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.

Ministrstvo za kulturo

Št. 3351-18/2003/37 Ob-107458

Izbran izvajalec za izdelavo
informacijske rešitve za podporo

učenja slovenščine na daljavo 2003,
št. 3351-18/2003

1. Ime oziroma naziv in sedež ponud-
nika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana, Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport (MŠZŠ),
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Ministrstvo za
zunanje zadeve (MZZ), Prešernova 25,
1000 Ljubljana.

2. Datum izbire: 22. 10. 2003.
3. Vrsta in obseg storitev: izvajalec bo

na osnovi javnega naročila male vrednosti
za izbor izvajalca za izdelavo informacijske
rešitve za podporo učenja slovenščine na
daljavo 2003, št. 3351-18/2003 za na-
ročnika izdelal informacijsko rešitev za
podporo učenja slovenščine na daljavo, za-
gotovil prostor na strežniku in registriral
ustrezno domeno ter izvedel prenos vse-
bin učenja slovenščine na daljavo v infor-
macijsko rešitev.

4. Merila za dodelitev naročila: popolne
vloge je ocenila strokovna komisija, ki so jo
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sestavljali strokovni sodelavci vseh treh mi-
nistrstev na osnovi naslednjih meril:

a) cena ponudbe: 0 do 50 točk,
b) reference: 0 do 30 točk,
c) rok izvedbe: 0 do 20 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fakul-
teta za elektrotehniko – Laboratorij za tele-
komunikacije, Tržaška c. 25, Ljubljana.

6. Pogodbena vrednost: 3,506.100 SIT
z vključenim DDV.

7. Število prejetih ponudb: 11 ponudb.
8. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
Vrednost najnižje ponudbe je bila

3,506.100 SIT.
Vrednost najvišje ponudbe je bila

6,956.136 SIT.
9. Datum in številka objave razpisa prve

faze omenjenega postopka: /
Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 3351-38/2003/14 Ob-107460
Izbran izvajalec za objavo vsebin

e-uprave na javno dostopnih točkah do
Interneta 2003, št. 3351-38/2003
1. Ime oziroma naziv in sedež ponud-

nika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana.

2. Datum izbire: 13. 10. 2003.
3. Vrsta in obseg storitev: izvajalec bo na

osnovi javnega naročila male vrednosti za
izbor izvajalca za objavo vsebin e-uprave na
javno dostopnih točkah do Interneta 2003,
št. 3351-38/2003 za naročnika omogočil,
da bodo imeli uporabniki možnost brezplač-
nega dostopa do vsebin e-uprave.

4. Merila za dodelitev naročila: popolne
vloge je ocenila strokovna komisija, ki so jo
sestavljali strokovni sodelavci ministrstva na
osnovi naslednjih meril:

a) razširjenost javno dostopnih točk po
Sloveniji: 0 do 30 točk,

b) povprečna frekventnost obiskov: 0 do
25 točk,

c) cena mesečnega pavšala: 0 do 25
točk,

d) funkcionalnost: 0 do 20 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Logina d.o.o., Ljubljana,
Vodnikova c. 252.

6. Pogodbena vrednost: 7,332.864 SIT
z vključenim DDV.

7. Število prejetih ponudb: 4 ponudbe.
8. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Vrednost najnižje ponudbe je bila

5,940.000 SIT.
Vrednost najvišje ponudbe je bila

7,332.864 SIT.
9. Datum in številka objave razpisa prve

faze omenjenega postopka: /
Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 9510-227/03 Ob-107476
Za delo v izvedenskih organih Zavod za

pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije objavlja

razpis
za izvedenca medicinske stroke za

invalidsko komisijo I. stopnje pri
območni enoti Maribor:

– 1 specialista internista.
Za izvedenca je lahko imenovan zdrav-

nik specialist z veljavno licenco Zdravniške

zbornice Slovenije z najmanj štiriletnimi de-
lovnimi izkušnjami v svoji specialistični de-
javnosti, ki je praviloma v rednem delovnem
razmerju ali samozaposlen.

Izbrani izvedenec, ki bo imenovan za šti-
ri leta, bo kot član senata ali predsednik
senata invalidske komisije ali kot zdravnik
posameznik izdeloval izvedenska mnenja po
Zakonu o pokojninskem in invalidskem za-
varovanju. Delo se na podlagi določil Pravil-
nika o organizaciji in načinu delovanja inva-
lidskih komisij ter drugih izvedenskih orga-
nov Zavoda za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije opravlja po pogodbi in
praviloma v popoldanskem času.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z do-
kazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah v 8
dneh na naslov: Zavod za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje Slovenije, Območna
enota Maribor, Sodna ul. 15, 2000 Maribor.

O imenovanju oziroma neimenovanju bo-
do kandidati obveščeni v 8 dneh po sklepu
pristojnega organa.

Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Območna enota Maribor

Ob-107260
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,

javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana,
razpisuje

javni razpis
za prodajo nezazidanega stavbnega

zemljišča
1. Predmet prodaje: nezazidano stavbno

zemljišče se nahaja na parc. št. 1112/1, k.o.
Teharje, v velikosti 1591 m2. Namenjeno je
za gradnjo poslovnih objektov na območju
obrtne cone Štore I (pri bencinski črpalki
Petrola), ob glavni cesti Štore–Celje.

2. Prodajna cena: cena zemljišča je naj-
manj tolarska protivrednosti 71.245 EUR po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila.

DDV ni vključen v ceno in ga plača ku-
pec. Stroške overitve podpisa prodajne po-
godbe plača kupec sam. Zemljiškoknjižni
prepis nepremičnine, ki je predmet prodaje
uredi in plača kupec sam, vendar šele po
plačilu celotne kupnine.

3. Druga določila
Na razpis se lahko prijavijo:
– fizične osebe, ki se izkažejo da so dr-

žavljani RS;
– pravne osebe, ki so registrirane in ima-

jo sedež v Republiki Sloveniji.
V pisni ponudbi morajo interesenti pred-

ložiti:
– naziv kupca, EMŠO oziroma matična

številka, davčna številka in njegov točen
naslov;

– plačilne pogoje;
– ponujeno ceno;
– fizične osebe: potrdilo o državljan-

stvu RS;
– pravne osebe: izpisek iz sodnega re-

gistra, iz katerega je razvidno, da imajo se-
dež v RS in ustrezno overjeno pooblastilo
za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vla-
ga pooblaščenec;

– potrdilo o plačani varščini, ki znaša
10% od navedene izklicne cene.

Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.

Varščino, ki znaša 10% od navedene iz-
klicne cene je treba plačati na TRR Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije, jav-
nega sklada, Poljanska cesta 31, Ljubljana,
št. 01100-6270960211, z navedbo “varšči-
na za javni razpis“. Varščina bo najugodnej-
šemu ponudniku vračunana v kupnino, dru-
gim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena
v 15 dneh po končani izbiri.

Pisne ponudbe morajo biti poslane s pri-
poročeno pošiljko v 15 dneh od objave te-
ga razpisa na naslov prodajalca: Stanovanj-
ski sklad Republike Slovenije, javni sklad,
Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, z ozna-
ko Nakup – Ne odpiraj.

Nepravočasne in nepopolne ponudbe
ne bodo upoštevane.

Prodajalec na podlagi tega razpisa ni za-
vezan skleniti pogodbo o prodaji z najbolj-
šim ali katerimkoli drugim ponudnikom.

Vse informacije v zvezi s to objavo dobi-
jo zainteresirani na Stanovanjskem skladu
Republike Slovenije, javnem skladu, Poljan-
ska cesta 31, Ljubljana, tel. 01/47-10-536
pri Milojki Blagus.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija v
roku 5 dni od poteka razpisa. Odpiranje
ponudb ni javno. Prednost pri izbiri bo imel
ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno in boljše
plačilne pogoje.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
po prejemu obvestila o izbiri in plačati ku-
pnino v pogodbenem roku, sicer bo pogod-
ba razveljavljena, varščina pa zadržana.

Stanovanjski sklad Republike
Slovenije

Št. 40510-12/03-34 Ob-107133
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230

Domžale, na podlagi 6. člena Odloka o
oglaševanju in obveščanju na javnih površi-
nah in površinah v lasti Občine Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/03)
objavlja

javni razpis
za izbor izvajalca za upravljanje z

objekti za oglaševanje in obveščanje
na javnih površinah in površinah v lasti

Občine Domžale
1. Predmet razpisa je upravljanje s čez-

cestnimi transparenti na javnih površinah in
površinah v lasti Občine Domžale.

2. Na razpis lahko kandidirajo pravne
osebe ali samostojni podjetniki posamezni-
ki, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti
oglaševanja.

3. Vsebina ponudbe:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo, da je registriran za opravlja-

nje dejavnosti,
– da izkaže, da ima poravnane obvezno-

sti do Občine Domžale,
– izjavo, da bo dejavnost opravljal sam

in jo ne bo oddal drugim izvajalcem,
– predlog nadomestila za opravljanje de-

javnosti, ki je predmet razpisa,
– reference.
4. Izbrani izvajalec bo s sklenitvijo po-

godbe pridobil izključno pravico za posta-
vitev, trženje in vzdrževanje objektov za
oglaševanje na lokacijah v razpisni doku-
mentaciji. Pogodba se sklepa za določen
čas 5 let.
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5. Merila, ki bodo uporabljena:
– višina nadomestila 80%,
– dosedanje pozitivne reference na po-

dročju izvajanja oglaševanja 20%.
6. Rok in način predložitve ponudb: do

22. 1. 2004 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, vložišče, Ljubljanska 69, 1230
Domžale in vidno označena: Ne odpiraj! Po-
nudba za “Oglaševanje – Plakatniki“.

7. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
26. 1. 2004 ob 12. uri v prostorih Oddelka
za komunalne zadeve Občine Domžale, pr-
vo nadstropje, Savska 2, Domžale.

8. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Naročnik bo pojasnila razpisne doku-
mentacije ponudnikom posredoval le na pod-
lagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje
3 dni pred rokom za predložitev ponudb na
zgoraj naveden naslov. Navedeni rok je tudi
skrajni rok, do katerega lahko ponudniki za-
htevajo dodatna pojasnila na oddelek za ko-
munalne zadeve, Savska 2, Domžale, Irena
Savnik Dovč, tel. 724-20-22, na podlagi pre-
dloženega potrdila (lahko po faksu) o vplači-
lu zneska v višini 1.000 SIT na račun št.
01223-0100001491, sklic na št. 71419919,
namen nakazila: razpisna dokumentacija.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti.

Občina Domžale

Št. 40510-13/03 Ob-107227
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230

Domžale, na podlagi 6. člena Odloka o
oglaševanju in obveščanju na javnih površi-
nah in površinah v lasti Občine Domžale
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/03)
objavlja

javni razpis
za izbor izvajalca za upravljanje z

objekti za oglaševanje in obveščanje
na javnih površinah in površinah v lasti

Občine Domžale
1. Predmet razpisa je upravljanje s pla-

katniki na drogovih javne razsvetljave na jav-
nih površinah in površinah v lasti Občine
Domžale.

2. Na razpis lahko kandidirajo pravne
osebe ali samostojni podjetniki posamezni-
ki, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti
oglaševanja.

3. Vsebina ponudbe:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo, da je registriran za opravlja-

nje dejavnosti,
– da izkaže, da ima poravnane obvezno-

sti do Občine Domžale,
– izjavo, da bo dejavnost opravljal sam

in jo ne bo oddal drugim izvajalcem,
– predlog nadomestila za opravljanje de-

javnosti, ki je predmet razpisa,
– reference.
4. Izbrani izvajalec bo s sklenitvijo pogod-

be pridobil izključno pravico za postavitev,
trženje in vzdrževanje objektov za oglaševa-
nje na lokacijah v razpisni dokumentaciji. Po-
godba se sklepa za določen čas 5 let.

5. Merila, ki bodo uporabljena:
– višina nadomestila 80%,
– dosedanje pozitivne reference na po-

dročju izvajanja oglaševanja 20%.
6. Rok in način predložitve ponudb: do

22. 1. 2004 do 12. ure na naslov: Občina

Domžale, vložišče, Ljubljanska 69, 1230
Domžale in vidno označena: Ne odpiraj! Po-
nudba za “Oglaševanje – Plakatniki“.

7. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
26. 1. 2004 ob 12. uri v prostorih Oddelka
za komunalne zadeve Občine Domžale, pr-
vo nadstropje, Savska 2, Domžale.

8. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Naročnik bo pojasnila razpisne doku-
mentacije ponudnikom posredoval le na pod-
lagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje
3 dni pred rokom za predložitev ponudb na
zgoraj naveden naslov. Navedeni rok je tudi
skrajni rok, do katerega lahko ponudniki za-
htevajo dodatna pojasnila na oddelek za ko-
munalne zadeve, Savska 2, Domžale, Irena
Savnik Dovč, tel. 724-20-22, na podlagi pre-
dloženega potrdila (lahko po faksu) o vplači-
lu zneska v višini 1.000 SIT na račun št.
01223-0100001491, sklic na št. 71419919,
namen nakazila: razpisna dokumentacija.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti.

Občina Domžale

Ob-107176
Na podlagi 36. člena Zakona o gospo-

darskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98), Zakona o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopali-
šča (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list
RS, št. 26/90 in 110/02) in Odloka o po-
kopališki in pogrebni dejavnosti ter o ureja-
nju pokopališča na območju Občine Veržej
(Uradni list RS, št. 114/00) objavlja Občina
Veržej

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

pogrebne in pokopališke dejavnosti na
območju Občine Veržej

1. Koncedent: Občina Veržej, Ulica brat-
stva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

2. Predmet koncesije: dejavnost javne
službe opravljanja pokopališke dejavnosti
obsega opravljanje pokopaliških storitev,
opravljanje pogrebne dejavnosti in urejanje
pokopališč z okolico.

Pokopališke storitve so naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– urejanje oziroma izvajanje pogrebnih

svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosed-

njih grobov,
– prva ureditev groba,
– izvajanje pokopališke dežurne službe,
– opravljanje drugih nalog, ki so določe-

ne z zakonom in s tem odlokom.
Pogrebna dejavnost zajema naslednje

dejavnosti:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– oddajanje grobnih prostorov,
– sklepanje najemnih pogodb za gro-

bove,
– vodenje evidence o grobovih in skle-

njenih najemnih pogodbah,
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– druga dela, ki so posebej dogovorje-

na z upravljavcem pokopališča.
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki ob-

sega vzdrževanje pokopališča, razdelitev na
posamezne zvrsti grobov in prekop grobov,
zajema pa naslednja dela:

– čiščenje in odstranjevanje odpadkov
in snega,

– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic, vzdrževanje in obrezo-

vanje dreves, grmičevja in žive meje,
– vzdrževanje poti,
– vzdrževanje in čiščenje mrliške veže,
– urejanje nevzdrževanih grobov,
– posip poti in parkirišča ob poledici,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in

napravah,
– vodenje katastra pokopališča.
3. Območje izvajanja koncesije: poko-

pališče Veržej.
4. Koncesijska pogodba se sklepa za

dobo 5 let.
5. Kandidati za pridobitev koncesije mo-

rajo izpolnjevati pogoje iz 28. člena Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališča na območju Občine
Veržej (Uradni list RS, št. 114/00) in pogoje
iz razpisne dokumentacije, ki jo kandidati lah-
ko dvignejo v prostorih Občinske uprave ob-
čine Veržej vsak delavnik med 8. in 12. uro
proti plačilu zneska v višini 5.000 SIT.

6. Kandidatura mora vsebovati sestavi-
ne iz razpisne dokumentacije. Kandidatura
mora biti popolna, ker bo v nasprotnem pri-
meru izločena iz nadaljnje obravnave.

7. Merila za izbiro kandidata: cena sto-
ritev.

Pozitivne reference na področju izvaja-
nja pokopališke službe.

8. Kandidati morajo oddati pisno kandi-
daturo v zaprti ovojnici z oznako in naslo-
vom kandidata ter s pripisom “Javni rapis –
Ne odpiraj! Koncesija – Pokopališče“.

Kandidature je potrebno dostaviti na na-
slov Občina Veržej, Ulica bratstva in enot-
nosti 8, 9241 Veržej, in sicer do dne 6. 2.
2004 do 12. ure. Po pošti poslana kandi-
datura (ne glede na vrsto pošiljke) mora
prispeti na naslov razpisovalca prav tako do
navedenega datuma in ure.

9. Odpiranje kandidatur bo javno. Odpi-
ranje bo vodila strokovna komisija, ki jo bo
imenoval razpisovalec. Javno odpiranje bo
dne 6. 2. 2004 ob 13. uri na sedežu Obči-
ne Veržej.

10. Vsak udeleženec ali kandidat nosi
svoje stroške, ki jih je imel v postopku, sled-
nje tudi v primeru, če razpisovalec uresniči
negativno pogodbeno klavzulo.

11. Razpisovalec si pridržuje pravico ne
izbrati nobenega kandidata za koncesionarja
(ne podeliti koncesije) in ponoviti razpis, koli-
kor kandidature kljub veljavnosti iz katerega-
koli razloga vsebinsko ne ustrezajo (vsebin-
ska nesprejemljivost) in zato ne more biti v
nobenem primeru odškodninsko odgovoren.
Podelitev koncesije je izključna pravica raz-
pisovalca.

12. O izbiri koncesionarja oziroma uporabi
negativne pogodbene klavzule bodo kandidati
obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu
odločitve Občinskega sveta občine Veržej.

13. Informacije v zvezi z razpisno doku-
mentacijo dobite na tel. 02/588-81-80.

Občina Veržej

Št. 650-00-20/2003 Ob-107427
Na podlagi 175. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03), 10. člena
Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in
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15/03) in 2. člen Pravilnika o načinu vre-
dnotenja športnih programov in objektov v
občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 103/03 –
uradno prečiščeno besedilo), objavlja Ob-
čina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v

Občini Črnomelj za leto 2004
Naziv in sedež naročnika: Občina Črno-

melj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
I. Na razpis za sofinanciranje športnih pro-

gramov se lahko prijavijo: športna društva,
športna zveza, zavodi, gospodarske družbe,
zasebniki in druge organizacije, registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu, ustanove,
ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v
športu in so splošne koristne in neprofitne,
vrtci, osnovne šole, poklicne, srednjetehni-
ške, srednje strokovne šole in gimnazije.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji za javni razpis:

1. da imajo sedež v Občini Črnomelj,
2. da so registrirani za opravljanje špor-

tne dejavnosti,
3. da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske mož-
nosti za uresničitev načrtovanih športnih ak-
tivnosti,

4. redno letno dostavljajo občini podat-
ke o članstvu, poročila o realizaciji progra-
mov, načrt aktivnosti in poročila o doseže-
nih rezultatih,

5. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pra-
vilnika, ki so podlaga za vrednotenje špor-
tnih programov,

6. da imajo društva in njihove zveze ure-
jeno evidenco o članstvu, plačani članarini
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa za-
kon o društvih.

III. V letu 2003 bomo sofinancirali izva-
jalcem športnih programov naslednje vse-
bine:

1. interesna športna vzgoja otrok in mla-
dine,

2. športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

3. športna vzgoja otrok in mladine s po-
sebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),

4. kakovostni šport,
5. športna rekreacija,
6. vrhunski šport,
7. šport invalidov,
8. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih

kadrov,
9. delovanje športne zveze.
IV. Izbrane programe bomo sofinancirali

na podlagi Pravilnika o načinu vrednotenja
športnih programov in objektov v Občini Čr-
nomelj.

V. Predvidena višina sredstev:
20,000.000 SIT.

VI. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: zapečatene kuverte morajo pri-
javitelji oddati z jasno oznako in napisom
“Javni razpis – Šport 2004, Ne odpiraj“ na
sprednji strani ter navedbo naziva in naslo-
va prijavitelja na hrbtni strani kuverte. Kot
veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo
pravilno označene prispele do 23. 1. 2004
do 10. ure, v sprejemno pisarno, na naslov:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Čr-
nomelj. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec
Peteh, tel. 07/30-61-100. Odpiranje prijav
bo 26. 1. 2004.

VII. Izvajalci športnih programov morajo
oddati razpisno dokumentacijo, izpolnjeno
v skladu z navodili iz III. točke razpisne do-
kumentacije za sofinanciranje športnih pro-
gramov v Občini Črnomelj za leto 2004.

VIII. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci na podlagi popol-
nih vlog prejeli v 30 dneh po sprejemu
sklepa občinskega sveta o dodelitvi finan-
čnih sredstev.

IX. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe o sofinanciranju športnih programov.

Občina Črnomelj

Ob-107471
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljuto-

mer, objavlja

javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje

letnih programov dejavnosti v
ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer za

leto 2004
1. Predmet razpisa so finančna sredstva

iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju letnih programov dejavnosti
v ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer za leto
2004.

2. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki
imajo sedež v Občini Ljutomer, so registrira-
ni najmanj eno leto, imajo urejeno evidenco
o članstvu, imajo zagotovljene prostorske in
kadrovske pogoje za izvajanje določene lju-
biteljske kulturne dejavnosti, je predloženi
program namenjen čim večjemu številu upo-
rabnikov, je izvedba programa primerljiva s
povprečno kakovostjo v dejavnosti.

3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno raz-
pisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se dvigne-
jo v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova uli-
ca 1, soba 111.

4. Občina bo sofinancirala naslednje
vsebine:

– dejavnost sekcij v kulturnih društvih,
skupinah in posameznikih,

– prostočasne kulturne aktivnosti izven
šolskega (sodelovanje na območnih sre-
čanjih),

– vzgojno-izobraževalnega programa,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vo-

denje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije ter dejav-

nost na področju varovanja kulturne dedi-
ščine,

– druge programe, ki dokažejo vsebin-
sko upravičenost.

5. Rok za predložitev vloge in vseh za-
htevanih dokumentov je 15. januar 2004 na
naslovu Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
Ljutomer, oddelek za družbene dejavnosti
soba št. 111. Prijave morajo biti podane v
zaprti kuverti z oznako “Javni razpis za letne
programe dejavnosti v ljubiteljski kulturi za
leto 2004.“

6. Okvirna višina razpisnih sredstev za
ta namen je 4,000.000 SIT.

7. O višini sredstev dobljenih na tem raz-
pisu bodo vlagatelji obveščeni v roku osem
dni po odločitvi komisije.

Občina Ljutomer

Ob-107399
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,

na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpola-

ganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Občinskega sveta občine
Litija z dne 4. 12. 2003, objavlja

javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo

poslovno stanovanjskega objekta v
lasti Občine Litija

1. Predmet prodaje.
Poslovno stanovanjski objekt na Valva-

zorjevem trgu 18 v Litiji, na parc. št. 69/1
stavba v izmeri 188 m2, s pripadajočim dvo-
riščem na parc. št. 69/2 v izmeri 52 m2,
vpisani v vl. št. 956 k.o. Litija. Stavba se
nahaja v centru mesta Litije. Zgradba je ma-
sivne izvedbe z vkopano kletjo, pritličjem,
dvema nadstropjema in mansardo, s sku-
pno koristno površino 494,56 m2. Objekt je
potreben obnove. Izhodiščna cena je
18,600.000 SIT. V navedeni ceni ni vklju-
čen davek na promet nepremičnin (2%), ki
se prišteje k pogodbeni ceni.

2. Pogoji zbiranja ponudb
Pisne ponudbe lahko oddajo fizične ose-

be, ki so državljani RS in pravne osebe, ki
so registrirane in imajo sedež v RS. Nepre-
mičnina je naprodaj po načelu “videno –
kupljeno“. Kupec mora ponuditi kupnino
enako ali višjo od izhodiščne cene.

Odpiranje ponudb in izbor najugodnej-
šega ponudnika bo komisijski, izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno odku-
pa nepremičnin (v primeru dveh ali več po-
nudb z enako najvišjo ceno, je izbran po-
nudnik, ki ga določi žreb komisije).

Z uspelim ponudnikom se sklene kupo-
prodajna pogodba najkasneje v roku 30 dni
od dneva sprejema sklepa o izbiri, plačilo
kupnine v 8 dneh od dneva sklenitve po-
godbe. Vse stroške v zvezi z odkupom –
notarske stroške, davčne dajatve, stroške
vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača
kupec. Varščina za resnost ponudbe za
predmet prodaje znaša 1,860.000 SIT. Var-
ščino je potrebno plačati do oddaje pisne
ponudbe na transakcijski račun Občine Liti-
ja št. 01260-6000000137, s sklicem za na-
men javnega zbiranja ponudb. Ponudniku,
ki s ponudbo ne bo uspel, se varščina vrne
v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponud-
nika, uspelemu ponudniku pa se bo varšči-
na vštela v kupnino. Varščina se ne obre-
stuje. Če uspeli ponudnik ne sprejme po-
gojev sklenitve pravnega posla, varščina za-
pade v korist Občine Litija. Pisna ponudba
mora prispeti v zaprti in pravilno označeni
kuverti do vključno 24. 12. 2003 do 9. ure
na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, Litija,
z obvezno označbo na kuverti: “Ne odpiraj
– ponudba za nakup “Stavbe Valvazorjev
trg 18“.

3. Ponudba mora vsebovati:
a) ime oziroma firmo ponudnika, točen

naslov, davčno številko, številko bančnega
računa ponudnika,

b) ponujeno ceno v SIT, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,

c) izjavo, da ponudnik sprejema razpi-
sne pogoje,

d) potrdilo o državljanstvu za fizične ose-
be, za samostojne podjetnike priglasitveni
list oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev,
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e) dokazilo o plačilu varščine,
f) dokazila o finančnem stanju ponud-

nika, ne sme biti starejše od 3 mesecev (za
družbe BON-1 in BON-2; za samostojne
podjetnike BON-1/SP in potrdilo o plača-
nih prispevkih in davkih),

g) vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala na
predmetu prodaje (opisati namembnost ob-
jekta),

h) predvideni zaključek obnove objekta,
i) pri pravni osebi ime in tel. št. osebe, ki

je pooblaščena za tolmačenje ponudbe.
Prepozno prispelih pisnih ponudb komi-

sija ne bo obravnavala v postopku za izbor
najugodnejšega ponudnika. Ponudba, ki bo
vsebovala nižjo ceno od izhodiščne, komi-
sija ne bo obravnavala. V primeru nepopol-
nih ponudb bo komisija zahtevala od po-
nudnika dopolnitev ponudbe v roku 5 dni
od prejema poziva. Občina Litija ni dolžna
skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim
od ponudnikov.

Vse dodatne informacije v zvezi s prodajo
in ogledom nepremičnine zainteresirani po-
nudniki dobijo na Občini Litija pri Dušanu
Petričeviču, tel. 01/89-63-436, 89-63-424,
ponedeljek in petek od 9. do 11. ure in sre-
da od 9. do 11. in od 13. do 15. ure.

Občina Litija

Javne dražbe

Ob-107244
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdra-

vje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, in Splo-
šna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor, ki jo zastopa direktor bolni-
šnice prim. Gregor Pivec, dr. med., objav-
ljata na podlagi 40. člena Uredbe o pridobi-
vanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter sklepa Vlade Republike Sloveni-
je o soglasju za izvedbo javne dražbe, št.
465-208/2003 z dne 28. 8. 2003

javno dražbo
z zbiranjem ponudb za prodajo

nepremičnine
1. Lastnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za zdravje.
Uporabnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Označba in opis predmeta prodaje:

poslovni objekt na naslovu Pivola 18, 2311
Hoče, stoječ na parceli št. 244/3, k.o.
Pivola.

3. Predmet prodaje ima v najemu od
dne 19. 6. 1992, Trinko d.o.o. Hočko Po-
horje, 1/b, za nedoločen čas z minimalno
dobo trajanja najema 10 let.

4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja.

5. Izklicna cena v SIT: 15,700.000 SIT.
6. Pisne ponudbe (z navedbo pošiljate-

lja na hrbtni strani ovojnice) morajo prispeti
oziroma biti vročene v zaprti ovojnici z oz-
nako Ne odpiraj – Javna dražba, najkasne-
je do dne 12. 1. 2004, do 12. ure na na-
slov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, Oddelek za splo-
šno pravno področje.

7. Kavcija: vsak dražitelj mora ponudbi
priložiti dokaz, da je plačal kavcijo v višini
10% od izklicne cene na račun Ministrstva
za zdravje št. 01100-6300109972, sklic na
št. 18 27111-7141998-22900003.

Po končani dražbi se plačana kavcija,
brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim dra-
žiteljem, ki na dražbi niso uspeli. Uspele-
mu dražitelju pa se plačana kavcija všteje v
ceno.

8. Način in rok plačila: celotna kupnina
mora biti plačana najkasneje v roku osmih
dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne
kupnine je pogoj za pridobitev lastninske
pravice. Plačilo kupnine je treba nakazati
na račun, kot je naveden pod 7. točko.

9. Podrobnejši podatki: interesenti si lah-
ko pred dražbo po predhodnem dogovoru,
ogledajo nepremičnine oziroma pridobijo
druge informacije pri kontaktni osebi oziro-
ma na naslednjem naslovu: Martin Munda,
univ. dipl. inž., tel. 02/321-25-60, Splošna
bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.

Interesenti lahko na tem naslovu zahte-
vajo tudi ogled o poslovnem prostoru, ki je
predmet javne dražbe, in sicer najkasneje
še 3 dni pred rokom, ki je določen za odda-
jo ponudb.

10. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije, ostali pa le po izkazani predpisa-
ni vzajemnosti,

– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno; dražitelj pred dražbo pre-
veri vse zanj relevantne podatke,

– upoštevane bodo le pravočasne in pra-
vilno zaprte ter opremljene ponudbe, ki bo-
do izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo
enake ali višje od izhodiščne (izklicne) pro-
dajne cene; navajanje spremenjenih ali do-
datnih ali dvoumnih pogojev je razlog za
izločitev ponudbe,

– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15
delovnih dni od prejema obvestila o izbiri,
skleniti s prodajalcem kupoprodajno po-
godbo,

– če izbrani dražitelj ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
prodajni postopek razveljavljen, vplačana
kavcija bo zadržana,

– dražitelji, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu javne dra-
žbe obveščeni takoj, vsi dražitelji pa bodo o
izidu pisno obveščeni v roku 3 dni od javne-
ga odpiranja ponudb,

– davek skladno z veljavnimi prepisi po-
ravna dražitelj – kupec, ki nosi tudi vse dru-
ge stroške v zvezi s pogodbo in prenosom
lastništva (stroške overitve, vpisa v zemlji-
ško knjigo in morebitne druge stroške, dav-
ščine ali prispevke),

– uspelemu dražitelju se nepremičnina
izroči v last in posest po plačilu celotne
kupnine in davka,

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena, najugodnejši dražitelj je tisti, ki po-
nudi najvišjo ceno ob izpolnjevanju vseh
drugih pogojev razpisa.

11. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in pri-

spevkih,

– potrdilo o državljanstvu, če je dražitelj
fizična oseba,

– potrdilo iz sodnega registra, če je dra-
žitelj pravna oseba,

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa.

12. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo dne 15. 1. 2004, ob 10. uri na na-
slovu: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, v prostoru: Interni-
stična služba, sejna soba, 3. nadstropje.

Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb
se morajo izkazati s pisnim pooblastilom in
osebnim dokumentom s fotografijo, ponud-
niki – fizične osebe pa z osebnim doku-
mentom.

Ministrstvo za zdravje

Ob-107466
Nepremičnine Celje d.o.o., Trg Celjskih

knezov 8, Celje, in Mestna Občina Celje,
Trg celjskih knezov 9 Celje, na podlagi
51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 74/98), Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), v skla-
du z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03) ter
sklepom 5. seje Mestnega sveta mestne
občine Celje z dne 22. 4. 2003, objavlja

prodajo nepremičnin
z zbiranjem pisnih ponudb (pisna

dražba)
I. Predmet prodaje je:
1. poslovni prostor v stavbi Cankarjeva

2, Celje, v izmeri 42,82 m2. Izklicna cena
je 7,540.318,80 SIT;

2. poslovni prostor za skladišče v stavbi
Glavni trg 17, Celje, v izmeri 42,27 m2. Iz-
klicna cena je 6,417.000 SIT;

3. poslovni prostor za skladišče v stavbi
Glavni trg 17, Celje, v izmeri 65,95 m2. Iz-
klicna cena je 7,569.703 SIT;

4. poslovni prostor za skladišče v stavbi
Gledališki trg 7, Celje, v izmeri 37,48 m2.
Izklicna cena je 2,071.217 SIT;

5. poslovni prostor v stavbi Glavni trg 18,
Celje, v izmeri 79,85 m2. Izklicna cena je
14,000.000 SIT;

6. poslovni prostor v stavbi Gosposka
3, Celje, v izmeri 142,65 m2. Izklicna cena
je 24,045.088 SIT;

7. poslovni prostor v stavbi Gosposka 3,
Celje, v izmeri 70,56 m2. Izklicna cena je
11,413.661 SIT;

8. poslovni prostor v stavbi Gosposka
18, Celje, v izmeri 16,68 m2. Izklicna cena
je 3,494.300 SIT;

9. poslovni prostor v stavbi Gosposka
32, Celje, v izmeri 26,77 m2. Izklicna cena
je 2,221.210 SIT;

10. poslovni prostor v stavbi Gosposka
32, Celje, v izmeri 42,83 m2. Izklicna cena
je 3,759.830 SIT;

11. poslovni prostor v stavbi Gubčeva 6,
Celje, v izmeri 60,10 m2. Izklicna cena je
11,899.800 SIT;

12. poslovni prostor v stavbi Kidričeva
6, Celje, v izmeri 331,25 m2. Izklicna cena
je 62,804.160 SIT;

13. poslovni prostor v stavbi Kocbekova
ulica 2-6, Celje, v izmeri 97,81 m2. Izklicna
cena je 12,725.472 SIT;
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14. poslovni prostor v stavbi Kocbekova
ulica 2-6, Celje, v izmeri 43,04 m2. Izklicna
cena je 7,310.969 SIT;

15. poslovna stavba Mariborska 60, s
površino poslovnih prostorov 342,02 m2. Iz-
klicna cena je 55,301.676 SIT;

16. poslovni prostor v stavbi Slomškov
trg 4, Celje, v izmeri 37,24 m2. Izklicna ce-
na je 5,992.367 SIT;

17. poslovni prostor v stavbi Stanetova
8/a in 10, Celje, v izmeri 257,44 m2. Izklic-
na cena je 31,500.000 SIT;

18. poslovni prostor v stavbi Stanetova
16/a, Celje, v izmeri 48,07 m2. Izklicna ce-
na je 7,376.215 SIT;

19. poslovni prostor v stavbi Stanetova
16/a, Celje, v izmeri 23,75 m2. Izklicna ce-
na je 5,300.350 SIT;

20. poslovni prostor v stavbi Stanetova
16/a, Celje, v izmeri 49,24 m2. Izklicna ce-
na je 7,539.400 SIT;

21. poslovni prostor v stavbi Stanetova
16/a, Celje, v izmeri 40,67 m2. Izklicna ce-
na je 6,771.555 SIT;

22. poslovni prostor v stavbi Ul. bratov
Vošnjakov 12, Celje, v izmeri 61 m2. Izklic-
na cena je 12,240.888 SIT;

23. poslovni prostor za skladišče v stav-
bi Vrunčeva 4, Celje, v izmeri 37,47 m2.
Izklicna cena je 3,851.916 SIT;

24. poslovni prostor v stavbi Zagata 4,
Celje, v izmeri 71,42 m2. Izklicna cena je
11,678.796,20 SIT.

Vse nepremičnine, razen pod točko 2,
3, 4, 11 in 24 so obremenjene z najemnim
razmerjem. Najemnik ima ob izpolnjevanju
pogojev dražbe predkupno pravico, pri če-
mer se upoštevajo njihova vlaganja v ob-
jekt, oziroma poslovne prostore.

II. Pogoji pisne dražbe
Ponudbe lahko pošiljajo fizične osebe,

ki so državljani Republike Slovenije in prav-
ne osebe, ki so registrirane in imajo sedež
v Republiki Sloveniji.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti potr-
dilo o državljanstvu za fizično osebo, ozi-
roma originalni izpisek iz sodnega registra
s katerim pravna oseba izkaže sedež v Re-
publiki Sloveniji in potrdilo o plačani var-
ščini. Ponudbi je potrebno priložiti tudi po-
trdilo o plačanih davkih in prispevkih. V
primeru, ko je ponudnik najemnik katere-
gakoli poslovnega prostora ali stanovanja,
last Mestne občine Celje ali Nepremičnine
Celje d.o.o., mora ponudbi priložiti doka-
zilo o plačanih obveznostih iz naslova na-
jemnega razmerja.

Ponudbe je potrebno poslati priporoče-
no, ali osebno vročiti na naslov: Nepremič-
nine Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8,
Celje, v zapečateni kuverti z oznako: “Po-
nudba za nakup nepremičnin na naslovu
(naslov poslovnega prostora, za katerega
se daje ponudba)“.

Rok za zbiranje ponudb je do vključ-
no 29. 12. 2003 do 9. ure. Vsak ponud-
nik mora pred zaključenim rokom za od-
dajo ponudbe položiti varščino v višini
10% od izklicne cene na transakcijski
račun Nepremičnine Celje, d.o.o., št.
24300-8004305631, z navedbo “varšči-
na za javno dražbo“. Plačana varščina bo
izbranim ponudnikom vračunana v ceno,

drugim pa bo brez obresti vrnjena v 5 dneh
po izbiri ponudnikov.

Javno odpiranje pisnih ponudb bo
29. 12. 2003 ob 10. uri v prostorih Nepre-
mičnine Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov
8, Celje.

Prodajalec na podlagi tega zbiranja po-
nudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o pro-
daji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom,
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla ustavi.

O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb
ne bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po
odpiranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki po-
nudi najvišjo ceno, pri enaki ponudbi pa
tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila celotne
kupnine.

Kupna pogodba bo sklenjena v 15 dneh
po odpiranju pisnih ponudb, rok za plačilo
kupnine pa je 8 dni od sklenitve pogodbe.

Izročitev nepremičnine in prenos lastniš-
tva se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.

Davek na promet z nepremičninami, stro-
ške cenitve, sestave in overitve pogodb ter
druge stroške v zvezi z nakupom ter preno-
som lastništva plača kupec.

Vse druge informacije lahko dobijo zain-
teresirani ponudniki na zgoraj navedenem
naslovu vsak dan od 8. do 11. ure, tel.
03/42-65-116, faks 03/42-65-134, kon-
taktna oseba Andrej Urankar. Ogled nepre-
mičnin je mogoč po dogovoru.

Nepremičnine Celje, d.o.o.

Razpisi delovnih
mest

Št. 367/2003 Ob-107173
Osnovna šola Podčetrtek razpisuje pro-

sto delovno mesto
pomočnice vzgojiteljice
za določen čas, s polnim delovnim ča-

som.
Začetek dela je 1. 1. 2004.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 108/02 in
34/03). Prijave in dokazila o izpolnjevanju
pogojev pošljite v 8 dneh po objavi na na-
slov OŠ Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254
Podčetrtek.

Kandidate bomo obvestili o izboru v za-
konitem roku.

Osnovna šola Podčetrtek

Št. 111-85/03-0515 Ob-107174
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f čle-

na Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Uradni list RS, št.
35/97, 87/97, 31/00, 33/00 in 24/01):

a) 2 prosti mesti sodnikov za prekr-
ške na Senatu za prekrške Republike
Slovenije.

Razpisni pogoji:

K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške
iz 258.d člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prekrških in pogoje
za izvolitev na mesto sodnika za prekrške
Senata za prekrške Republike Slovenije, do-
ločene v prvem odstavku 258.e člena Za-
kona o spremembah in dopolnitvah zakona
o prekrških.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 110-16/03-4 Ob-107234
Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za de-
lovno mesto

pripravnika za usposabljanje za opra-
vo strokovnega upravnega izpita v Sek-
torju za upravne notranje zadeve.

Pogoji: srednja strokovna izobrazba
upravno administrativne, ekonomske ali
splošne smeri ter izpolnjevanje splošnih po-
gojev, ki jih določajo predpisi s področja
delovnega prava.

Delovno razmerje bo z izbranim kandi-
datom sklenjeno za določen čas – 8 mese-
cev in s polnim delovnim časom. Delo se
opravlja na lokaciji Adamič Lundrovo nabre-
žje 2 v Ljubljani. Dodatne informacije lahko
dobite na tel. 01/306-30-74.

Pisne vloge z življenjepisom in fotokopi-
jo potrdila o pridobljeni izobrazbi posreduj-
te v roku 8 dni na naslov: Upravna enota
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
1000 Ljubljana. Kandidate bomo o izbiri ob-
vestili v 30 dneh po opravljeni izbiri.

Upravna enota Ljubljana

Št. 146/2003 Ob-107235
Na podlagi prvega odstavka 58. člena

Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02) Okrajno sodišče v Novem mestu
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:

strokovni sodelavec.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Okraj-

no sodišče v Novem mestu, Jerebova 2,
8000 Novo mesto.

2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
strokovni sodelavec III.

3. Delo se lahko opravlja v nazivih: stro-
kovni sodelavec III, strokovni sodelavec II,
strokovni sodelavec I.

4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti v nazi-

vu strokovni sodelavec III, najmanj 3 leta v
nazivu strokovni sodelavec II, najmanj 4 leta
v nazivu strokovni sodelavec I,

– opravljen pravniški državni izpit oziro-
ma pravosodni izpit,

– poznavanje dela z računalnikom.
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kan-

didati prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba ter ustrezne refe-
rence oziroma dokazila o izpolnjevanju de-
lovnih izkušenj,
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– potrdilo o opravljenem pravniškem dr-
žavnem izpitu oziroma opravljenem pravo-
sodnem izpitu.

Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa dokazila. Z izbranim
kandidatom bomo sklenili delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim ča-
som.

6. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave tega javnega natečaja na
naslov: Okrajno soidšče v Novem mestu,
Jerebova 2, 8000 Novo mesto.

Kandidate bomo o izboru obvestili v ro-
ku 8 dni po odločitvi.

7. Oseba, ki daje informacije o izvedbi
javnega natečaja: sekretar sodišča Janez
Grden, tel. 07/33-81-258.

Okrajno sodišče v Novem mestu

Su 2105/2003 Ob-107237
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v

Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9,
6000 Koper, objavlja javni natečaj za pro-
sto delovno mesto

strokovni sodelavec III/strokovna so-
delavka III

za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom, 40 ur na teden ter s poskusno do-
bo v trajanju treh mesecev.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeti,
– dve leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit,
– aktivno obvladanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja

dokazila:
– diplomo pravne fakultete,
– potrdilo o opravljenem pravniškem dr-

žavnem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– potrdilo o nekaznovanosti.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Prijave z dokazili pošljite na naslov:

Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsedni-
ka, Ferrarska 9, 6000 Koper.

Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožne-
ga sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.

Okrožno sodišče v Kopru

Ob-107261
V skladu z 58. členom Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Urad RS za makroekonomske analize in raz-
voj, Gregorčičeva 27, Ljubljana, javni nate-
čaj za

pripravnika za področje upravno-ad-
ministrativnega dela na Uradu za ma-
kroekonomske analize in razvoj.

Splošni pogoji:
– visoka izobrazba na Fakulteti za upra-

vo – diplomirani upravni organizator,
– poznavanje dela z osebnim računalni-

kom in splošnih programskih orodij,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Zaželeno je praktično poznavanje roko-

vanja z dokumetarnim gradivom. Prednost
bodo imeli kandidati s priloženimi priporočili.

Poleg splošnih pogojev veljajo za kandi-
date tudi posebni pogoji 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.

S pripravniki bomo sklenili delovno ra-
zmerje za čas opravljanja pripravništva, z
možnostjo kasnejše sklenitve delovnega ra-
zmerja za nedoločen čas.

Pisne ponudbe z življenjepisom in doka-
zilih o izobrazbi pošljite v 8 dneh po objavi
na naslov Urada, s pripisom “Razpis za po-
dročje upravno-administrativnega dela“.

Za splošne informacije lahko pokličete
na tel. 478-10-87 (Marija Polanc).

Kandidate, ki se bodo uvrstili v ožji iz-
bor, bomo povabili na razgovor.

Urad RS za makroekonomske
analize in razvoj

Ob-107266
Na podlagi 33. in 34. člena Statuta Do-

ma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža
Idrija in sklepa Sveta zavoda z dne 28. 11.
2003 Svet zavoda objavlja razpis za delov-
no mesto

direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, določenih v skladu s 56. in 69. členom
Zakona o socialnem varstvu izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– imajo končano VI. ali VII. stopnjo stro-
kovne izobrazbe ustrezne smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da imajo organizacijske, vodstvene in

strokovne sposobnosti, ki jamčijo, da bodo
s svojim delom prispevali k uresničevanju
ciljev Doma v mandatnem obdobju, za kate-
rega kandidirajo ter da so pri svojem stro-
kovnem delu dosegali pozitivne delovne re-
zultate,

– kandidaturi morajo predložiti vizijo raz-
voja in program dela zavoda.

Mandat za razpisano delovno mesto tra-
ja 4 leta.

Kandidati naj pošljejo prijave v roku 8
dni na naslov: Dom upokojencev Jožeta Pri-
možiča Miklavža Idrija, Arkova ulica 004,
5280 Idrija, s pripisom “Svet zavoda – Pri-
java na razpis“.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od dneva objave.

Dom upokojencev
Jožeta Primožiča Miklavža Idrija

Tu-K 2/2003-bt Ob-107296
Vrhovno državno tožilstvo Republike

Slovenije, Dunajska c. 22, Ljubljana, ob-
javlja na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), tretjega
odstavka 58. člena Zakona o državnem to-
žilstvu (Ur. l. RS, prečiščeno besedilo, št.
14/03), 4. člena Pravilnika o državnotožil-
skem pripravništvu, opr. št. Tu 242/03 z
dne 27. 11. 2003 in Odlokom o določitvi
števila pripravniških delovnih mest na
posameznih okrožnih državnih tožilstvih
(Ur. l. RS, št. 59/03), javni natečaj za za-
poslitev

državnotožilskih pripravnikov za
usposabljanje univerzitetnih diplomira-
nih pravnikov za samostojno pravniško
delo v okviru državnega tožilstva ter pri-
prave na pravniški državni izpit.

Pripravniška delovna mesta objavljamo
na naslednjih državnih tožilstvih:

1. Okrožno državno tožilstvo v Celju:
– 2 mesti za pripravnike, ki sklenejo de-

lovno razmerje na okrožnem državnem to-
žilstvu,

– 1 mesto za pripravnika, ki mu izobra-
ževanje zagotavlja delodajalec oziroma za
volonterskega pripravnika;

2. Okrožno državno tožilstvo v Kopru:
– 2 mesti za pripravnike, ki sklenejo de-

lovno razmerje na okrožnem državnem to-
žilstvu;

3. Okrožno državno tožilstvo v Kranju:
– 2 mesti za pripravnike, ki sklenejo de-

lovno razmerje na okrožnem državnem to-
žilstvu;

4. Okrožno državno tožilstvo v Krškem:
– 2 mesti za pripravnike, ki sklenejo de-

lovno razmerje na okrožnem državnem to-
žilstvu,

– 1 mesto za pripravnika, ki mu izobra-
ževanje zagotavlja delodajalec oziroma za
volonterskega pripravnika;

5. Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani:
– 15 mest za pripravnike, ki sklenejo de-

lovno razmerje na okrožnem državnem to-
žilstvu,

– 5 mest za pripravnike, ki jim izobraže-
vanje zagotavlja delodajalec oziroma za vo-
lonterske pripravnike;

6. Okrožno državno tožilstvo v Mari-
boru:

– 4 mesta za pripravnike, ki sklenejo de-
lovno razmerje na okrožnem državnem to-
žilstvu,

– 1 mesto za pripravnika, ki mu izobra-
ževanje zagotavlja delodajalec oziroma za
volonterskega pripravnika;

7. Okrožno državno tožilstvo v Murski
Soboti:

– 2 mesti za pripravnike, ki sklenejo de-
lovno razmerje na okrožnem državnem to-
žilstvu;

8. Okrožno državno tožilstvo v Novi
Gorici:

– 2 mesti za pripravnike, ki sklenejo de-
lovno razmerje na okrožnem državnem to-
žilstvu;

9. Okrožno državno tožilstvo v Novem
mestu:

– 2 mesti za pripravnike, ki sklenejo de-
lovno razmerje na okrožnem državnem to-
žilstvu;

10. Okrožno državno tožilstvo na Ptuju:
– 2 mesti za pripravnike, ki sklenejo de-

lovno razmerje na okrožnem državnem to-
žilstvu;

11. Okrožno državno tožilstvo v Slovenj
Gradcu:

– 2 mesti za pripravnike, ki sklenejo de-
lovno razmerje na okrožnem državnem to-
žilstvu.

Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnje-
vati so:

– pridobljen naziv univerzitetni diplomi-
rani pravnik ali nostrificirana diploma tuje
pravne fakultete,

– državljanstvo RS in aktivno znanje slo-
venskega jezika ali državljanstvo tuje države
in znanje slovenskega jezika, če obstaja
pravna in dejanska vzajemnost z državo, ka-
tere državljan je,

– poslovna sposobnost in splošna zdrav-
stvena zmožnost.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo diplome,
– izpis ocen opravljenih izpitov,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti.
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Pri izbiri kandidata se bodo upoštevali
naslednji objektivni in subjektivni kriteriji, in
sicer:

– regionalna zastopanost,
– študijski uspeh in posebna priznanja s

tega področja,
– dosežki na drugih področjih in
– pripravljenost za nadaljnje delo na dr-

žavnem tožilstvu.
Z izbranimi kandidati za opravljanje pri-

pravništva s sklenitvijo delovnega razmerja
na okrožnem državnem tožilstvu, bo skle-
njena pogodba o zaposlitvi za določen čas
24 mesecev s polnim delovnim časom.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili o izpolnjevanju pogojev in dokazili, ki so
potrebna pri upoštevanju kriterijev za izbiro
kandidata, v prijavi pa naj navedejo na ob-
močju katerega okrožnega državnega tožil-
stva želijo opravljati pripravništvo ter ali želi
opravljati pripravništvo kot državnotožilski
pripravnik v delovnem razmerju pri držav-
nem tožilstvu ali kot pripravnik, ki mu izo-
braževanje zagotavlja delodajalec oziroma
kot volonterski pripravnik.

Kandidati pošljejo prijave na naslov:
Vrhovno državno tožilstvo RS, Skupna slu-
žba za kadrovske zadeve, p.p. 94, 1001
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave.

Za dodatne informacije smo vam na vo-
ljo na tel. 01/434-19-03.

Vrhovno državno tožilstvo RS

Ob-107345
Na podlagi 56. člena Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) in 4. čle-
na Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest
v Zavodu za šport Škofja Loka, razpisuje
delovno mesto

vodje športnih in spremljajočih ob-
jektov.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, mora kandidat izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– visoka ali višja izobrazba tehnične ali
ekonomske smeri,

– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– poznavanje programskih orodij za de-

lo na PC,
– vozniški izpit b-kategorije.
Od kandidatov pričakujemo zanesljivost,

samoiniciativnost in komunikativnost. Delo
se opravlja v pisarni in na terenu, delovni
čas je razdrobljen preko celega dneva, tudi
med vikendi in prazniki.

Delovno razmerje bomo z izbranim kan-
didatom sklenili za nedoločen čas, s posku-
snim delom. Kandidate, ki izpolnjujete na-
vedene pogoje, vabimo, da pisne ponudbe
z dokazili in s kratkim življenjepisom pošlje-
te v 8 dneh po objavi na naslov: Zavod za
šport Škofja Loka, Podlubnik 1/c, 4220
Škofja Loka. Dodatne informacije se lahko
dobi na tel. 04/515-70-70.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od poteka razpisnega roka.

Zavod za šport Škofja Loka

Ob-107346
Republika Slovenija, Ministrstvo za go-

spodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ob-
javlja javni natečaj za prosto delovno mesto

višjega svetovalca/-ko za pravno po-
dročje v projektni enoti za evropski
sklad za regionalni razvoj.

Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v na-
zivu višji svetovalec/-ka III. Naloge na tem
delovnem mestu se lahko opravljajo v nazi-
vu višji svetovalec/-ka I, višji svetovalec/-ka
II in višji svetovalec/-ka III.

Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba

družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj ozi-

roma tri leta in štiri mesece delovnih izku-
šenj z univerzitetno izobrazbo.

Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje angleškega jezika,
– poznavanje uporabniških programov v

Windows okolju Word, Excel, Power Point,
Internet, elektronska pošta.

Pri izboru bodo imeli prednost kandi-
dati/-ke, ki poznajo:

– predpise s področja javne uprave (jav-
nih naročil in javnih razpisov),

– predpise in terminologijo področja
evropske strukturne politike,

– širitvene procese EU in pridružitvene
procese Slovenije in

– imajo organizacijske in komunikacijske
sposobnosti.

Delovno razmerje bomo sklenili za ne-
določen čas, s polnim delovnim časom.

Kandidati/-ke, ki nimajo opravljenega dr-
žavnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v letu dni od imenovanja.

Pogoje, ki dajejo kandidatom prednost
pri izboru, bo posebna natečajna komisija
presojala na podlagi priloženih dokazil ozi-
roma referenc ali na podlagi pogovora s
kandidati.

Poleg navedenih pogojev morajo kandi-
dati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejajo predpisi s področja delovnega
razmerja ter drugi odstavek 88. člena Za-
kona o javnih uslužbencih.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj in potrdilom o
državljanstvu, potrdilom o nekaznovanosti
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in o tem, da niste bili 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, Kotniko-
va 5. Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/478-32-11.

Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v 15 dneh po opravljenem postopku.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 122-17/2003 Ob-107354
Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-

ce, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:

podsekretarja v Sektorju za finančni
sistem.

Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– 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
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kan-
didat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).

Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava ter po-
goje iz drugega odstavka 88. člena Zakon
o javnih uslužbencih.

Pri izboru bodo imeli prednost kandida-
ti, ki imajo delovne izkušnje s področja tr-
ga vrednostnih papirjev in investicijskih
skladov.

Dokazila, ki jih morajo kandidati pred-
ložiti:

– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpi-

tu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu (ko-
likor 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 Sek-
torju za finančni sistem Ministrstva za finan-
ce, Župančičeva 3, Ljubljana, v nazivu pod-
sekretar. Delo na tem delovnem mestu se
lahko opravlja le v nazivu podsekretar.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne pri-
jave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Ministrstvo za finance,
Služba 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

Su 10/2003 Ob-107401
Višje sodišče v Ljubljani objavlja javni na-

tečaj za uradniško delovno mesto
strokovni sodelavec/sodelavka – 3

delovna mesta.
Uradnik/uradnica, bo naloge opravljal/a

v nazivu višji pravosodni svetovalec III ali
višji pravosodni svetovalec II ali višji pravo-
sodni svetovalec I.

Kraj opravljanja dela: Slovenska 51,
Ljubljana.

Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, polni delovni čas, 4-mesečno posku-
sno delo.

Pogoji za opravljanje dela:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;

– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– državni pravniški izpit;
– znanje osnov uporabe osebnega ra-

čunalnika,
– znanje enega svetovnega jezika,
– delovne izkušnje: višji pravosodni sve-

tovalec III (2 leti), višji pravosodni svetovalec
II (5 let), višji pravosodni svetovalec I (8 let).
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Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kan-
didati pošljejo v roku 8 dni po tej objavi na
naslov Višje sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva
9, Ljubljana, kadrovska služba, z oznako
“javni natečaj“.

Več informacij lahko dobite na tel.
01/366-40-01 (Maja Herič).

O izboru bomo kandidate obvestili v ro-
ku 8 dni po odločitvi.

Višje sodišče v Ljubljani

Ob-107413
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve objavlja prosta delovna mesta
v Sektorju za varnost in zdravje pri delu –

Oddelek za tehnične zadeve:
1. podsekretar.
Za delovno mesto podsekretarja je dolo-

čeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– podsekretar,
– sekretar.
Izbrani kandidat/-ka bo naloge izvrše-

val/-a v nazivu podsekretar.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba – dr. medi-

cine,
– 8 let delovnih izkušenj, če ima kandi-

dat/-ka univerzitetno izobrazbo oziroma
5 let 4 mesece delovnih izkušenj, če ima
izbrani kandidat/-ka univerzitetno izobraz-
bo in magisterij oziroma doktorat oziroma
zaključen specialističen študij iz mednaro-
dnih odnosov,

– državni izpit iz javne uprave,
– znanje enega tujega jezika.
2. višji svetovalec.
Za delovno mesto višjega svetovalca je

določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– višji svetovalec I,
– višji svetovalec II,
– višji svetovalec III.
Izbrani kandidat/-ka bo naloge izvrše-

val/-a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba in-

formacijske ali druge tehnične smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, če ima kandi-

dat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziro-
ma 3 leta 4 mesece delovnih izkušenj, če
ima kandidat/-ka univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziro-
ma magisterijem,

– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje angleškega jezika.
V Sektorju za družino – Oddelek za

upravno pravne zadeve:
3. svetovalec.
Za delovno mesto svetovalca je določe-

no, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II.
Izbrani kandidat/-ka bo naloge izvrše-

val/-a v nazivu svetovalec II.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba

pravne ali družboslovne smeri,
– 3 leta 8 mesecev delovnih izkušenj če

ima kandidat/-ka visoko strokovno izobraz-
bo oziroma 8 mesecev delovnih izkušenj,
če ima kandidat/-ka univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziro-
ma magisterijem,

– državni izpit iz javne uprave,
– znanje enega tujega jezika.

V Sektorju za socialno varstvo:
4. svetovalec.
Za delovno mesto svetovalca je določe-

no, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II.
Sprejeti kandidat/-ka bo naloge izvrše-

val v nazivu svetovalec II.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba

pravne ali družboslovne smeri,
– 3 leta 8 mesecev, če ima kandidat/-ka

visoko strokovno izobrazbo oziroma 8 me-
secev delovnih izkušenj, če ima kandi-
dat/-ka univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magiste-
rijem,

– državni izpit iz javne uprave,
– znanje enega tujega jezika.
V Sektorju za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje:
5. svetovalec.
Za delovno mesto svetovalca je določe-

no, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II,
– svetovalec III.
Sprejeti kandidat/-ka bo naloge izvrše-

val v nazivu svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba

pravne ali družboslovne smeri,
– 3 leta 8 mesecev, če ima kandidat/-ka

visoko strokovno izobrazbo oziroma 8 me-
secev delovnih izkušenj, če ima kandi-
dat/-ka univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magiste-
rijem,

– državni izpit iz javne uprave,
– znanje enega tujega jezika.
V Sektorju za vojne invalide, vojne vete-

rane in žrtve vojnega nasilja:
6. svetovalec.
Za delovno mesto svetovalca je določe-

no, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II,
– svetovalec III.
Sprejeti kandidat/-ka bo naloge izvrše-

val v nazivu svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba

pravne ali družboslovne smeri,
– 3 leta 8 mesecev, če ima kandi-

dat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziro-
ma 8 mesecev delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka univerzitetno ali visoko stro-
kovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem,

– državni izpit iz javne uprave,
– znanje enega tujega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandi-

dati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o jav-
nih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02).

Za objavljena delovna mesta bo delov-
no razmerje sklenjeno za nedoločen čas,
razen pod točko 4. Svetovalec, za katero
pa bo delovno razmerje sklenjeno za dolo-
čen čas do 30. 9. 2003 s 3-mesečnim
poskusnim delom, s polnim delovnim ča-
som.

Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti na-
slednja dokazila:

– fotokopijo dokazila o izobrazbi,

– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-
publike Slovenije,

– potrdilo o opravljenem državnem izpi-
tu iz javne uprave,

– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče),

– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).

Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje
v 8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kadrov-
ska služba, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po izbiri. Dodatne informacije je mo-
goče dobiti pri generalni sekretarki Zmagi
Grah na tel. 478-33-91.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-107418
Svet Poslovno-komercialne šole Celje

razpisuje delovno mesto
ravnatelja Poklicne in strokovne šole

in direktorja Poslovno-komercialne šole
Celje.

Kandidati morajo izpolnjevati splošne za-
konske pogoje in posebne pogoje za ime-
novanje, ki jih določa ZOFVI v 53., 55. in
145. členu ter ZOFVI_A v 43. členu in
Odlok o ustanovitvi Poslovno-komercialne
šole Celje.

Mandat ravnatelja in direktorja traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov Svet Poslovno-komercialne šole
Celje, Kosovelova 4, 3000 Celje, s pripi-
som “Razpis za ravnatelja“.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v za-
konitem roku.

Poslovno-komercialna šola Celje

Ob-107477
Svet Ljudske univerze – Zavod za izo-

braževanje in kulturo Rogaška Slatina razpi-
suje delovno mesto

direktorja/-ice.
Poleg splošnih pogojev, določenih z za-

konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– visokošolska izobrazba,
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od

tega tri leta v izobraževanju odraslih.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo

5 let.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev pošljejo v osmih dneh
na naslov: Ljudska univerza Rogaška Slati-
na, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slati-
na, s pripisom “za razpis“.

O izbiri bomo kandidate obvestili v zako-
nitem roku.

Ljudska univerza Rogaška Slatina

Št. 111-92/03-0515 Ob-107478
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):

a) 1 prosto mesto okrožnega sodni-
ka na pravdnem oddelku Okrožnega so-
dišča v Kranju.

Razpisni pogoji:
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K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-91/03-0515 Ob-107479
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena

Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 14/03):

a) 1 prosto mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva na Okrožnem držav-
nem tožilstvu v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
V skladu z drugim odstavkom 56. člena

Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko imeno-
van državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za
okrožnega državnega tožilca.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-02-1/2003 Ob-107490
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) mini-
ster za finance na podlagi sklepa Ura-
dniškega sveta številka 9064- 28/2003 z
dne 6. 10. 2003 objavlja javni natečaj za
položaj

generalnega direktorja Uprave Repu-
blike Slovenije za javna plačila.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slo-
venije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem naravoslovne ali
družboslovne smeri;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj od tega 5 let na primerljivih vodil-
nih delovnih mestih;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega li-
sta ali maloobmejne prepustnice;

– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;

– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-
žavnem izpitu iz javne uprave oziroma izja-
va o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev, ki ga izda Mini-
strstvo za pravosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

Kandidati morajo imeti najmanj 5 let de-
lovnih izkušenj na primerljivih delovnih me-
stih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovo-
ru s posebno natečajno komisijo. Pri zna-
nju vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik
upoštevajo angleščina, francoščina, nem-
ščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se
uporablja v državah EU in drugih razvitej-
ših državah sveta.

Kandidat, ki nima opravljenega državne-
ga izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene spo-
sobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog ministra za finance bo izbra-
nega kandidata za generalnega direktorja
Uprave Republike Slovenije za javna plačila
imenovala Vlada Republike Slovenije za do-
bo petih let z možnostjo ponovnega imeno-
vanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja
na sedežu organa v Ljubljani, Dunajska ce-
sta 48.

Generalni direktor Uprave Republike
Slovenije za javna plačila bo najkasneje v
petnajstih mesecih od imenovanja na polo-
žaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vo-
denja v javni upravi in druga specialna zna-
nja v okviru štirimesečnega razvojnega pro-
grama “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki
ga organizira in izvaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v
Uradnem listu RS in dnevnem časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik pose-
bne natečajne komisije Franc Tomažič,
Upravna enota Postojna, Ljubljanska 4, Po-
stojna, tel. 05/728-06-50. Kandidatom, ki
jih bo posebna natečajna komisija glede
na strokovno usposobljenost ocenila kot
primerne za položaj, bo predsednik pose-
bne natečajne komisije izdal odločbo, osta-
lim kandidatom pa bo izdan poseben
sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandi-
dati bodo v roku 8 dni od dneva imenova-
nja izbranega kandidata na položaj pisno
obveščeni o izbiri.

Ministrstvo za finance

Št. 111-02-2/2003 Ob-107491
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za finance na podlagi sklepa Uradniškega
sveta številka 9064-27/2003 z dne 6. 10.
2003 objavlja javni natečaj za položaj

direktorja Urada Republike Slovenije
za preprečevanje pranja denarja.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slo-
venije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem naravoslovne ali
družboslovne smeri;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj, od tega 5 let na primerljivih vodil-
nih delovnih mestih;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega li-
sta ali maloobmejne prepustnice;

– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave fotokopijo po-
trdila o opravljenem državnem izpitu iz jav-
ne uprave oziroma izjava o opravljenem dr-
žavnem izpitu iz javne uprave;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev, ki ga izda Mini-
strstvo za pravosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

Kandidati morajo imeti najmanj 5 let de-
lovnih izkušenj na primerljivih delovnih me-
stih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
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Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe prora-

čunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in

pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Kandidati morajo izkazati znanje vsaj ene-
ga tujega jezika z ustreznim dokazilom oziro-
ma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s pose-
bno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj ene-
ga tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo
angleščina, francoščina, nemščina ali izje-
moma drug tuji jezik, ki se uporablja v drža-
vah EU in drugih razvitejših državah sveta.

Kandidat, ki nima opravljenega državne-
ga izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene spo-
sobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog ministra za finance bo izbra-
nega kandidata za direktorja Urada Repu-
blike Slovenije za preprečevanje pranja de-
narja imenovala Vlada Republike Slovenije
za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu se-
kretarja na sedežu organa v Ljubljani, Can-
karjeva cesta 5.

Direktor Urada Republike Slovenije za
preprečevanje pranja denarja bo najkasneje
v petnajstih mesecih od imenovanja na polo-
žaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vo-
denja v javni upravi in druga specialna znanja
v okviru štirimesečnega razvojnega progra-
ma “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga
organizira in izvaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z do-
kazili na naslov: Kadrovska služba Vlade
Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljub-
ljana, in sicer v roku 30 dni od dne objave
v Uradnem listu RS in dnevnem časopisu.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije dr. Grega Virant, Mini-
strstvo za notranje zadeve, Urad za organiza-
cijo in razvoj uprave, Šmartinska 152, Ljub-
ljana, tel. 01/587-45-00. Kandidatom, ki jih
bo posebna natečajna komisija glede na stro-
kovno usposobljenost ocenila kot primerne
za položaj, bo predsednik posebne natečaj-
ne komisije izdal odločbo, ostalim kandida-
tom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kan-
didat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.

Ministrstvo za finance

Št. 111-02-3/2003 Ob-107492
Na podlagi drugega odstavka 191. čle-

na, prvega odstavka 27. člena in tretjega

odstavka 33. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister
za finance na podlagi sklepa Uradniškega
sveta številka 9064-38/2003 z dne 21. 10.
2003 objavlja javni natečaj za položaj

generalnega direktorja Davčne upra-
ve Republike Slovenije.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
ekonomske, pravne ali druge družboslovne
smeri;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj od tega 5 let na primerljivih vodil-
nih delovnih mestih;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tuje-

ga jezika;
– obvladati morajo računalniške pro-

grame;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega li-
sta ali maloobmejne prepustnice;

– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave oziroma izja-
va o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev, ki ga izda Mini-
strstvo za pravosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee;

– znanje vsaj enega tujega jezika se do-
kazuje z ustreznim dokazilom oziroma potr-
dilom ali kako drugače, kar pojasnijo v raz-
govoru s posebno natečajno komisijo;

– fotokopijo dokazila o opravljenem se-
minarju oziroma izobraževanju s področja
poznavanja računalniških programov oziro-
ma izjava prijavljenega kandidata o izpolnje-
vanju pogoja z opisom poznavanja računal-
niških programov.

Kandidati morajo imeti najmanj 5 let de-
lovnih izkušenj na primerljivih delovnih me-
stih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeri-

tev delovanja državne uprave,

– poznavanje načrtovanja in rabe prora-
čunskih sredstev,

– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.

Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Pri znanju vsaj enega tujega jezika se
kot tuji jezik upoštevajo angleščina, franco-
ščina, nemščina ali izjemoma drug tuji je-
zik, ki se uporablja v državah EU in drugih
razvitejših državah sveta.

Kandidat, ki nima opravljenega državne-
ga izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene spo-
sobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Na predlog ministra za finance bo izbra-
nega kandidata za generalnega direktorja
Davčne uprave Republike Slovenije imeno-
vala Vlada Republike Slovenije za dobo pet-
ih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Delo bo opravljal v nazivu sekretarja na se-
dežu organa v Ljubljani, Šmartinska 55.

Generalni direktor Davčne uprave Repu-
blike Slovenije bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vo-
denje in upravljanje v upravi”, ki ga organizi-
ra in izvaja Upravna akademija.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Kadrovska služba Vlade Re-
publike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana,
in sicer v roku 30 dni od dne objave v
Uradnem listu RS in dnevnem časopisu.

Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica pose-
bne natečajne komisije Nevenka Črešnar-
Pergar, Aktiva invest d.d., Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/560-46-71. Kandidatom,
ki jih bo posebna natečajna komisija glede
na strokovno usposobljenost ocenila kot
primerne za položaj, bo predsednica po-
sebne natečajne komisije izdala odločbo,
ostalim kandidatom pa bo izdan poseben
sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandi-
dati bodo v roku 8 dni od dneva imenova-
nja izbranega kandidata na položaj pisno
obveščeni o izbiri.

Ministrstvo za finance

Št. 122-1006/2003 Ob-107522
V skladu z 58. členom Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana,
javni natečaj za uradniško delovno mesto:

višji/a svetovalec/ka v Sektorju za
gozdarstvo, v Oddelku za razvoj gozdov.

1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 56,
58, Ljubljana.

2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec.
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3. Delo se opravlja v nazivu: višji sveto-
valec I, višji svetovalec II, višji svetovalec III,
pri čemer bo delavec imenovan v naziv višji
svetovalec III.

4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimeseč-
nim poskusnim delom.

5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega

mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega de-
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– najmanj visoka strokovna izobrazba
gozdarske smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega

postopka,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati z znanjem

s področja gozdnogospodarskega načrto-
vanja.

6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandi-
dati/ke predložiti za zasedbo delovnega
mesta:

– dokazilo o državljanstvu Republike Slo-
venije,

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-
nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojen na nepogojno kazen v trajanju več
kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej navedenega
kaznivega dejanja,

– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diplo-
ma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma), potrdilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka,

– življenjepis z opisom dosedanjih de-
lovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.

V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandi-
dirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in strokov-
nega izpita iz upravnega postopka pod po-
gojem, da bodo v primeru izbora na delov-
no mesto navedena izpita opravile najka-
sneje v enem letu od imenovanja v naziv.

7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Kadrovska služba, Dunajska 56, 58,
Ljubljana, s pripisom: “Javni natečaj – višji
svetovalec v sektorju za gozdarstvo“.

8. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 122-1005/2003 Ob-107523
V skladu z 58. členom Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana,
javni natečaj za uradniško delovno mesto:

višji/a svetovalec/ka v Sektorju za
strukturno politiko in podeželje, v Od-
delku za izboljšanje zemljiške strukture.

1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 56,
58, Ljubljana.

2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec.

3. Delo se opravlja v nazivu: višji sveto-
valec I, višji svetovalec II, višji svetovalec III,
pri čemer bo delavec imenovan v naziv višji
svetovalec III.

4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimeseč-
nim poskusnim delom.

5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega

mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega de-
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– najmanj visoka strokovna izobrazba ge-
odetske, kmetijske ali družboslovne smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati s pozna-

vanjem računalniških orodij ArcWiev ali
AvtoCad, ter z znanji s področja komasacij.

6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in po-
sebnih pogojev, ki jih morajo kandidata/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:

– dokazilo o državljanstvu Republike Slo-
venije,

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-
nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojen na nepogojno kazen v trajanju več
kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej navedenega
kaznivega dejanja,

– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diplo-
ma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma), potrdilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka,

– življenjepis z opisom dosedanjih de-
lovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.

V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandi-
dirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in strokov-
nega izpita iz upravnega postopka pod po-
gojem, da bodo v primeru izbora na delov-
no mesto navedena izpita opravile najka-
sneje v enem letu od imenovanja v naziv.

7. 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 – višji svetovalec v sektorju za struktur-
no politiko in podeželje“.

8. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije

o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 122-1007/2003 Ob-107524
V skladu z 58. členom Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana,
javni natečaj za uradniško delovno mesto:

podsekretar/ka v Sektorju za kmetij-
ske trge, v Oddelku za živinorejo.

1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 56,
58, Ljubljana.

2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
podsekretar.

3. Delo se opravlja v nazivu: podse-
kretar.

4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimeseč-
nim poskusnim delom.

5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega

mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega de-
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– univerzitetna ali visoka strokovna izo-
brazba s specializacijo oziroma magisteri-
jem biotehniške smeri,

– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega

postopka,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati z izkuš-

njami pri vodenju projektov na področju ži-
vinorejske proizvodnje.

6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandi-
dati/ke predložiti za zasedbo delovnega
mesta:

– dokazilo o državljanstvu Republike Slo-
venije,

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-
nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojen na nepogojno kazen v trajanju več
kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej navedenega
kaznivega dejanja,

– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diplo-
ma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma), potrdilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka,

– življenjepis z opisom dosedanjih de-
lovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.

V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandi-
dirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in strokov-
nega izpita iz upravnega postopka pod po-
gojem, da bodo v primeru izbora na delov-
no mesto navedena izpita opravile najka-
sneje v enem letu od imenovanja v naziv.
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7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, Kadrovska služba, Du-
najska 56, 58, Ljubljana, s pripisom: “Jav-
ni natečaj – podsekretar v Oddelku za živi-
norejo“.

8. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 40 Ob-107563
Na podlagi prvega odstavka 27. člena,

prvega odstavka 33. člena in sedmega od-
stavka 57. člena Zakona o javnih uslužben-
cih (Uradni list RS, št. 56/02) v.d. direktor-
ja Urada Vlade RS za varovanje tajnih po-
datkov objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto

referenta v Uradu Vlade RS za varo-
vanje tajnih podatkov.

Delo se lahko opravlja v nazivih: referent
IV, III in II, izbran/a kandidat/ka bo delo
opravljal/a v nazivu referent IV.

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja splošna ali srednja

strokovna šola upravne ali druge ustrezne
smeri;

– najmanj šest mesecev delovnih iz-
kušenj;

– aktivno znanje angleškega jezika;
– dobro poznavanje programov za delo

na PC.
Za navedeno delovno mesto je kraj

opravljanja dela na sedežu Urada Vlade RS
za varovanje tajnih podatkov, Slovenska 5,
Ljubljana.

Kandidati/kandidatke morajo poleg na-
vedenih pogojev, izpolnjevati tudi nasled-
nje splošne pogoje za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžno-
sti, in da ni bila obsojena na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mese-
cev ter imeti opravljen državni izpit iz javne
uprave.

Kandidati/kandidatke morajo k prijavi z
življenjepisom poleg morebitnih dodatnih
dokazil priložiti tudi naslednja dokazila:

– fotokopijo dokazila o državljanstvu;
– fotokopijo zadnjega šolskega spriče-

vala;
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr-

žavnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaz-

nivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pra-
vosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidatko/kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznive-
ga dejanja iz prejšnje alinee.

V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lah-
ko za delovno mesto kandidirajo tudi ose-
be, ki nimajo opravljenega državnega izpita
iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v enem letu od ime-
novanja v naziv.

Kandidatke/kandidati pošljejo pisne pri-
jave z dokazili na naslov: Urad Vlade RS za
varovanje tajnih podatkov, Slovenska 5,
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dne obja-
ve v Uradnem listu RS.

Kandidati/ke bodo o izboru pisno ob-
veščeni v 30 dneh od poteka roka za prija-
vo na natečaj. O izboru na razpisano de-
lovno mesto bo izbranemu kandidatu/ki iz-
dana upravna odločba, drugim kandida-
tom/kam pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani. Z izbranim kandidatom/ko bomo
po dokončnosti odločbe o izboru sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in trimesečnim po-
skusnim delom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/426-91-20.

Urad Vlade RS
za varovanje tajnih podatkov

Druge objave

Ob-107307
V skladu z Uredbo o pridobivanju, razpola-

ganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 77/03) in
na podlagi sklepov Občinskega sveta občine
Majšperk št. 361-05/03-01 z dne 30. 10.
2003, ter številka 360-03/03-01-1 z dne
30. 10. 2003 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

Predmet prodaje
1. a) Predmet prodaje je poslovna stav-

ba na parcelni številki 12/3, k.o. Ptujska
Gora, v velikosti 38.72 m2.

b) Izhodiščna cena nepremičnine je iz-
računana na dan 13. 11. 2003 in znaša
1,500.000 SIT, brez 20% DDV.

2. a) Predmet prodaje je dvosobno sta-
novanje parc. št. 81/52, k.o. Lešje s sku-
pno koristno površino 51,71 m2 in z oce-
njenim pripadajočim zemljiščem v izmeri
41,74 m2.

b) Izhodiščna cena stanovanja je izraču-
nana na dan 12. 11. 2003 in znaša
5,600.000 SIT, brez 20% DDV.

Pogoji:
1. Ponudnik je lahko pravna oseba s se-

dežem v RS, ki se izkaže z izpisom iz so-
dnega registra ali fizična oseba, ki se izka-
že s potrdilom o slovenskem državljanstvu,
ali tujci v skladu z 68. členom Ustave RS.

2. Ponudnik mora v ponudbi navesti:

a) katero nepremičnino iz razpisa kupuje,
b) ponujeno ceno za nepremičnino, naj-

manj v višini izhodiščne cene,
c) način plačila kupnine,
d) podatki o ponudniku (ime in priimek

fizične osebe oziroma naziv pravne osebe,
naslov, davčno št., EMŠO oziroma matično
številko ponudnika, fotokopijo osebnega do-
kumenta oziroma dokazilo o registraciji),

e) v ponudbi je potrebno navesti dejav-
nost, ki se bo opravljala v prostorih, ki so
predmet prodaje, če gre za nakup nepre-
mičnine pod 1. točko.

3. Nepremičnine so naprodaj po siste-
mu “videno – kupljeno“.

4. Stroške prepisa in zemljiškoknjižno iz-
vedbo plača kupec sam. Notarske stroške
plača kupec.

5. Zavezanec za plačilo DDV je prodaja-
lec.

6. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Občina Majšperk,
Majšperk 32a, 2322 Majšperk, ali oddane
v sprejemni pisarni Občine Majšperk, v za-
pečateni ovojnici z oznako “Ponudba za na-
kup nepremičnin pod zap. št. (številka ne-
premičnine, ki je predmet ponudbe) – Ne
odpiraj“, do vključno 22. 12. 2003.

7. Ponudniki bodo o izboru pisno obve-
ščeni.

8. Prednost pri izboru bo imel kupec, ki
bo za posamezno nepremičnino ponudil vi-
šjo ceno.

9. Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo
z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom skle-
nil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki
je zajeta v tem razpisu.

10. Sklenitev pogodbe: kupec mora
skleniti pogodbo v 8 dneh po prejemu ob-
vestila o izbiri.

11. Kupec mora plačati kupnino nasled-
nji dan po podpisu pogodbe.

12. Za podrobnejše informacije o pred-
metih prodaje se zainteresirane osebe lah-
ko obrnejo na Občino Majšperk, Marjan
Gorčenko, tel. 02/795-08-30.

Občina Majšperk

Št. 465-02-28/2003 Ob-107474
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 46. 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. 07/393-92-93, faks
07/393-92-82.

2. Predmet prodaje: nepremičnine na
območju ZN Otočec, navedene v tabeli:
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Zap. Parc. št., Vrsta m2 Namen gradnje Lokacija Cena Komunalni Izhodiščna cena
št. vse k.o. rabe zemljišča prispevek

Šentpeter

1 160/150 njiva 620 stanovanjsko- 7a 3,106.640,20 6,806.986,20 9,913.626,40
poslovna

Nepremičnine se nahajajo na območju,
ki se ureja z Odlokom o spremembi in do-
polnitvi zazidalnega načrta Otočec,
ZN-4351 (Uradni list RS, št. 11/96), s kate-
rim je na zemljišču, ki je predmet prodaje,
omogočena gradnja prizidka sli samostoj-
nega objekta za stanovanjsko ali poslovno
dejavnost. Pogoji za posege v prostor so
navedeni v lokacijski informaciji in so na
vpogled pri občinskem organu.

3. Izhodiščna cena nepremičnin iz tabe-
le je sestavljena iz:

a) cena zemljišča, ki na podlagi cenitve
na dan 15. 9. 2003 znaša:

– za stanovanjsko poslovno gradnjo
5.010,71 SIT/m2,

b) komunalnega prispevka, ki na podlagi
programa opremljanja stavbnih zemljišč za
območje ZN Otočec in revalorizacije (okto-
ber 2003) znaša:

– za stanovanjsko poslovno gradnjo
10.979,01 SIT/m2.

V okviru komunalnega prispevka so s
programom opremljanja zajeti stroški izde-
lave zazidalnega načrta, geodetskega po-
snetka, programa opremljanja, stroški par-
celacije, priprave zemljišča, odškodnin in
odkupa zemljišč ter ocena izgradnje cestne-
ga, vodovodnega, kanalizacijskega, elek-
tričnega omrežja, javne razsvetljave in peš-
poti. Končni znesek komunalnega prispev-
ka bo znan po zaključeni izgradnji in bo
predmet poračuna.

Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno.

4. Ponudnik mora ponudbe predložiti v
zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina No-
vo mesto, Novi trg 6, 8000 Novo mesto, z
oznako: “Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine parc. št. 160/150, k.o. Šent-
peter – ZN Otočec“.

5. Rok za oddajo ponudbe je 19. 12.
2003 do 11. ure.

6. Ponudnik mora plačati kavcijo v višini
10% izhodiščne cene nepremičnine. Kavci-
jo je potrebno nakazati na podračun pri EZR
Mestne občine Novo mesto pri UJP, št.
01285-0100015234, obvezno navesti na-
men 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 konča-
nem izboru najugodnejšega ponudnika.

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 v tabeli,

– dokazilo o plačani kavciji,
– dokazilo o lastništvu zemljišča parc.

št. 160/7, k.o. Šentpeter – velja samo za
lastnika sosednjega zemljišča.

8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponud-
nikom se bo sklenila pogodba najkasneje v
roku 7 dni od prejema obvestila. Če izbrani
ponudnik ne podpiše pogodbe v navede-
nem roku, Mestna občina Novo mesto za-
drži njegovo kavcijo in podpiše pogodbo z
naslednjim najugodnejšim ponudnikom.

9. S sklenitvijo pogodbe bo kupec spre-
jel 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 te pogodbe,

– 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 organiza-
cijam 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 soglasodajalcev,

– dovolil prekope nepremičnine zaradi
izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoje-
čega oziroma novega infrastrukturnega
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,

– ne bo uporabljal ostalih zemljišč v sklo-
pu zazidalnega načrta brez soglasja lastni-
ka zemljišča,

– plačal stroške notarja za overitev po-
godbe, kakor tudi za overitev zemljiškok-
njižnega dovolila.

10. Kupnina in rok plačila kupnine: ku-
pnina za zemljišče se mora plačati v 8 dneh
od podpisa prodajne pogodbe.

Komunalni prispevek in rok plačila: ko-
munalni prispevek se mora plačati v 15
dneh od podpisa prodajne pogodbe.

11. Kriteriji za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je ponujena cena. V primeru, da
bo ponudbo za nakup zemljišča oddal tudi
lastnik objekta, ki stoji na sosednjem zemlji-
šču parc. št. 160/7, k.o. Šentpeter, ponu-
dil pa bo nižjo ceno od ostalih ponudnikov,
se z njim lahko sklene pogodba v primeru,

da bo sprejel najvišjo ponujeno ceno s stra-
ni ostalih ponudnikov.

O najugodnejšem ponudniku bo odločal
župan Mestne občine Novo mesto. Odpira-
nje ponudb opravi posebna komisija in po
zaključku postopka predlaga županu izbor
najugodnejšega ponudnika.

12. Vsa dodatna pojasnila o nepremični-
nah in ostale informacije interesenti dobijo
na Mestni občini Novo mesto, Oddelek za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kon-
taktna 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 se po-
nudnikom povrne plačane kavcije.

Mestna občina Novo mesto

Št. 465-02-29/2003 Ob-107475
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 46. 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
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-92-93, faks
07/393-92-82.

2. Predmet prodaje je nepremičnina:
– nepremičnina parc. št. 121/2, dvori-

šče, v izmeri 293 m2, k.o. Kandija.
Izhodiščna vrednost: vrednost nepremič-

nine na podlagi cenitve na dan 30. 6. 2003
znaša 2,332.640,39 SIT.

3. Nepremičnina se prodajata v celoti po
načelu videno-kupljeno.

4. Ponudniki morajo ponudbe predloži-
ti v zaprti ovojnici na naslov: Mestna obči-
na Novo mesto, Novi trg 6, 8000 Novo
mesto, z oznako: “Ne odpiraj – ponudba
za nakup nepremičnine parc. št. 121/2,
k.o. Kandija“.

5. Rok za oddajo ponudb je 19. 12.
2003, do 11. ure.

6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v vi-
šini 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 najugo-
dnejšim ponudnikom.

7. Pisne ponudbe morajo vsebovati na-
slednje dokumente:

– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti



Stran 7388 / Št. 122-124 / 12. 12. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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,
– zemljiškoknjižni izpisek za zemljišče,

ki meji na nepremičnino parc. št. 121/2,
k.o. Kandija in je predmet prodaje.

8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponud-
nikom se bo sklenila pogodba najkasneje v
roku 7 dni od prejema obvestila. Če izbrani
ponudnik ne podpiše pogodbe v navede-
nem roku, Mestna občina Novo mesto za-
drži njegovo kavcijo in podpiše pogodbo z
naslednjim najugodnejšim ponudnikom.

9. Kupnina in rok plačila kupnine: kupni-
na za zemljišče se mora plačati v 8 dneh od
podpisa prodajne pogodbe.

Poleg tega bo kupec plačal davek na
dodano vrednost za ceno zemljišča, ter stro-
ške notarja za overitev pogodbe, kakor tudi
za overitev zemljiškoknjižnega dovolila.

10. Kriterij, ki ga mora zainteresirani ku-
pec zadovoljevati, da bo uvrščen v skupino
primernih kupcev je, da je lastnik sosednje-
ga zemljišča.

O najugodnejšem ponudniku bo odločal
župan Mestne občine Novo mesto. Odpira-
nje ponudb opravi posebna komisija in po
zaključku postopka predlaga županu izbor
najugodnejšega ponudnika.

11. 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.

12. Mestna občina Novo mesto lahko
postopek prodaje nepremičnin ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrne plačane kavcije.

13. Obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo z najugodnejšim ponudnikom, je iz-
ključena.

Mestna občina Novo mesto

Razglasi in objave
Postavitev začasnega

zastopnika po 51. členu
ZUP

Št. 2/05-08-21102-626/2003-14 Ob-107146
Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-

vega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.

80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila na-
čelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Miljutin Vladi-
mirja, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Miljutin Vladimirju, roj. 26. 8. 1956, s
prijavljenim stalnim prebivališčem v
Ljubljani, Grintovška ulica 11, se postavi
Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-29-21102-563/2003-7 Ob-107147
Upravna enota Ljubljana na podlagi prve-

ga odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila na-
čelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanske-
ga stalnega prebivališča Ćatipi Mesuta, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Ćatipi Mesutu, roj. 7. 5. 1951, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na Jelovškovi ul. 17,
Ljubljana, se postavi Marko Aškerc, dela-
vec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-08-21102-479/2003-19 Ob-107148
Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-

vega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila na-
čelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Kojić Mirjane,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Kojić
Mirjani, roj. 26. 1. 1973, s prijavljenim stal-
nim prebivališčem na Igu, Ig 445, se posta-
vi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-08-21102-409/2001-17 Ob-107230
Upravna enota Ljubljana na podlagi

prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila na-
čelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Dragomirović
Nenada, sedaj neznanega prebivališča, iz-
daja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Dragomirović Nenadu, roj. 23. 7. 1957, s
prijavljenim stalnim prebivališčem v Med-

vodah, Preška cesta 12, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-08-21102-486/2003-17 Ob-107262
Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-

vega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila na-
čelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Čaušević Ja-
smina, sedaj neznanega prebivališča, izda-
ja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Čaušević Jasminu, roj. 27. 3. 1984, s pri-
javljenim stalnim prebivališčem v Selu pri
Pancah, Selo pri Pancah 1, se postavi
Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-08-21102-855/2003-10 Ob-107381
Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-

vega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila na-
čelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Čilović Eroine,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Čilović Eroini, roj. 5. 11. 1978, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ulica
Franca Mlakarja 42, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 20900-74/03-21213 Ob-107398
Republika Slovenija, Upravna enota

Domžale izdaja na podlagi prvega odstav-
ka 51. člena Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99) in po
pooblastilu št. 12300-018/00-24 z dne
15. 5. 2000, v zadevi – ugotavljanje de-
janskega stalnega prebivališča Plaznik Mi-
ra, sedaj neznanega prebivališča, nasled-
nji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Plaz-
nik Miru, roj. 2. 9. 1969 Ljubljana, s prijav-
ljenim stalnim prebivališčem v Mengšu,
Slamnikarska ul. 8, se postavi Kalčič Ur-
ško, delavko Upravne enote Domžale.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Št. 209-709/03-0604052 Ob-107453
Upravna enota Ptuj, Oddelek za uprav-

ne notranje zadeve, izdaja na podlagi prve-
ga odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila na-
čelnika št. 032-4/01-01 z dne 11. 4. 2001
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Polajžar Marjance, sedaj ne-
znanega prebivališča, naslednji sklep:

1. Za začasno zastopnico stranki Polaj-
žar Marjanci, rojeni 19. 12. 1970, s prijav-
ljenim stalnim prebivališčem Zgornja Hajdi-
na 103, se postavi Marta Korže, delavka
UE Ptuj.

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblašče-
nec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 209-639/2003-0604052 Ob-107455
Upravna enota Ptuj, Oddelek za uprav-

ne notranje zadeve, izdaja na podlagi prve-
ga odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila na-
čelnika št. 032-4/01-01 z dne 11. 4. 2001
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Vidovič Draga, sedaj neznane-
ga prebivališča, naslednji sklep:

Evidenca statutov
sindikatov

Popravek
V objavi evidence statuta sindikata pod

št. 028-1/2003, Ob-89591 pravila Sindi-
kata družbe Savske elektrarne Ljubljana, ob-
javljeni v Uradnem listu RS, št. 23-24, z dne
7. 3. 2003 se popravi 1. točka pravil, ki pra-
vilno glasi:

1. Pravila Sindikata družbe Savske elek-
trarne Ljubljana, Gorenjska cesta 46,
Medvode, so vpisana v register sindikatov
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Šiška,
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana, dne
31. 1. 2003, pod zaporedno številko 167.

Uredništvo

Št. 141-21/2003 112 Ob-107165
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani statut sindikata z nazivom:
Statut Neodvisni sindikati Slovenije, Po-
družnica Certus Maribor, z dne 10. 5.
2003, s sedežem sindikata v Mariboru, Lin-
hartova ulica 22.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor pod zapo-
redno številko 21, z dne 27. 11. 2003.

Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Neodvisni sindikati Slovenije, Po-
družnica Certus Maribor, je 1437429.

Št. 141-22/2003 112 Ob-107397
Statut podružnice sindikata TAM Mari-

bor vpisan v evidenco statutov sindikatov pri

1. Za začasno zastopnico stranki Vido-
vič Dragu, rojenemu 26. 10. 1951, s prijav-
ljenim stalnim prebivališčem Vareja 48/c,
se postavi Marta Korže, delavka UE Ptuj.

2. Začasna zastopnica bo zastopala stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 209-96/01-525 Ob-107488
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi

prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila na-
čelnika, št. 123-05-16/97-0610/13 z dne
13. 10. 2003, upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča za Galu-
nič Zvonka, katerega prebivališče je nezna-
no, naslednji sklep:

1. Galunič Zvonku, roj. 3. 3. 1945 v Si-
nju, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
Mariboru, Smrekarjeva ulica 3, se postavi
začasni zastopnik Majda Črepnjak, delavka
Upravne enote Maribor.

2. Začasni zastopnik zastopa stranko le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za
to oziroma dokler v postopku ne nastopi
stranka sama, njen pooblaščenec ali zako-
niti zastopnik.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Upravni enoti Maribor, z dne 24. 5. 1993,
pod zaporedno številko 75, s spremembo
imena sindikata v ime Neodvisni sindikati
Slovenije, konferenca M.P.P., RTI, Bismark,
vpisano v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, z dne 1. 7. 1997,
pod zaporedno številko 3, je bil spreme-
njen in sprejet na korespondenčni seji sin-
dikata, dne 23. 7. 2003, in odslej nosi na-
ziv: Statut Neodvisni sindikati Slovenije, Ob-
močni svet Maribor, ko je bilo spremenjeno
in sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej gla-
si: Neodvisni sindikati Slovenije, Območ-
ni svet Maribor, s sedežem sindikata v Ma-
riboru, Ptujska cesta 184.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 22, z dne 2. 12. 2003.
Spremenjen statut se hrani v Upravni enoti
Maribor.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-41/2003-8 Ob-107233
Urad RS za varstvo konkurence je 1. 12.

2003 v zadevi priglašene koncentracije po-
djetja Telemach, družba za komunikacij-
ske storitve d.o.o., Cesta Ljubljanske bri-
gade 21, 1000 Ljubljana (v nadaljeva-
nju: Telemach), v zvezi s pridobitvijo ka-
belsko komunikacijskega sistema v Občini

Preddvor (v nadaljevanju: KKS Pred-
dvor), sprejel odločbo kot sledi iz izreka v
nadaljevanju:

1. Urad priglašeni koncentraciji podje-
tja Telemach v zvezi z nakupom kabel-
sko-komunikacijskega sistema v Občini
Preddvor ne nasprotuje in izjavlja, da je
skladna s pravili konkurence, če bodo iz-
polnjene dodatne obveznosti in pogoji iz
2. točke izreka.

2. Dodatne obveznosti in pogoji, s kate-
rimi se zagotovi skladnost koncentracije s
pogoji ZPOmK:

Podjetje Telemach mora v roku 90 dni
od dneva vročitve odločbe zagotoviti
ustrezno organizacijsko in računovodsko
ločitev, ki bo na eni strani omogočila deli-
tev prihodkov, odhodkov in stroškov po
opravljanju posameznih storitev, ki jih nudi
preko kabelsko-komunikacijskega sistema,
in delitev prihodkov, odhodkov in stroškov
v povezavi z upravljanjem kabelsko-komu-
nikacijskega sistema na drugi strani.

Podjetje Telemach mora v 18 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti naj-
manj enemu drugemu ponudniku prenosa
radijskih in televizijskih signalov preko ka-
belsko-komunikacijskega sistema opravlja-
nje teh storitev pod enakimi pogoji, kot
veljajo za podjetje Telemach, na kabel-
sko-komunikacijskih sistemih, s katerimi
upravlja samo oziroma s katerimi upravlja
družba, nad katero Telemach izvršuje nad-
zor, in na katerih je hkratno opravljanje
obravnavanih storitev s strani dveh ali več
ponudnikov tehnično izvedljivo. Podjetje
Telemach mora sprejeti pogoje in cene za
opravljanje obravnavanih storitev in jih pred
iztekom navedenega roka objaviti v Ura-
dnem listu RS in v dnevniku, ki izhaja na
celotnem območju Republike Slovenije.
Podjetje Telemach mora Uradu hkrati po-
sredovati natančne podatke o tehnični
usposobljenosti omrežja za namen izpolni-
tve obravnavanega pogoja.

Podjetje Telemach mora v 12 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti naj-
manj enemu dodatnemu ponudniku stori-
tev dostopa do interneta preko kabel-
sko-komunikacijskega sistema opravljanje
teh storitev pod enakimi pogoji, kot veljajo
za podjetje Telemach oziroma za drugega
ponudnika, če ima ta zagotovljene ugo-
dnejše pogoje, na kabelsko-komunikacij-
skih sistemih, s katerimi upravlja samo ozi-
roma s katerimi upravlja družba, nad kate-
ro Telemach izvršuje nadzor, in na katerih
je hkratno opravljanje obravnavanih stori-
tev s strani dveh ali več ponudnikov tehnič-
no izvedljivo. Podjetje Telemach mora
sprejeti pogoje in cene za opravljanje
obravnavanih storitev in jih pred iztekom
navedenega roka objaviti v Uradnem listu
RS in v dnevniku, ki izhaja na celotnem
območju Republike Slovenije. Podjetje Te-
lemach mora Uradu hkrati posredovati na-
tančne podatke o tehnični usposobljenosti
omrežja za namen izpolnitve obravnavane-
ga pogoja.

Podjetje Telemach mora Uradu nemu-
doma, najkasneje pa v osmih dneh po izte-
ku rokov iz prve, druge in tretje alinee dru-
gega odstavka izreka odločbe, Uradu pred-
ložiti ustrezen dokaz o izpolnitvi postavlje-
nega pogoja.
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Objave
gospodarskih družb

Ob-107487
Likvidacijski upravitelj družbe S – Nalo-

žbe, d.d. – v likvidaciji, Dunajska 9, Ljublja-
na skladno s 381. členom Zakona o gospo-
darskih družbah poziva upnike, da prijavijo
svoje terjatve do družbe S – Naložbe, d.d.,
Dunajska 9, Ljubljana v roku 30 dni od dne-
va objave tega poziva na sedež družbe. Pri-
javi terjatve je potrebno predložiti vsa doka-
zila, ki utemeljujejo obstoj in višino terjatve.

S – Naložbe, d.d. – v likvidaciji

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-107353
Edina družbenica Marta Erznožnik, sta-

nujoča Vodopivčeva ul. 9, 4000 Kranj,
družbe Saldo plus, podjetje za knjigovod-
ske, računovodske, admnistrativne in sve-
tovalne storitve Kranj, d.o.o., je sprejela na-
slednji sklep:

1. (a) Zaradi uravnoteženja bilance se
efektivno zmanjša osnovni kapital družbe,
in sicer za 2,951.000 SIT, od 6,171.000
SIT na 3,220.000 SIT. Edina družbenica,
Marta Erznožnik, ima v družbi poslovni de-
lež v višini 3,220.000 SIT.

(b) Družbenici Marti Erznožnik se povr-
ne ustrezni del zmanjšanega kapitala, po
določbi čl.350 ZGD.

Saldo plus, Kranj, d.o.o.

Ob-107583
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe Eurotax d.o.o., Ljubljana
z dne 11. 12. 2002, direktor družbe Eurotax
d.o.o., Ljubljana, ki je vpisana v sodni regi-
ster Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl.
št. 1/28652/00 objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v višini

37,437.534 SIT se zaradi prevelikega ob-
sega kapitala glede na dejavnost družbe
zniža za znesek 33,693.780,60 SIT tako,
da osnovni kapital družbe po zmanjšanju
znaša 3,743.753,40 SIT.

Direktor družbe Eurotax d.o.o., Ljublja-
na, poziva vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

Eurotax d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin

Ob-107225
Uprava družbe Coca-Cola Beverages

Slovenija d.d., Žalec, objavlja na podlagi
določil Zakona o gospodarskih družbah in
statuta družbe

sklic skupščine
delničarjev družbe Coca-Cola

Beverages Slovenija d.d., Žalec,
Celjska cesta 8.

Skupščina bo 16. januarja 2004 ob
12. uri v sejni sobi upravne stavbe na sede-
žu družbe v Žalcu, Celjska cesta 8.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in

izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: uprava ugotovi

sklepčnost skupščine, nakar se izvoli za
predsednika skupščine Jožka Gregoroviča.

2. Potrditev letnega poročila, revizijske-
ga poročila in poročila nadzornega sveta za
leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina potrdi letno
poročilo, revizijsko poročilo in poročilo nad-
zornega sveta za leto 2002.

Poročevalec k tej točki je: Mihaela Žuran.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-

nemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina podeli razre-
šnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za leto 2002.

Poročevalec k tej točki je: Mihaela Žuran.
4. Statusno preoblikovanje družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

sklep, da se družba Coca-cola d.d., preo-
blikuje iz delniške družbe v družbo z omeje-
no odgovornostjo. Glede na to se sprejme
akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgo-
vornostjo v predlaganem čistopisu.

Poročevalec k tej točki je: odvetnik Jož-
ko Gregorovič.

5. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep,

da se firma družbe spremeni tako, da se gla-
si: COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COM-
PANY SLOVENIJA, podjetje za proizvodnjo,
prodajo in distribucijo brezalkoholnih pijač
d.o.o. Skrajšan naziv firme družbe se glasi:
COCA-COLA HBC SLOVENIJA d.o.o.

Poročevalec k tej točki je: odvetnik Jož-
ko Gregorovič.

6. Dopolnitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

sklep o uskladitvi obstoječe standardne de-
javnosti in sklep o tem, da se dejavnost
družbe še razširi za:

Podjetje Telemach mora nemudoma,
najkasneje pa v roku osmih dni, Urad obve-
stiti o vsaki prejeti ponudbi s strani drugih
ponudnikov in/ali zavrnitvi možnosti za po-
nujanje storitev iz druge in tretje alinee dru-
gega odstavka izreka odločbe.

Urad RS za varstvo konkurence

15.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
15.860 Predelava čaja in kave
15.970 Proizvodnja slada
15.980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač
22.110 Izdajanje knjig
22.120 Izdajanje časopisov
22.150 Drugo založništvo
22.220 Drugo tiskarstvo
51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov
51.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
51.340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
51.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
51.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
51.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
51.700 Druga trgovina na debelo
51.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah pretežno z živili
51.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
51.250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
51.270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili
51.410 Trgovina na drobno s tekstilom
52.420 Trgovina na drobno z oblačili
52.440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
52.450 Trgovina na drobno z električnimi, gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati
52.481 Trgovina na drobno s športno opremo
52.487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo
52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
52.610 Trgovina na drobno po pošti
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
55.402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih
55.403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih
60.240 Cestni tovorni promet
63.110 Prekladanje
63.120 Skladiščenje
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
71.100 Dajanje avtomobilov v najem
71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.400 Ekonomsko propagiranje
80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
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Poročevalec k tej točki je: odvetnik Jož-
ko Gregorovič.

Gradivo za skupščino
Vso gradivo za skupščino in listine iz dru-

gega odstavka 516. člena Zakona o gospo-
darskih družbah je delničarjem dostopno
na sedežu družbe vsak dan od ponedeljka
do petka med 10. in 14. uro ves čas od
objave sklica.

Pogoji za udeležbo
V skladu s statutom družbe se posamez-

ni delničar lahko udeleži seje skupščine, če
se najkasneje tri dni pred zasedanjem pi-
sno prijavi za udeležbo na skupščini. Če
posamezni delničar glasuje po poblaščen-
cu, mora skupščini pred samim začetkom
predložiti ustrezno pooblastilo z navedbo ali
je pooblaščenec pooblaščen zgolj za ude-
ležbo na skupščini ali pa je tudi pooblaščen
za glasovanje na skupščini.

Coca-Cola Beverages
Slovenija d.d., Žalec

uprava
Simon J. Everest, direktor

Št. 301405 Ob-107363
Na podlagi določil Statuta delniške

družbe Kristal Maribor d.d. in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem

VIII. sejo skupščine
delniške družbe Kristal Maribor d.d.,

v petek, dne 16. januarja 2004 na sede-
žu družbe, Mariborska cesta 46 v Selnici
ob Dravi, s pričetkom ob 12. uri.

Predlog dnevnega reda in predlogi
sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti, izvolitev delovnih teles skupščine
in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se število pri-
sotnih glasov skupščine.

Na predlog uprave se za predsednico
skupščine imenuje Emilija Gujt ter Andrej
Klembas in Milojka Polegek kot preštevalca
glasov.

Seji prisostvuje vabljeni notar Stanislav
Bohinc.

Skupščina sprejme predlagani dnevni red.
2. Izvolitev dveh članov nadzornega sve-

ta – predstavnikov delničarjev in seznanitev
skupščine s sklepom sveta delavcev o izvo-
litvi člana nadzornega sveta – predstavnika
delavcev družbe Kristal Maribor d.d.

Predlog sklepa:
a) Na predlog nadzornega sveta skup-

ščina izvoli dva člana nadzornega sveta –
predstavnika delničarjev družbe Kristal Ma-
ribor d.d.:

1. Roberta Miklusa in
2. Franca Coglota.
3. Skupščina je seznanjena, da je svet

delavcev v skladu z določili statuta družbe
na 3. seji, dne 1. 12. 2003 za člana nad-
zornega sveta – predstavnika delavcev iz-
volil: Rada Ritterja.

Nadzorni svet je izvoljen za mandatno
obdobje 4 let in traja od 18. 1. 2004 do
17. 1. 2008.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno pri-
javijo osebno ali priporočeno pošiljko do-
stavijo najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvo družbe v Selnici ob
Dravi, Mariborska c. 46.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli glasovnice za glasova-
nje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznajeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe pri Milojki Polegek v Selnici ob Dra-
vi, Mariborska c. 46, vsak delovnik od 10.
do 12. ure od dneva objave sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupščine.

Kristal Maribor d.d.
uprava – glavna direktorica
Olgica Ernecl, univ. dipl. ek.

Št. 1964 Ob-107385
Na podlagi Zakona o gospodarskih

družbah in Statuta delniške družbe IMP inže-
niring, montaža, proizvodnja, d.d., Dunajska
cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

7. redno skupščino
IMP inženiring, montaža, proizvodnja,

d.d.,
ki bo v ponedeljek, 12. 1. 2004 ob

13. uri, v poslovnih prostorih IMP, d.d., na
Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih

organov skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
Sklep: za predsednika skupščine se iz-

voli odvetnik Tone Marolt.
Za preštevalca glasov se izvolita Saša

Krančan in Janez Žagar.
Na seji je prisotna vabljena notarka Ma-

rina Ružič Tratnik.
2. Potrditev Pogodbe o obvladovanju in

prenosu dobička.
Direktor družbe in nadzorni svet predla-

gata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
potrdi se Pogodba o obvladovanju in preno-
su dobička.

Zaradi sestave seznama delničarjev, va-
bimo delničarje, da pisno priglasijo svojo

udeležbo na skupščini do 9. 1. 2004. Skup-
ščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo
delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v
delniško knjigo, ali njihovi pooblaščenci. Po-
oblastilo je potrebno predložiti družbi.

Vpis delničarjev na skupščini bo možno
pol ure pred začetkom skupščine. Identite-
to izkažejo z osebno izkaznico ali drugo
ustrezno javno listino s sliko ali izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom.

Če ob prvem sklicu ne bo dosežena po-
trebna sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13.30 in bo skup-
ščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

IMP, d.d.
direktor

Vladimir Kuret, univ. dipl. inž. str.

Izvršbe
in zavarovanja

In 1998/00045 IZ-14624
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni

zadevi upnika A-A, d.o.o., Podjetje za finan-
čno posredovanje, Cesta 4. julija 58, ki ga
zastopa odvetnik Bojan Klakočar iz Krškega,
zoper dolžnika Karimani Vajdina, Cankarjeva
3, Krško, zaradi izterjave 2,715.375 SIT s
pp, na naroku dne 18. 3. 1999 zarubilo ne-
premičnine, to je poslovne lokale št. 16, 17,
18 in 19 na tržnici, skupne izmere 22,90 m2,
stoječe na parc. št. 198, 271 in 200/4 v
k.o. Stara vas, ki so pripisane pri vl. št. 667,
k.o. Stara vas, katera ni vpisana v zemljiško
knjigo in je v lasti dolžnika, na podlagi po-
godbe o prodaji z dne 30. 3. 1993, sklenje-
ne med prodajalcem Černelč Ivanom, Pot
na Poljšco 76, Krško in kupcem Karimani
Vajidinom, Cankarjeva 3, Krško.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznam-
be sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremič-
nino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravi-
co na tej nepremičnini.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 25. 11. 2003

In 2000/00620 IZ-14227
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča z dne 13. 11. 2000, opr. št. In
2000/00620, je bil dne 18. 3. 2003 in
28. 7. 2003 opravljen v korist upnice Slo-
venske investicijske banke d.d., Čopova
38, Ljubljana, rubež:

– stanovanja št. 41 v izmeri 62,94 m2, ki
obsega 2,5 sobi v vhodu št. 3 in shrambi
št. 26 in 27, v stanovanjskem objektu Zele-
na pot 28, Ljubljana,

– dvoinpolsobno stanovanje št. 26 v
izmeri 62,94 m2, v vhodu št. 2, v objektu
Zelena pot 30, Trnovsko predmestje.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2003

In 2002/01588 IZ-14238
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 16. 1. 2003, opr. št. In 2002/01588,
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je bil dne 23. 6. 2003 opravljen v korist
upnice Adriatic Zavarovalne družbe d.d. Ko-
per, PE Ljubljana, Dunajska 63, rubež sta-
novanja št. 8, v II. nadstropju, Cesta v Me-
stni log 38, Ljubljana, last dolžnika Kurinčič
Bojana, Cesta v Mestni log 40, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2003

In 2002/01285 IZ-14577
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 6. 12. 2002, opr. št. In 2002/01285,
je bil dne 22. 9. 2003 opravljen v korist
upnika M.I.S. d.o.o., Proletarska c. 4, Ljub-
ljana, rubež stanovanja v izmeri 53 m2, Ul.
Hermana Potočnika 27, Ljubljana, last dol-
žnika Rupič Darka, Ul. Hermana Potočnika
27, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2003

In 2003/00395 IZ-14620
Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z

dne 17. 12. 2002, opr. št. I 2001/05772,
sklep o izvršbi opr.št. I 98/019121 z dne
24. 8. 1998, v zvezi s sklepom opr. št. In
2003/00834 z dne 17. 9. 2003 in sklepa
o izvršbi opr. št. In 98/07619 z dne 22. 4.
1998, v zvezi s sklepom opr. št. In
2003/00400 z dne 17. 11. 2003, je bil dne
28. 10. 2003 opravljen v korist upnika Sta-
novanjske zadruge T-J 88 z.o.o., Tomače-
vo 16, Ljubljana, rubež dvosobnega stano-
vanja št. 01 v pritličju, Kvedrova 36, Ljublja-
na, last dolžnika Tomič Mirka, Kvedrova 36,
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2003

In 2001/00580 IZ-14622
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 29. 10. 2001, opr. št. In
2001/00580, je bil dne 28. 10. 2003
opravljen v korist upnice Stanovanjske za-
druge Emona z.o.o., Letališka 5, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 42, v VI. nadstropju
večstanovanjskega objekta na naslovu To-
pniška 45, Ljubljana, v izmeri 55,24 m2, last
dolžnika Fakin Andreja, Topniška 45, Ljub-
ljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2003

In 2003/00484 IZ-14623
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 7. 2. 2003, opr. št. I 2003/01937, je
bil dne 28. 10. 2003 opravljen v korist upni-
ka Finance operativa d.o.o., Kneza Koclja
37, Ljubljana, rubež stanovanja št. 17, v
izmeri 64,41 m2, v stanovanjski hiši na na-
slovu Tržaška c. 41, Ljubljana, last dolžnika
Ravnikar Vladimirja, Tržaška c. 41, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2003

In 03/38 IZ-14242
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Radovljici, opr. št. In 2003/38 z
dne 13. 6. 2003 in zapisnika o rubežu ne-
premičnin z dne 13. 10. 2003, je bila ne-
premičnina – stanovanje št. 3, v I. etaži
stanovanjske hiše Sp. Gorje 3, Zgornje Gor-
je, v skupni izmeri 49,15 m2, ki je v lasti
dolžnika Pipunič Marjana, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe, sklenjene dne 4. 8.

1999 med Soklič Antonom, Novo Polje c.
XV št. 24, Ljubljana Polje, kot prodajalcem
in dolžnikom kot kupcem, zarubljeno v ko-
rist upnika Stanovanjskega sklada Republi-
ke Slovenije, javnega sklada.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 7. 10. 2003

In 2003/00457 IZ-14221
Na podlagi sklepa o zavarovanju z dne

16. 9. 2003, opr. št. In 2003/00457, je bil
dne 21. 10. 2003 opravljen v korist upnika
Stanovanjskega sklada Republike Sloveni-
je, javnega sklada, Poljanska c. 31, Ljublja-
na, rubež stanovanja št. 17, v I. nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Heroja
Ronka 18, Slovenj Gradec, last dolžnika
Karla Lenarta.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 10. 2003

In 2003/00459 IZ-14230
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 16. 9.

2003, opr. št. In 2003/00459, je bil dne
21. 10. 2003 opravljen v korist upnika Sta-
novanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada, Poljanska c. 31, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 5, v I. nadstropju sta-
novanjske hiše na naslov Trg svobode 2,
Slovenj Gradec, last dolžnika Franca Kosa.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 11. 2003

In 2003/00109 Iz-14614
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 10. 4.

2003, opr. št. In 2003/00109, je bil dne
24. 4. 2003 opravljen v korist upnice Nove
KBM Maribor, Vita Kraigherja 4, rubež sta-
novanja, stoječega na parcelni št. 237/34,
pripisani k vložni št. 518, k.o. Farna vas, v
pritličju večstanovanjske hiše na naslovu
Prevalje, Trg 8, last dolžnice Adolfine Se-
kavčnik.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 11. 2003

In 32/03 IZ-13410
Na podlagi sklepa opr. št. In 32/03 z

dne 1. 4. 2003, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bil poslovni prostor
št. 1, v izmeri 56,81 m2, v pritličju poslovno
stanovanjskega objekta na naslovu Leninov
trg, Trbovlje in pripadajoče zemljišče, ki leži
na parc. št. 182/1, 282/14, 282/15, vpi-
sanih v vl. št. 2532, k.o. Trbovlje, zarublje-
no v korist upnice Republike Slovenije, Mi-
nistrstva za finance, Davčne uprave Repu-
blike Slovenije, Davčni urad Hrastnik, zara-
di izterjave 4,855.219,47 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 10. 2003

IZ-107423
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi za-
stavne pravice na nepremičninah po
142. členu Stvarnopravnega zakonika, SV
928/03 z dne 4. 12. 2003, notarja Marka
Finka iz Celja, Stanetova 16, je bilo enoin-
polsobno stanovanje št. PS3, v mansardi
objekta Gregorčičev drevored 12, v izmeri
30,93 m2, s shrambo v kleti 1,77 m2, stoji
na parceli št. 3205, k.o. Postojna, s pripa-
dajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah v več-

stanovanjski hiši in funkcionalnem zemljišču
last Pečarič Nika do celote, pridobljene na
podlagi prodajne pogodbe št. PS 3 z dne
30. 10. 2003, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje d.d., Celje, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 5,200.000 SIT s pri-
padki, napram dolžniku Pečarič Niku.

IZ-107424
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 667/2003 z dne
4. 12. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske
hiše Cesta 1. maja 26A, Jesenice, stoječe
delno na parc. št. 804/1, 804/2 in 802/1,
vl. št. 1853, k.o. Jesenice, v skupni izmeri
59,20 m2, ki obsega dve sobi, kuhinjo,
shrambo, kopalnico z WC, predsobo, bal-
kon in kletni prostor, s sorazmernim sola-
stniškim deležem na skupnih prostorih, de-
lih in napravah ter na funkcionalnem zemlji-
šču, last Srdžana Nikolića, Cesta maršala
Tita 45, Jesenice, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 6. 11. 2003, sklenjene s
prodjalcem Dobrivojem Nikolićem, Cesta 1.
maja 26A, Jesenice, ter zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 1. 12. 2003, zastavljeno v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 23.300 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, na dan plačila s pp.

IZ-107428
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-581/03 z dne 4. 12.
2003, je bilo stanovanje št. 11, v izmeri
87,28 m2, obstoječe iz treh sob, predsobe,
kuhinje, kopalnice, WC, lože in kleti, ki se
nahaja v drugem nadstropju stanovanjske
hiše v Velenju, Koroška 87c, stoječe na
parceli št. 1820/3, vpisani v z.k. vložek št.
1344 k.o. Velenje, last Milene Bukvič Dež-
man iz Velenja, Sončna pot 12, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 14. 11. 1991, za-
stavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove
banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
26.646,54 EUR s pripadki.

IZ-107430
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2368/03 z dne
14. 11. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 49, v skupni izmeri 63,98 m2, ki se na-
haja v VIII. nadstropju stanovanjskega bloka
na naslovu Ulica Lojzeta Hrovata 7, 4000
Kranj, stoječega na parc. št. 253/1 (prej
253/1 in 252), k.o. Klanec, last zastavite-
ljev Tatjane Štempihar in Aleša Štempiharja,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 27. 11. 1995, sklenjene s
prodajalcem Branetom Stojanom, zastavlje-
no v korist upnice Volksbank - Ljudske ban-
ke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 25.500 EUR, v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije, s pripadki.

IZ-107431
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2370/03 z dne
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14. 11. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 9, v izmeri 81,83 m2, s pripadajočo kle-
tjo v izmeri 3,89 m2, ki se nahaja v II. nad-
stropju stanovanjskega bloka na naslovu
Prušnikova 12, 1000 Ljubljana, stoječega
na parcelah št. 901/11, 902/5, 909/7,
910/4, 915/4 in 915/11 (prej 909/5), k.o.
Šentvid nad Ljubljano, last Simone Hlastan
do 9/10 ter Jožeta Kosa do 1/10, na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 10. 11. 2003,
sklenjene s prodajalcem Milanom
Đorovićem, zastavljeno v korist upnice Vol-
ksbank - Ljudske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, s pripadki.

IZ-107432
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2393/03 z dne
19. 11. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 1, v izmeri 62,84 m2, v 1. etaži stano-
vanjske hiše na naslovu Ramovševa ulica
43, Ljubljana, z identifikacijsko številko stav-
be 5.501, na parc. št. 2110/5 k.o. Vič, last
dolžnice Barbare Kužnik iz Trbovelj in soli-
darnega poroka Petra Žerjaviča iz Maribo-
ra, na podlagi prodajne pogodbe, št.
29/2003 z dne 30. 4. 2003, sklenjene s
prodajalcem Mijax d.o.o., Ljubljana, zastav-
ljeno v korist upnice Bank Austria Creditan-
stalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 32.970 EUR, v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije, s pripadki.

IZ-107433
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2404/03 z dne
21. 11. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 3/P v izmeri 53,41 m2, ki se nahaja v
pritličju stanovanjskega objekta v Ljubljani,
Polje V/5, stoječega na parc. št. 967/4 in
parc. št. 967/27, k.o. Slape, last Marije
Vukoja iz Ljubljane, na podlagi prodajne po-
godbe, z dne 25. 9. 2003, sklenjene s pro-
dajalko Lidijo Ivanov iz Ljubljane, zastavlje-
no v korist upnice Bank Austria Creditan-
stalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 16.990 EUR v tolarski proti-
vrednosti, po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila, s pripadki.

IZ-107434
Na podlagi notarskega zapisa notarja

Mira Košaka, opr. št. SV 2416/03 z dne
21. 11. 2003, je bilo stanovanje št. 7, v
izmeri 69,93 m2, z atrijem v izmeri
36,88 m2, v pritličju stanovanjskega bloka
v Ljubljani, Preglov trg 7, stoječega na
parc. št. 1818, katastrska občina Slape,
last Mihaila Djordjića iz Lubljane, na podla-
gi menjalne pogodbe z dne 15. 1. 1990,
sklenjene med prodajalcema Gazibera Dar-
jo in Fikretom iz Ljubljane ter kupcema An-
drič Dubravko in Djordjić Mihailom iz Ljub-
ljane ter na podlagi sporazuma o razvezi
kupoprodajne pogodbe in sporazuma o de-
litvi skupnega premoženja izvenzakonskih
partnerjev z dne 20. 11. 2003, sklenjene-
ga v notarskem zapisu notarke Marine Ru-
žič Tratnik, opr. št. SV 1558/03, zastavlje-
no v korist upnice Bank Austria Creditan-
stalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 23.740 EUR v tolarski

protivrednosti, po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-107435
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2443/03 z dne
25. 11. 2003, je bilo stanovanje št. S 11, v
izmeri 47,64 m2, ki se nahaja v nadstropju
stanovanjskega objekta A, na naslovu Ce-
sta v Zgornji Log 38 A, Ljubljana, stoječega
na parc. št. 2057/1 in parc. št. 2057/6,
k.o. Vič in garaža št. G 6, ki se nahaja v
objektu D, na naslovu Cesta v Zgornji Log
38 D, Ljubljana, stoječem na parc. št.
2057/1 in parc. št. 2057/6, k.o. Vič, last
Aleksandra Novaka in Renate Novak iz Ljub-
ljane, vsakega do 1/2, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. A-02/2003 z dne 25. 4.
2003, sklenjene s prodajalko Nivela d.o.o.,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 25.460
EUR v tolarski protivrednosti, po srednjem
tečaju Banke Slovenije, s pripadki.

IZ-107436
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2474/03 z dne
27. 11. 2003, je bila atrijska hiša tip V –
4/61, na naslovu Pod brezami 24, v Ljublja-
ni, ki stoji na parc. št. 325/2, 329, 317/2,
k.o. Trnovsko predmestje, last dolžnice Maj-
de Zorec Karlovšek in zastavitelja Marka
Karlovška iz Ljubljane, kot njuno skupno
premoženje po nedoločenih deležih na pod-
lagi pogodbe, št. 7/76-02/5 z dne 8. 1.
1976 in aneksa k pogodbi št. 7/76-02/5 z
dne 14. 12. 1976, sklenjenih s prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje,
n.sol.o., Grosuplje, Taborska c. 13, zastav-
ljeno v korist upnice Nove Ljubljanske ban-
ke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 9.200.000 SIT s pripadki.

IZ-107437
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2477/03 z dne
27. 11. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
v izmeri 52,57 m2, v IV. nadstropju večsta-
novanjske hiše na Smoletovi 13, v Ljubljani,
stoječe na parc. št. 2156, katastrska obči-
na Bežigrad, last Tritonid, svetovanje d.o.o.
Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe, o
prodaji stanovanja z dne 18. 11. 2003, skle-
njene s prodajalcem Boštjanom Mlinarjem
iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 127.000
EUR v tolarski protivrednosti, po prodajnem
podjetniškem tečaju banke-upnice za EUR,
s pripadki.

IZ-107438
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2489/03 z dne
28. 11. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. C31, v izmeri 48,15 m2, z balkonom v
izmeri 4,35 m2, ki se nahaja v 3. nadstro-
pju, s kletnim prostorom št. C-S31 v izmeri
6,30 m2, v drugi garažni kleti ter s parkir-
nim mestom št. K2G-126, v izmeri
12,30 m2, v drugi garažni kleti, vse v stano-
vanjski stavbi na naslovu Slamnikarska 3,
Domžale, stoječi na parc. št. 3988, k.o.
Domžale, last dolžnice Alenke Barbo iz

Smolenje vasi, na podlagi prodajne pogod-
be št. K069/03 z dne 4. 11. 2003, skle-
njene s prodajalcem PA-KZ, družba za ne-
premičnine in investicije, d.o.o., Domžale,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljan-
ske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6.400.000 SIT s
pripadki.

IZ-107447
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2490/03 z dne
28. 11. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 36, s pripadajočo kletjo št. 36, v skupni
izmeri 45,90 m2, ki se nahaja v IV. nadstro-
pju večstanovanjske hiše, na naslovu Ulica
28. maja 55, 1000 Ljubljana, stoječe na
parc. št. 1149/8, k.o. Dravlje, last zastavi-
telja Matjaža Ramovša, na podlagi pogod-
be za nakup stanovanja z dne 5. 2. 1996,
sklenjene s prodajalko Magdaleno Malna-
rič, zastavljeno v korist upnice Volksbank –
Ljudska banka d.d., Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 51.000 EUR, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, s pripadki.

IZ-107450
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2491/03 z dne
28. 11. 2003, je bilo enosobno stanovanje
št. 25, v skupni izmeri 42,50 m2, ki se na-
haja v IV. nadstropju večstanovanjskega ob-
jekta na naslovu Gogalova ulica 4, Kranj,
stoječega na parc. št. 176/2, k.o. Huje,
last zastavitelja Hasima Pršića, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 24. 3. 1998,
sklenjene s prodajalko Tanjo Milakovič, za-
stavljeno v korist upnice Volksbank – Ljud-
ske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 17.000 EUR v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije, s pripadki.

IZ-107451
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2492/03 z dne
28. 11. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 20 v izmeri 71,35 m2, ki se nahaja v 4.
nadstropju stanovanjskega objekta na na-
slovu Pokopališka 2, 1000 Ljubljana, stoje-
čega na parc. št. 972, k.o. Moste, last za-
stavitelja Andreja Košaka, na podlagi po-
godbe o prodaji stanovanja št. 227/91 z
dne 16. 1. 1992, sklenjene s prodajalko
Občino Ljubljana Moste – Polje, zastavlje-
no v korist upnice Volksbank – Ljudske ban-
ke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 69.900 EUR v tolarski proti-
vrednosti, po srednjem tečaju Banke Slove-
nije, s pripadki.

IZ-107452
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2497/03 z dne
28. 11. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 11, v izmeri 52,16 m2, ki se nahaja v
tretji etaži stanovanjske stavbe na naslovu
Ramovševa ulica 43, 1000 Ljubljana, stoje-
če na parc. št. 2110/5, k.o Vič, last dolžni-
kov Zorana Potiča iz Postojne in Tanje Ber-
čon iz Litije ter zastaviteljice Ivanke Potič iz
Postojne, na podlagi prodajne pogodbe, št.
26/2003 z dne 29. 4. 2003, sklenjene s
prodajalcem Mijax d.o.o., zastavljeno v ko-
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rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,000.000 SIT s pripadki in denarne
terjatve v višini 4.000.000,00 SIT s pri-
padki.

IZ-107454
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic, opr. št. SV 574/03 z dne 4. 12.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 2, v
1. nadstropju večstanovanjske stavbe na Je-
senicah, Likovičeva 5 A, v izmeri 68,42 m2,
last zastaviteljice Jasmine Vengar, Podkoč-
na 3, Jesenice, na podlagi pogodbe št. ISP
868/93-G, o prodaji stanovanja z dne
1. 10. 1993 in na podlagi prodajne pogod-
be z dne 24. 11. 2003, ki jo je sklenila z
Jožetom Poljancem, Vando Knific ter Nej-
cem Poljancem, zastavljeno v korist upnice
SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-107457
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. štev. SV 1472/2003 z dne
3. 12. 2003, so bile nepremičnine, poslov-
ni prostori v 5. nadstropju, označeni s št. 1
do 48, v skupni izmeri 1015,15 m2, s kletni-
mi prostori št. 3, 4, 10, 19 in 20 v skupni
izmeri 88,59 m2, v poslovni stavbi Partizan-
ska cesta 3-5, stoječi na parc. št. 1198/1,
pripisani pri vl. št. 1062, katastrska občina
Maribor-grad, last dolžnika Komunaprojekt
d.d., matična št. 5013810, Partizanska 3-5,
Maribor, na podlagi pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja, z dejanskim (po-
sadna listina) z dne 7. 10. 2003, sklenjene
z Mestno občino Maribor, kot prodajalko,
zastavljeni v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Mari-
bor, matična št. 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini največ
170,000.000 SIT.

IZ-107459
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1488/2003 z dne
5. 12. 2003, so bile nepremičnine:

– poslovni prostor št. 4-P/2 v pritličju v
izmeri 95,069 m2, vpisan pri podvložku šte-
vilka ……./16, skladiščni prostor št. 6-K v
kleti v izmeri 20,962 m2 (dva), vpisan pri
podvložku številka ……/9) in skladiščni
prostor št. 4-K v kleti v izmeri 6,764 m2

(dva), vpisan pri podvložku številka ……/8,
v poslovni stavbi v Mariboru, Partizanska
cesta 13/a, ki stoji na parc. št. 1206, k.o.
Maribor- Grad, last dolžnika in zastavitelja
Dodoma podjetje za promet z nepremični-
nami, gradbeništvo, storitve in trgovino
d.o.o., Partizanska c. 013/a, Maribor, ma-
tična št. 5943817, do celote, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 12. 11.
2003, med prodajalcem Intering d.o.o.,
Murska Sobota in dolžnikom ter zastavite-
ljem kot kupcem ter

– poslovni prostor z oznako “2-N“ v
izmeri 62,235 m2, podvložek številka
…./18; prostor se nahaja v I. nadstropju
poslovne stavbe (ICM) v Mariboru, Parti-
zanska cesta 13/a, ki stoji na parc. št.

1206/1, vpisane pri vl. št. 1262, k.o. Ma-
ribor-Grad, last dolžnika in zastavitelja Do-
doma podjetje za promet z nepremičnina-
mi, gradbeništvo, storitve in trgovino
d.o.o., Partizanska c. 013/a, Maribor, ma-
tična št. 5943817, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 3/97-ICM/P,
sklenjene dne 9. 1. 1997, med prodajal-
cem Intering d.o.o., Murska Sobota in dol-
žnikom ter zastaviteljem kot kupcem, za-
stavljene v korist upnice Volksbank – Ljud-
ske banke d.d., Dunajska 128 A, Ljublja-
na, matična št. 5496527, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 120.000 EUR s
pripadki v tolarski protivrednosti, po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na
dan črpanja kredita.

IZ-107461
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 1096/03 z dne 4. 12.
2003, je bilo stanovanje št. 11, v mansardi
poslovno-stanovanjskega objekta na naslo-
vu Maribor, Lackova cesta 76, stoječega na
parc. št. 270/1 in 270/3, pripisanega pri
vl. št. 925, k.o. Zg. Radvanje, stanovanje v
velikosti 65 m2, ki sestoji iz hodnika v izmeri
1,90 m2, kopalnice v izmeri 4,80 m2, spal-
nice v izmeri 10,60 m2, dnevnega prostora
v izmeri 32,80 m2 in sobe v izmeri
14,90 m2, s souporabo zemljišča na kate-
rem stoji objekt in zemljišča, ki služi za ne-
moteno uporabo objekta ter vseh skupnih
protorov in naprav, ki služijo objektu kot ce-
loti, zastavljeno v korist upnika Raiffeisen-
bank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom
iz Republike Avstrije, Mureckerstr. 23,
8083 St. Stefan, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 18.000 EUR s pripadki.

IZ-107463
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-4054/2003 z dne
4. 12. 2003, je bilo trisobno stanovanje št.
S5, v prvem nadstropju v izmeri 78,38 m2

in mansarde nad stanovanjem bruto 55 m2,
z oznako S5, pokrito teraso – loža 14,26 m2

shrambo v kleti št. S5 5,47 m2 in parkirne-
ga garažnega mesta PM1 15 m2, v Poduti-
ku, Ljubljana, parc. št. 844/4 in 844/5 k.o.
Glince, last MW, d.o.o., Ljubljana, Parmova
41, Ljubljana, na podlagi pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja S5, v južnem dvojčku
stanovanjskih vil v Podutiku – Ljubljana, z
dne 1. 12. 2003, sklenjene z Ganamm
d.o.o., kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d., Vodnikova 2, Ce-
lje, za zavarovanje denarne terjatve v višini
54,330.600 SIT s pripadki.

IZ-107464
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1275/03 z dne 4. 12.
2003, je nepremičnina, stanovanje št. 35,
v skupni izmeri 55,67 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom, ki se nahaja v VIII. nad-
stropju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Cesta proletarskih brigad 62, stoječe na
parc. št. 3004, k.o. Tabor, do katerega
sta solastnici vsaka do 1/2 dolžnici Ljilja-
na Obrovac in Božena Obrovac, obe stan.

Cesta proletarskih brigad 62, Maribor, za-
stavljeni v korist upnice Raiffeisenbank Mu-
reck, reg. zadruga z omejenim jamstvom,
Republika Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnic Ljiljane Obrovac in Bo-
žene Obrovac, obe stan. Cesta proletar-
skih brigad 62, Maribor, v višini 23.000
EUR s pripadki.

IZ-107465
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1135/03 z dne 4. 12.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stano-
vanje št. 17, v IV. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Moškričeva cesta 22, Ljub-
ljana, ki stoji na parc. št. 124/12, k.o. Šte-
panja vas, v skupni izmeri 50,20 m2, ki je
last zastavitelja Tramte Stojana, Martina Kr-
pana, ulica 34, Ljubljana, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 14. 11. 2003, ki
jo je sklenil z Brigito Drganc. Stanovanje je
zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, matična št. 5026237, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 7,000.000
SIT s pripadki, z naslednjimi podatki o zava-
rovani terjatvi: glavnica: 7,000.000 SIT,
osnovo za vračilo kredita, določitev višine
anuitete, obračun in plačilo interkalarnih,
pogodbenih ter zamudnih obresti predstav-
lja protivrednost, preračunana v EUR po
srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
nakazila tolarskih sredstev oziroma na dan
obračuna (2. člen) kreditne pogodbe št.
5273140 534824/57 z dne 1. 12. 2003,
obresti: dogovorjena obrestna mera na dan
sklenitve kreditne pogodbe 4,72% letno, ki
je sestavljena iz šestmesečnega Euribor-ja
in fiksnega pribitka 2,5 odstotne točke, s
pričetkom teka obresti na dan prvega črpa-
nja kredita (3., 4. in 6. člen) kreditne po-
godbe št. 5273140, 534824/57 z dne 1.
12.2003, zapadlost glavnice je 120 mese-
cev od zadnjega črpanja kredita, vendar naj-
kasneje dne 18. 3. 2014.

IZ-107467
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 2172/03 z dne 5. 12.
2003, je bila nepremičnina, parc. št.
115/11, dvorišče 382 m2 in stanovanjska
stavba 43 m2, vpisani v vl. št. 739 k.o. Bre-
zovica, kar v naravi predstavlja stanovanj-
sko hišo na naslovu Žeje 17, v Dobu in je
last zastaviteljice Breznik Vladimire, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
30. 11. 1998, z Zaman Marjanom in Zaman
Marijo kot prodajalcema, zastavljena v ko-
rist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 9,000.000 SIT, vse
s pripadki.

IZ-107532
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 2178/03 z dne 8. 12.
2003, je bilo stanovanje št. 111, v skupni
izmeri 58,44 m2, ki se nahaja v XV. nadstro-
pju stanovanjskega objekta, na naslovu To-
pniška ulica 45, v Ljubljani, in na pripadajo-
či kleti v istem objektu, kar vse je last zasta-
viteljice Ine Cecić, na podlagi pogodbe o
nakupu in prodaji stanovanja, grajenega za
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tržišče, št. 238/71, sklenjene dne 25. 6.
1971, med SGP Grosuplje in Kacin Štefa-
nom, kupne pogodbe, sklenjene dne 21. 2.
1985, med Kacin Štefanom ter Purger Mi-
lanom in Purger Cvetko, menjalne pogod-
be, sklenjene dne 13. 8. 1997 med družbo
Urbana d.o.o. ter Purger Cvetko in Purger
Milanom ter prodajne pogodbe, sklenjene
dne 13. 10. 1997 med družbo Urbana
d.o.o. in Ino Cecić, zastavljeno v korist upni-
ce Raiffeisen Krekove banke d.d., Slom-
škov trg 18, Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 8,500.000 SIT, vse s
pripadki.

IZ-107533
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik,
opr. št. 1669/03 z dne 5. 12. 2003, je bilo
zastavljeno stanovanje št. 1, v izmeri
79,80 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske
hiše na naslovu Ljubljana, Gašperšičeva ulica
5 A, stoječi na parc. št. del 1144/2, del 1149,
del 1142/2, k.o. Moste, s pripadajočim klet-
nim prostorom in sorazmernim solastniškim
deležem na skupnih delih, prostorih in napra-
vah ter zemljišču, potrebnem za redno rabo
stavbe, ki je last Branka Grbina, vse v korist
zastavnega upnika Fantasy Invest d.o.o., Kar-
deljeva ploščad 10, Velenje, matična številka
1482025, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7.600 EUR, z obrestmi in vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih posojilodaja-
lec imel z uveljavljanjem vračila terjatve, ki
zapade v plačilo 5. 12. 2008.

IZ-107534
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Ma-
ribora, opr. štev. SV 1484/2003 z dne 5. 12.
2003, so bile nepremičnine, ki predstavljajo
stanovanje št. 12, v I. nadstropju stanovanj-
ske hiše v Mariboru, Klinetova 008, v velikosti
59,55 m2 in sestoji iz kuhinje v izmeri 4,54 m2,
sobe v izmeri 30,47 m2, sobe v izmeri
10,78 m2, predsobe v izmeri 7,36 m2, WC v
izmeri 1,92 m2, kopalnice v izmeri 3,10 m2 ter
drugih prostorov v izmeri 4,12 m2, vse stoječe
na zemljišču parc. št. 1011/001, k.o. Spod-
nje Radvanje, last zastavitelja Lebar Slavka,
EMŠO 1806954500495, stanujočega Lesja-
kova 048/a, Maribor, kar je razvidno iz origi-
nalne kupoprodajne pogodbe z dne 24. 3.
1999, sklenjene med Lapan Avgustom kot
prodajalcem in Lebar Slavkom, kot kupcem,
zastavljene v korist upnice Abanke Vipa d.d.
Ljubljana, Glavna podružnica Maribor, matič-
na številka 5026024, Cankarjeva 006 B, za
zavarovanje denarne terjatve v višini največ
10,000.000 SIT.

IZ-107535
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-669/03 z dne
9. 12. 2003, je bilo stanovanje v pritličju, ki
se nahaja v Trebnjem, Stari trg 10, na parc.
št. 731/1, vl. št. 308, k.o. Trebnje, v sku-
pni izmeri 49,57 m2, s pripadajočimi deli
stanovanjske površine, last zastavitelja Se-
ada Sirovica, Stari trg 10, Trebnje, zastav-
ljeno v korist posojilodajalca in upnika Šker-
janc Jožeta, Ižanska cesta 77, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,825.115 SIT s pripadki.

IZ-107536
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1493/03 z dne 8. 12.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 8, v
prvem nadstropju večstanovanjske hiše v
Rušah, Košeninova ulica 6, v skupni izmeri
57,17 m2, stoječe na parc. št. 937, pripisa-
no vl. št. 1052, k.o. Ruše, katerega lastni-
ca je Plaznik Irena do celote, na podlagi
posadne listine, sklenjene s prodajalcem
Jug Albinom z dne 25. 11. 2003, zastavlje-
no v korist upnice Zveze bank registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 26.000
EUR kar znaša preračunano po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan podpisa tega
notarskega zapisa 6,145.042,80 SIT, s tre-
nutno letno obrestno mero 5,415% zamu-
dnimi letnimi obrestmi, s tem da je obrestna
mera za EUR vezana na trimesečni Euribor,
s pribitkom 3,25% točk, z rokom zapadlosti
denarne terjatve na dan 30. 11. 2013

IZ-107537
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV
1513/2003 z dne 8. 12. 2003, sta poslov-
ni prostor v izmeri 32,56 m2 in poslovni pro-
stor v izmeri 32,52 m2, oba v pritličju objek-
ta v Mariboru, Slovenska 16, ki stoji na parc.
št. 1288/1, pripisani pri vl. št. 751 k.o.
Maribor Grad, last dolžnice ter zastaviteljice
družbe Postojna d.o.o., Maribor, na temelju
prodajnih pogodb št. 36101/156/2003
2000 01 z dne 29. 10. 2003 in št.
36101/157/2003 2000 1 z dne 29. 10.
2003, zastavljena v korist Probanke d.d.,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 13,000.000 SIT s pp.

IZ-107538
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 976/03
z dne 9. 12. 2003, je bil apartma št. 7, v
prvem nadstropju v izmeri 31,81 m2, vključ-
no s shrambo št. 7, v kleti v izmeri 2,23 m2,
v poslovno stanovanjskem objektu v Kranj-
ski Gori, Borovška ulica 66, stoječem na
parc. št. 24/1 in 24/2 k.o. Kranjska Gora,
last zastaviteljev Tomaža in Barbare Mila-
nez, na podlagi prodajne pogodbe, sklenje-
ne dne 2. 12. 2003, z Savo IP, d.o.o., inve-
sticijskim podjetjem, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljublja-
ni, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 56.800 EUR, v SIT proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila, s pripadki.

IZ-107539
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 971/03
z dne 9. 12. 2003, sta bila lokal št. 14, v
izmeri 22,19 m2, s pripadajočim skladiščnim
prostorom v izmeri 8,12 m2, v kletni etaži in
lokal št. 7 v izmeri 22,33 m2, ki se oba
nahajata v pritličju objekta S-2 Servisni ob-
jekt v soseski Fužine, na naslovu Nove Fu-
žine 43, Ljubljana, stoječih na delih zem-
ljišč parcel št. 1047/1, 1096/4 in 1045/6

vse k.o. Slape, last zastavitelja Neđata
Ređepija, na podlagi prodajne pogodbe št.
23/89 – DJ, ki jo je dne 21. 3. 1989 skle-
nil z Gradbenim industrijskim podjetjem
“Gradis“, n.sol.o. Ljubljana in prodajne po-
godbe, ki jo je dne 21. 8. 2003 sklenil z
Štefanom Okrogličem, zastavljena v korist
upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljublja-
ni, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 33.000 EUR, v SIT proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila, s pripadki.

IZ-107540
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic, opr. št. SV 582/03 z dne 9. 12.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 25, v
7. nadstropju stanovanjske hiše na Jeseni-
cah, Cesta maršala Tita 47, stoječe na parc.
št. 463, 462 in 465, vse k.o. Jesenice, v
skupni izmeri 55,42 m2, last zastaviteljev
Damirja Karagića in Alise Selimović, vsake-
ga do 1/2, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 3. 9. 1993 in kupoprodajne
pogodbe z dne 1. 12. 2003, zastavljeno v
korist upnice Posojilnica - Bank Zila, re-
gistrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Kaiser Jozef Platz 6, Villach/Beljak, Avstri-
ja, za zavarovanje denarne terjatve v višini
37.000 EUR s pripadki.

IZ-107541
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 1110/03 z dne 9. 12.
2003, je bilo stanovanje v drugem nadstro-
pju večstanovanjske hiše, ki stoji na parc.
št. 512/4, pripisani pri vl. št. 1818, k.o.
Ptuj, Rimska ploščad 21, v skupni izmeri
81,87 m2, pridobljeno s kupoprodajno po-
godbo o prodaji stanovanja št. 052/STAN,
sklenjene dne 26. 1. 1993, med družbo
Talum d.o.o., Kidričevo, kot prodajalcem in
Dušanom ter Ireno Jeza kot kupcema, za-
stavljeno v korist upnice Nove kreditne ban-
ke Maribor d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 11.000.000 SIT s pripadki.

IZ-107542
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 1491/03 z dne 9. 12. 2003, je bila 1/2
nepremičnine – poslovnega prostora števil-
ka B-203 v izmeri 133,464 m2, ki se naha-
ja v II. nadstropju poslovne stavbe v Maribo-
ru, Partizanska cesta 13 a, zgrajene na par-
celi številka 1206/1 katastrska občina Ma-
ribor – Grad; last dolžnika – zastavitelja
Aliter d.o.o. na podlagi prodajne pogodbe z
dne 3. 12. 2003, sklenjene med njim kot
kupcem ter med Lemstor d.o.o. kot proda-
jalcem; zastavljena v korist upnika Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj male-
ga gospodarstva, za zavarovanje denarne
terjatve prej navedenega upnika do dolžni-
ka – zastavitelja Aliter d.o.o. v višini
7,500.000 SIT s pripadki.

IZ-107543
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kra-
nju, opr. št. SV 1494/2003 z dne 9. 12.
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2003, je stanovanje št. 19, v četrtem nad-
stropju stanovanjske hiše na naslovu Kovor-
ska cesta 15 v Tržiču, v skupni izmeri
56,18 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri
9,55 m2, sobo 13,45 m2, sobo 13,61 m2,
shrambo 3,90 m3, kopalnico z WC 4,59 m2,
predsobo 7,91 m2, druge prostore 0,72 m2

in klet 2,25 m2, stanovanju pa pripada tudi
delež na skupnih prostorih, objektih in na-
pravah stanovanjske hiše, last zastaviteljice
Florijane Meglič, Kovorska cesta 15, Tržič,
na temelju kupoprodajne pogodbe številka
466-06/91-5, sklenjene 16. 4. 1993, s
prodajalko Občino Tržič, zastavljeno v ko-
rist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, matična številka
5706491, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v višini 38.096,27 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije s pripadki.

IZ-107544
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marjane Ko-
lenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 716/03 z
dne 5. 12. 2003, sta bili nepremičnini:

– garsoniera Gb v IV. nadstropju v veli-
kosti 28,77 m2, ki se nahaja v poslovno sta-
novanjskem objektu, stoječem na parc. št.
282/14, 282/11 in 282/15 k.o. Trbovlje,
last dolžnice - družbe Alnex d.o.o., Trbov-
lje, na podlagi pogodbe št. T-87/99 z dne
18. 11. 1999, kateri je priložena izjava pro-
dajalca, da dovoljuje vpis lastninske pravi-
ce, sklenjene z družbo SGP Zasavje Trbov-
lje d.d.,

– kletni prostori v izmeri 149,87 m2, v
objektu Petelinkarjeva 1, Kisovec, last po-
roka Marjana Mežnariča, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 14. 1. 1998, skle-
njene z družbo GIP Beton Holding d.o.o. v
stečaju, zastavljeni v korist upnice Banke
Zasavje d.d. Trbovlje, bančne skupine No-
ve Ljubljanske banke, Trg revolucije 25 c,
Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 15,000.000 SIT z vsemi pripadki ter
morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve.

IZ-107545
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-679/03 z dne
10. 12. 2003, je bil poslovni prostor v izmeri
175 m2, ki se nahaja v poslovni stavbi Hi-
permarketa Mercator d.d., na Podbevškovi
ulici v Novem mestu, ki stoji na parc. št.
2015/10, k.o. Smolenja vas, ter pet garaž
v skupni izmeri 96,60 m2, ki se nahajajo v
kletnih prostorih stavbe na naslovu Koče-
varjeva 10/b, v Novem mestu, in stojijo na
parc. št. 205, pri vl. št. 1319, k.o. Novo
mesto, last dolžnice in zastaviteljice SC No-
vo mesto d.o.o., Šmihelska cesta 5, Novo
mesto, zastavljeno v korist upnika Stanislava
Cimermana, Šmihelska cesta 5, Novo me-
sto, za zavarovanje denarne terjatve v višini
23,435.800 SIT s pripadki.

IZ-107548
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 673/2003 z dne
9. 12. 2003, je bilo stanovanje, ki se naha-
ja v tretjem nadstropju večstanovanjske hi-

še v Tržiču, Trg svobode 25, stoječe na
parc. št. 293/3, vl. št. 168, k.o. Tržič, v
skupni izmeri 79,80 m2, ki obsega sobo v
izmeri 19,07 m2, sobo v izmeri 19,62 m2,
kuhinjo v izmeri 18,20 m2, shrambo v izme-
ri 4,64 m2, kopalnico v izmeri 4,50 m2, klet-
ni prostor v izmeri 3 m2, predsobo v izmeri
6,52 m2 in drugi prostori v izmeri 4,27 m2,
s pripadajočim podstrešjem nad stanova-
njem in s sorazmernim solastniškim dele-
žem na skupnih prostorih, delih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču, last zastavi-
telja Dragota Plavšića, Trg svobode 25, Tr-
žič, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 27. 8. 2003, sklenjene s prodjalcem
Peko, d.d. Tržič, Ste Marie aux Mines 5,
4290 Tržič, ter zemljiškoknjižnega dovolila
z dne 24. 10. 2003, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljublja-
ni, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 27.200 EUR v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije, na dan plačila, s pp.

IZ-107549
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1295/03 z dne 9. 12.
2003, je nepremičnina, stanovanje št. 3 v
izmeri 120,22 m2, ki se nahaja v I. nad-
stropju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Smetanova ulica 47, stoječe na parc. št.
1695, k.o. Koroška vrata, ki je do celote
last Bojane Ogorevc, stanujoče Smetanova
ulica 47, Maribor, na podlagi prodajne po-
godbe št. 2046/92 z dne 3. 4. 1992 in
darilne pogodbe z dne 14. 12. 1992, za-
stavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Strass-Spielfeld, registrirana zadruga z ome-
jeno odgovornostjo, Hauptstrasse 59, 8472
Strass, Republika Avstrija, 1870793, za za-
varovanje denarne terjatve do dolžnikov Ma-
tjaža Ogorevca, stanujočega Na Jelovcu 67,
Jelovec in Bojano Ogorevc, stanujočo Sme-
tanova ulica 47, Maribor, do najvišjega zne-
ska 20.000 EUR s pripadki.

IZ-107550
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-4071/2003 z dne
5. 12. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 67, v 8. nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Cesta proletarskih brigad 63, v
Mariboru, v skupni izmeri 63,40 m2, od te-
ga s pripadajočim kletnim prostorom
(shrambo) površine 1,80 m2, v lasti dolžni-
kov – zastaviteljev Šenveter Ivana in Irene,
stanujoča C. Proletarskih brigad 63, Mari-
bor, na podalgi kupoprodajne pogodbe št.
0528-12/91 z dne 25. 12. 1991 in dodat-
ka k pogodbi z dne 17. 11. 1999, sklenjene
s TAM Maribor, družba za upravljanje in fi-
nanciranje podjetij d.d., Ptujska cesta 184,
Maribor, kot prodajalcem, zastavljeno v ko-
rist upnika BKS-leasing, d.o.o., Komenske-
ga 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 18.000 EUR v tolarski proti-
vrednosti s pripadki.

IZ-107551
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Drava Ferligoja iz Ko-
pra, opr. št. SV 1581/03 z dne 28. 11.

2003, je bil poslovni prostor v objektu več-
namenske dvorane Bonifika v Kopru, z oz-
načbo B 14, v skupni površini 37,85 m2, z
imenom lokala Havana club, namenjenega
za opravljanje gostinske dejavnosti, poslovni
prostor še ni vpisan v zemljiško knjigo Okraj-
nega sodišča v Kopru, po novi parcelaciji
prostor z zaporedno št. dela stavbe 46, več-
namenska dvorana Bonifika v Kopru, stoji na
parc. št. 1398/5, št. 1397/10, št. 1577/4,
št. 1423/2, št. 1405/2 in št. 1401/1, sedaj
po izvedeni parcelaciji stoječa na parc. št.
1398/8, vse k.o. Koper, last zastaviteljice
Fafangel Tatjane, lastnine pridobljene na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
družbo z omejeno odgovornostjo Bonifika
d.o.o. kot prodajalko in Fafangel Tatjano kot
kupcem, št. pogodbe VND-11/98-K z dne
11. 2. 1998, overjene pri notarju Dravu Ferli-
goju iz Kopra, pod opr. št. OV 573/98 z dne
23. 2. 1998 in sklenjene predpogodbe med
pogodbenima strankama z dne 16. 10. 2003
ter elaborata za vpis podatkov v kataster z
dne 20. 5. 2003, s prilogami, zastavljeno v
zavarovanje terjatve upnice do dolžnika Avto-
kleparstvo, Marijan Stepančič s.p. v višini
7,000.000 SIT glavnice z obrestno mero v
višini 9,35% letno, z zapadlostjo zadnjega
obroka 15. 11. 2011, v korist delniške družbe
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Po-
družnica Koper, Poslovalnica Koper, matič-
na št. 5860571, s sedežem v Kopru, Prista-
niška ulica št. 45.

IZ-107552
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 2210/03 z dne 10. 12.
2003, je bila garsonjera št. S5 v izmeri
26,59 m2, v II. nadstropju in kletna shram-
ba št. K5 v izmeri 2,17 m2, kar vse se naha-
ja v objektu B2, vhod II., ki stoji na delu
parc. št. 158, k.o. Kamnik, v poslovno-sta-
novanjskem kompleksu K-6 Utok – sose-
ske Mali Grad v Kamniku, solast dolžnic in
zastaviteljic Metke Štrajhar, Steletova ulica
5, Kamnik in Jožefe Štrajhar, Steletova uli-
ca 5, Kamnik, zastavljena v korist upnice
Lili Mihelčič, Robova ulica 24, Vir, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 19.320
EUR s pripadki.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 184/2002 S-107149
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Prima Donna d.o.o., Ljub-
ljana, za dne 20. 1. 2004 ob 10.45, v sej-
ni sobi, v 9. nadstropju, Slovenska 41 (biv-
ša GZS) tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 med uradnimi urami v ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2003

Objave sodišč
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St 208/2002 S-107150
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Sonce podjetje za svetova-
nje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Tivol-
ska cesta 48 – v stečaju, za dne 21. 1.
2004 ob 12.30, na Slovenski 41, v sejni
sobi v 9. nadstropju (prostori bivše Gospo-
darske zbornice Slovenije).

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in pet-
ek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2003

St 208/2003 S-107151
To sodišče je s sklepom St 208/2003

dne 28. 11. 2003 začelo likvidacijski po-
stopek nad dolžnikom Stanovanjska za-
druga z.o.o. Cerknica, Kebetova ulica
17, Cerknica.

Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Marja Oblak, Betajnova 62, Vrhnika.

Začetek likvidacije se objavi na sodni de-
ski tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo likvidacijski masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku likvidacijskega postopka. Pri-
jave 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 27. 2. 2004 ob 10.15, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku likvidacijskega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 28. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2003

St 122/2003 S-107152
To sodišče je s sklepom St 122/2003

dne 2. 12. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Metalka Inter d.o.o., Plem-
ljeva 2, Ljubljana, matična številka
5742153, šifra dejavnosti 51.520, št. vlož-
ka 12266500.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Olga
Tanko, odvetnica iz Ribnice.

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 16. 2. 2004 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
2. 12. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2003

St 125/2003 S-107153
To sodišče je s sklepom St 125/2003 z

dne 21. 11. 2003 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Božič Mi-
lan s.p., Elektron Trbovlje, Novi dom 33/b,
Trbovlje.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika iz registra samostojnih podjet-
nikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2003

St 216/2002 S-107154
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 216/2002 z dne 1. 12. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Dončom Ivanovim s
firmo “Libo“ s.p. trgovina, posredovanje
in storitve, export - import Dončo Iva-
nov, Koroška c. 10, Maribor, ker je pre-
moženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne-
znatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2003

St 246/2002 S-107155
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 246/2002 z dne 1. 12. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Francem Sabelni-
kom s firmo Krovec Splošna gradbena
dejavnost Franc Sabelnik s.p., Stolni
vrh 52, Maribor, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti
in ne zadošča niti za stroške tega po-
stopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2003

St 225/2002 S-107156
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 225/2002 z dne 1. 12. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Dušanom Frasem s
firmo Fras Dušan s.p., “Dekorativni ser-
vis“, montaža in servisiranje vseh vrst
senčil, Ul. Draga Kobala 44, Maribor, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti in ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2003

St 170/2003 S-107157
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 170/2003 z dne 1. 12. 2003 začelo ste-
čajni postopek nad samostojno podjetnico
Majdo Belna s firmo Bar in trgovina Bel-

na, Belna Majda s.p., Sv. Ana 31, Sv.
Ana v Slovenskih goricah.

Odslej se dolžničina firma glasi Bar in
trgovina Belna, Belna Majda s.p. - v steča-
ju, Sv. Ana 31, Sv. Ana v Slovenskih gori-
cah, njena matična številka je 1075071, ši-
fra dejavnosti pa 52.120.

Za stečajno upraviteljico je določena
Majda Jaki, dipl. ekonomistka, stan. Be-
zenškova 74, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu na naslov tega sodišča, v dveh mese-
cih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka.

Narok za preizkus terjatev bo dne 12. 3.
2004 ob 9. uri v sobi št. 253 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajne dolžnice pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 1. 12.
2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2003

St 154/2002 S-107158
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 154/2002 z dne 27. 11. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Danijelom Mithan-
som, stan. Ul. Veljka Vlahoviča 23, Mari-
bor, s firmo Drogerija “DM“, solarij, trgo-
vina na drobno in pizzerija “Amadeus“,
Mithans Danijel s.p., Antoličičeva 12,
Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 11. 2003

St 123/2003 S-107159
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Majer Aleš s.p., izdelava drobnih
kovinskih predmetov in tesnil, Dupleška
92, 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 81/2003 S-107160
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Ruedl Srečko s.p., fasaderstvo,
keramičarstvo in pleskarstvo “Ruedl“,
Kamniška ulica 31, Maribor, se v skladu
s členom 99/I ZPPSL začne in takoj za-
ključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečaj-
no 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 28. 11. 2003

St 45/2002 S-107161
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 45/2002 z dne 1. 12. 2003, stečajni
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postopek nad dolžnikom ALF Mobil, Tr-
govina in storitve d.o.o., Slovenj Gra-
dec, Gozdna pot 7, na podlagi prvega
odstavka 99. člena ZPPSL začelo in ga ta-
koj zaključilo.

Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni
po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 12. 2003

St 35/2003 S-107162
Narok za prisilno poravnavo nad dolžni-

kom Food Party – proizvodnja, trgovina
in zaključna dela, d.o.o., Bošamarin 62,
Koper, matična številka 5919711, šifra de-
javnosti H/55.301, bo dne 4. 2. 2004 ob
9. uri v sobi št. 132.

Upniki si lahko ogledajo načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču v sobi
št. 208/I v času uradnih ur.

Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glaso-
vali pisno, naj glasovnico z originalnim pod-
pisom in žigom pošljejo poravnalnemu sena-
tu. Upniki – pravne osebe naj glasovnici pri-
ložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti za-
stopnik oziroma oseba, pooblaščena za
zastopanje upnika. Pri glasovanju bo porav-
nalni senat upošteval le tiste glasovnice, ki
jih bo prejel do zaključka naroka.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 11. 2003

St 10/95 S-107163
To sodišče je s sklepom stečajnega se-

nata št. St 10/95 z dne 28. 11. 2003 zaklju-
čilo stečajni postopek nad dolžnikom Sami,
Trgovsko in uvozno-izvozno podjetje Sev-
nica d.o.o. – v stečaju, Kvedrova 37, Sev-
nica.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
vpisan pod vl. št. 1/02314/00 izbriše iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 11. 2003

St 19/2000 S-107164
To sodišče v stečajni zadevi zoper ste-

čajnega dolžnika Rrahmani Shemsi, s.p.,
Idrija, Rudarska 12, izven naroka dne
28. 11. 2003 sklenilo:

Stečajni postopek zoper stečajnega dol-
žnika Rrahmani Shemsi, s.p., Idrija, Rudar-
ska 12, se zaključi.

Sklep o zaključku stečajnega postopka se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravni pouk: zoper ta sklep je dovoljena
pritožba na Višje sodišče v Kopru v roku 15
dni po objavi tega sklepa. Morebitna prito-
žba se vloži pisno v dveh izvodih pri tukaj-
šnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 11. 2003

St 207/2002 S-107267
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 207/2002 z dne 1. 12. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Brankom Celcer-
jem s firmo Avtoprevozništvo Celcer
Branko s.p., Prušnikova 46, Maribor, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti in ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2003

St 119/2002 S-107268
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 119/2002 z dne 1. 12. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojno podjetnico Anito Gomboc s fir-
mo Cvetje Anita, cvetličarna, Anita
Gomboc s.p., Fram 52, Fram, ker je pre-
moženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne-
znatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2003

St 219/2002 S-107269
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 219/2002 z dne 1. 12. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Stanislavom Iva-
nušo s firmo “DI-DI“ zastopanje, posre-
dovanje, Stane Ivanuša s.p., Frankolov-
ska 1, Maribor, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti
in ne zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2003

St 25/92 S-107270
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 25/92 dne 28. 11. 2003 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Emona Commer-
ce d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana za-
ključilo stečajno postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2003

St 24/2003 S-107271
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Boutique F, Frančiška Va-
lič s.p., Bukovica 1, Ribnica – v stečaju
za dne 23. 1. 2004 ob 11. uri v sobi 363/III
tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 med ura-
dnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2003

St 43/98 S-107272
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečaj-
nem postopku nad Stol Prodaja d.o.o.,
Kamnik – v stečaju za dne 20. 1. 2004
ob 10. uri v sejni sobi, v 9. nadstropju,
Slovenska 41 (bivša GZS) tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 med ura-
dnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2003

St 20/2003 S-107273
Stečajni postopek zoper stečajnega dol-

žnika Agrar storitve Storitvene dejavno-
sti d.o.o., Štefana Kovača 10, Murska
Sobota se iz razloga drugega odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji, zaključi.

Premoženje stečajnega dolžnika se upo-
rabi za poravnavo stroškov stečajnega po-
stopka.

Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 12. 2003

St 44/2002 S-107286
Stečajni postopek nad dolžnikom Pla-

ninšič trgovsko in avtoservisno podjetje
d.o.o. – v stečaju, Vuzenica, Mladinska
1, se zaključi v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.

Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik Planinšič trgovsko in avtoservisno
podjetje d.o.o. – v stečaju, Mladinska 1,
Vuzenica, izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 12. 2003

St 20/2003 S-107287
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 20/2003 z dne 4. 12. 2003, začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
MOM Trade trgovina in storitve d.o.o.,
Mariborska cesta 23, Ptuj, matična števil-
ka 5602220, šifra dejavnosti 51.190.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, Slo-
venske Konjice.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Iskra Prins d.d., Poslovna enota Mari-
bor, Radvanjska 58, Maribor,

– Agencija Ona Radenko Miličič, univ.
dipl. inž. prom., s.p., Skolibrova 17,
Ormož,

– JGZ Kozjak, Vošnjakova 16, Maribor,
– Slovenska združna kmetijska banka

d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana,
– Anita Ličina, kot predstavnica sveta de-

lavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 4. 12. 2003.

Upnike pa se tudi obvešča, da je bil po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
MOM Trade trgovina in storitve d.o.o., Ma-
riborska cesta 23, Ptuj, ki se je začel 21. 7.
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2003 v smislu drugega odstavka 33. člena
ZPPSL dne 19. 11. 2003, ustavljen.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 12. 2003

St 2/2000 S-107288
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 2/2000 sklep z dne 4. 12. 2003:
1. Stečajni postopek zoper stečajno ma-

so dolžnika: Hmezad inženiring d.o.o.,
Aškerčeva 4, Žalec, se zaključi v skladu z
določili 169. člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se obvesti o
zaključku stečajnega postopka zoper stečaj-
no maso dolžnik: Hmezad inženiring d.o.o.,
Aškerčeva 4, Žalec, pristojni sodni register.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 12. 2003

St 61/2003 S-107289
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 61/2003 sklep z dne 4. 12.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom DK
Svetovalne storitve d.o.o., Cesta 2/22,
Velenje – v stečaju (matična številka:
5664543), se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: DK Svetovalne
storitve d.o.o., Cesta 2/22, Velenje – v ste-
čaju (matična številka: 5664543), iz pristoj-
nega sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 12. 2003

St 11/98 S-107290
Stečajni postopek nad dolžnikom TIO

Tiara podjetje za proizvodnjo in trgovi-
no oblačil d.o.o. – v stečaju, Otiški vrh
51, Šentjanž pri Dravogradu, se zaključi v
skladu z določili 169. člena ZPPSL.

Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik TIO Tiara podjetje za proizvodnjo in
trgovino oblačil d.o.o. – v stečaju, Otiški
vrh 51, Šentjanž pri Dravogradu izbriše iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 12. 2003

St 43/2003 S-107291
I. 1. Začne se postopek prisilne porav-

nave nad dolžnikom ILES Lesna industrija
d.o.o., Spodnja Kanomlja 23A, Spodnja
Idrija, matična št. 55303369, šifra dejav-
nosti 36.140.

2. Odreja se imenovanje upniškega od-
bora v sestavi:

1. Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana,

2. Meblo Iverka d.o.o. Nova Gorica v
stečaju, Industrijska 5,

3. Lama d.d. Dekani, Dekani 5, 6001
Koper,

4. Enneci 2000 di Curković Nino, Via E.
Barigozzi nr. 22/B, 20138 Milano, Italija,

5. Zvonko Močnik, Kovačev rovt 37,
5280 idrija.

II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Dušan Taljat, Tumov drevored 1, Tol-
min.

III. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj prijavijo svoje terjatve poravnalnemu se-
natu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi
tega oklica.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino, ter dokaze o obstoju terjatve in nje-
ni 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.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka prisilne poravnave in se ne
obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani
višini na dan začetka postopka.

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014,
sklic na 1142218-7110006-00004303.

IV. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku prej navedenega,
30-dnevnega roka za prijavo terjatve.

V. Oklic o začetku postopka prisilne po-
ravnave je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 4. 12. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 12. 2003

St 170/2003 S-107299
To sodišče je s sklepom z dne 17. 10.

2003 pod opr. št. St 170/2003 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Oprema Dom d.o.o., Hrastnik, Cesta 1.
maja 53/a, matična številka 5735262, ši-
fra dejavnosti 52.440.

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
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave
(17. 10. 2003).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Tanja Praprotnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
Hrastnik,

– Okna-vrata-senčila d.o.o., Kozjak nad
Pesnico 2a, Pesnica,

– Hoja oblazinjeno pohištvo d.o.o., C. v
Mestni log 86, Ljubljana,

– Media Publikum d.o.o., Zasavska c.
54a, Ljubljana Črnuče,

– Zapis d.o.o., Ul. 1. junija 36, Trbovlje.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 17. 10. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 4. 12. 2003

St 162/2003 S-107403
To sodišče je s sklepom z opr. št.

St 163/2003 z dne 4. 12. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Pivec Matjažem s.p.
s firmo Pivec Matjaž s.p., servisiranje vo-
zil, Bresterniška 4, Bresternica, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.

Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 12. 2003

St 144/2003 S-107405
To sodišče je s sklepom z opr. št.

St 144/2003 z dne 4. 12. 2003 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad
samostojnim podjetnikom Stožer Venče-
slavom s.p. s firmo Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije – inštalacije za
vodovod, Venčeslav Stožer s.p., Na
terasi 2, Maribor, ker je premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, neznatne vred-
nosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.

Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 12. 2003

St 101/2003-76 S-107407
To sodišče je pod opr. št. St 101/2003

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Kmetijska zadruga Korena z.o.o., Zg. Ko-
rena 25/c, Zg. Korena, in njegovimi upni-
ki, ki glasi:

Razred A – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% njihove vrednosti, pri če-
mer bo zmanjšana terjatev upoštevajoč let-
no obrestno mero v višini temeljne obrestne
mere, povečane za 0,5% (T + 0,5%) popla-
čana v roku enega leta, od pravnomočnosti
potrjene prisilne poravnave.
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Razred B – razred upnikov, katerih se
položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisil-
ni poravnavi ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov, se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik in so sestav-
ni del izreka tega sklepa (59. člen ZPPSL).

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev, se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
19. 11. 2003.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2003

St 34/2003-9 S-107409
1. Z dnem 5. 12. 2003 se začne stečaj-

ni postopek nad dolžnikom Bajus, Trgovin-
sko in storitveno podjetje d.o.o., Raden-
ci, Lackova 7.

2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potre-
bno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev od dne-
va objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2% to-
larske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Ne plača se taksa za prijavo terjatev de-
lavcev iz drugega odstavka 160. člena Zako-
na o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

Sodno takso morajo plačati pravne
osebe na račun sodnih taks št.
01100-1000339014, fizične osebe in
zasebniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100343.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 8. 3. 2004 ob 9. uri v razpravni dvora-
ni št. 12 tega sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 5. 12. 2003 nabije na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odloč-
ba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začet-
ka stečajnega postopka nad dolžnikom in
prenehajo pravice pooblaščencev stečajne-
ga dolžnika razpolagati s premoženjem ste-
čajnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 12. 2003

St 37/2003-9 S-107410
I. Z dnem 5. 12. 2003 se začne posto-

pek prisilne poravnave dolžnika Kartona-
ža, Grafično in embalažno podjetje Mur-
ska Sobota d.d., Lendavska 1, Murska
Sobota.

2. Predlagatelju se nalaga, da na račun
Okrožnega sodišča v Murski Soboti št.
01100-6950422028, sklic na št. 11
42200-2340003-51100373 položi predu-
jem za stroške postopka v višini 500.000
SIT, v roku 30 dni.

3. Upnike, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj sodišču z obrazloženo vlo-
go v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
roku 30 dni po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve. K prijavi terjatve morajo
priložiti dokaz o plačilu sodne takse, ki
znaša 2% od vsote prijavljene terjatve, ven-
dar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Ne plača se taksa za prijavo terjatev
delavcev iz drugega odstavka 160. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.

Sodno takso morajo plačati pravne
osebe na račun sodnih taks št.
01100-1000339014, fizične osebe in
zasebniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100373.

4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.

5. Za upravitelja postopka prisilne po-
ravnave se imenuje mag. Milorad Vidovič iz
Veščice št. 6/a.

6. Oklic o začetku postopka prisilne po-
ravnave se dne 5. 12. 2003 nabije na ogla-
sno desko sodišča.

II. Odredilo: imenuje se 5-članski upni-
ški odbor, ki ga sestavljajo predstavniki na-
slednjih upnikov:

– Zavarovalnica Triglav d.d., Območna
enota Murska Sobota, Lendavska 5, Mur-
ska Sobota,

– Hartmann d.o.o., Brnčičeva ulica 31,
Ljubljana,

– Interpapir, Trgovinska družba d.o.o.,
Brnčičeva 51, Ljubljana,

– Nova Ljubljanska banka d.d. Ljublja-
na, PC za velika podjetja Podravje – Po-
murje, Trg zmage 7, Murska Sobota in

– Branko Marinič, Staneta Rozmana 12,
Murska Sobota, kot predstavnik delavcev.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 12. 2003

St 141/2002 S-107505
To sodišče je v stečajni zadevi samo-

stojnega podjetnika Rudija Klančnika s fir-
mo Posredništvo, Rudi Klančnik s.p.,
Sp. Polskava 72, Pragersko, s sklepom
opr. št. St 141/2002 z dne 4. 12. 2003,
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in 96/02,
ZPP), ki se po 15. členu Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS,
št. 67/93, 39/97 in 52/99, ZPPSL) smi-
selno uporablja tudi v stečajnih postopkih,
zaradi neznanega prebivališča in neznane-
ga sedeža dejavnosti postavilo dolžniku –
samostojnemu podjetniku Rudiju Klančni-
ku začasnega zastopnika.

V zadevi se obravnava predlog upnika
Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčiče-
va 20, ki ga zastopa Državno pravobranil-
stvo, Zunanji oddelek v Mariboru, za zače-
tek stečajnega postopka proti dolžniku –
samostojnemu podjetniku Rudiju Klančniku
začasnega zastopnika.

Začasni zastopnik je Darko Vran, odvet-
nik iz Maribora, Ulica talcev 3, Maribor.

Zastopnik bo zastopal dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblašče-

nec ne nastopi pred sodiščem, oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 12. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 149/2003 SR-14595
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni

sodnici - svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Martina Nemaniča, Že-
lebej 14, Metlika, proti toženi stranki 1) Bu-
kovac Mari, roj. Poljak, Bubnjarci 28, Kama-
nje, Republika Hrvaška in 2) Poljak Regini,
Bubnjarci 7, Kamanje, Republika Hrvaška,
obe sedaj neznanega bivališča, zaradi priz-
nanja lastninske pravice in izstavitve z.k. listi-
ne, pcto 100.000 SIT, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 11. 11.
2003, postavlja začasnega zastopnika 1) Bu-
kovac Mari, roj. Poljak, Bubnjarci 28, Kama-
nje, Republika Hrvaška in 2) Poljak Regini,
Bubnjarci 7, Kamanje, Republika Hrvaška,
sedaj neznanega bivališča.

Začasna zastopnica je univ. dipl. jur. An-
tonija Geltar, Kolodvorska 15, Črnomelj.

Postavljena začasna zastopnica bo za-
stopala toženi stranki 1) Bukovac Maro, roj.
Poljak, Bubnjarci 28, Kamanje, Republika
Hrvaška in 2) Poljak Regino, Bubnjarci 7,
Kamanje, Republika Hrvaška, obe sedaj ne-
znanega bivališča, vse do takrat, dokler le-ta
ali njun pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 11. 2003

P 148/2003 SR-14596
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni

sodnici - svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Martina Nemaniča,
Želebej 14, Metlika, proti toženim stran-
kam 1) Bukovac Miku, Bubnjarci 19, Ka-
manje, Republika Hrvaška, 2) Bukovac Ka-
tarini, por. Baša, Bubnjarci 33, Kamanje,
Republika Hrvaška in 3) Baša Mariji, roj.
Bukovac, Bubnjarci 33, Kamanje,
Republika Hrvaška, sedaj vsi neznanega
bivališča, zaradi priznanja lastninske pravi-
ce in izstavitve z.k. listine, pcto 150.000
SIT, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, dne 11. 11. 2003 postavlja za-
časnega zastopnika 1) Bukovac Miku, Bub-
njarci 19, Kamanje, Republika Hrvaška, 2)
Bukovac Katarini, por. Baša, Bubnjarci 33,
Kamanje, Republika Hrvaška in 3) Baša
Mariji, roj. Bukovac, Bubnjarci 33, Kama-
nje, Republika Hrvaška, sedaj vsi nezna-
nega bivališča.

Začasna zastopnica je univ. dipl. jur. An-
tonija Geltar, Kolodvorska 15, Črnomej.

Postavljena začasna zastopnica bo zasto-
pala tožene stranke 1) Bukovac Mika, Bub-
njarci 19, Kamanje, Republika Hrvaška,
2) Bukovac Katarino, por. Baša, Bubnjarci
33, Kamanje, Republika Hrvaška in 3) Baša
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Marijo, roj. Bukovac, Bubnjarci 33, Kama-
nje, Republika Hrvaška, sedaj vsi neznane-
ga bivališča, vse do takrat, dokler le-ti ali
njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 11. 2003

P 96/2003 SR-14600
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

ni sodnici - svetnici Darinki Plevnik v prav-
dni zadevi tožeče stranke Karla Pluta ml.,
tudi Draga, iz Metlike, Jarčeva 2, ki ga za-
stopa pooblaščenec Drago Vlah, odvetnik v
Metliki, proti toženi stranki neznani in ne-
znanokje živeči dediči po pokojnem Vrba-
nek Ivanu, iz Zorkovca št. 1, Vivodina, zara-
di ugotovitve lastninske pravice na podalgi
priposestvovanja, pcto 100.000 SIT, v smi-
slu 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku, dne 1. 9. 2003, postavlja začasnega
zastopnika toženi stranki neznani in nezna-
nokje živeči dediči po pokojnem Vrbanek
Ivanu, iz Zorkovca št. 1, Vivodina.

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik -
odvetnik Alojz Poljšak, iz Črnomlja, Ul. Sta-
neta Rozmana 8.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko vse do takrat, dokler le-ta
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 1. 9. 2003

P 375/2003 SR-14590
Okrožno sodišče v Kranju je na podlagi

4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP
toženi stranki Bajru Foštagiču, neznanega
bivališča, postavilo zakonitega zastopnika,
odvetnika Sama Mirta Kavška, Glavni trg
15, Kranj, z opozorilom, da bo zastopnik
zastopal toženo stranko vse do takrat, do-
kler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da ji je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 11. 2003

I 1998/21776 SR-14591
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Veroniki Peljhan, v izvršilni zadevi
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Alenka Šušteršič iz Ljubljane, zoper dolžni-
ka Jakič Joza, Hladilniška pot 28, Ljublja-
na, zaradi izterjave 119.470,70 SIT s pp,
dne 13. 10. 2003 sklenilo:

dolžniku Jakič Jozu, se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasno zastopnico.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nico Mojco Breznik, Dvoržakova 8 iz Ljub-
ljane.

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 13. 10. 2003

I 2001/09072 SR-14592
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d., Šmartinska
140, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Anja Ri-
smal iz Ljubljane, zoper dolžnika Crnički So-
bočan Stanislava, Klemenova 126, Ljublja-
na, zaradi izterjave 2,186.478 SIT s pp, dne
24. 10. 2003 sklenilo:

dolžnici Crnički Sobočan Stanislavi se
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku - ZPP postavi začasno zastop-
nico.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
co vse do takrat, dokler dolžnica ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2003

I P 2293/2000 SR-14632
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovnem sodelavcu Roku Šviglju, v pravdni
zadevi tožeče stranke Adriatic zavarovalne
družbe d.d. Koper, Ljubljanska 3a, Koper
(spor se nanaša na PE Ljubljana, Dunajska
63), ki jo zastopa odvetnik Tomaž Mihelčič
iz Ljubljane, proti toženi stranki Jovanu
Đakoviču, neznanega prebivališča, prej Ko-
seskega 13, Ljubljana, zaradi plačila
103.498 SIT s pp, dne 20. 11. 2003 skle-
nilo:

toženi stranki Jovanu Đakoviču, nezna-
nega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
I P 2293/2000 postavi začasni zastopnik,
odvetnik Valter Bogataj, Miklošičeva 38,
Ljubljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nasto-
pil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2003

IV P 97/2003 SR-14656
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Karmen Ceranja, v pravdni zadevi tožeče
stranke Milice Sonc, Tominškova 48, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Bojan Župevec, odvet-
nik v Ljubljani, zoper toženo stranko Jelu-
ško Pirc, Slape 90, Ljubljana (zač. bivališče
Rožanska 6, Ljubljana), zaradi plačila
633.147,50 SIT s pp, dne 26. 11. 2003
sklenilo:

toženi stranki se v tej pravdni zadevi po-
stavi za začasnega zastopnika odvetnika To-
maža Čada, Štihova 4, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2003

I P1 1819/01 SR-10143
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Kristini Štern Pogačar, v
pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalni-
ce Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana
(spor se nanaša na OE Ljubljana), proti to-
ženi stranki Mavmudoski Musu, Ul. Tončka
Dežmana 10, Kranj, zaradi plačila 786.822

SIT s pp, o predlogu tožeče stranke za po-
stavitev začasnega zastopnika toženi stran-
ki, dne 21. 7. 2003 sklenilo:

toženi stranki se v tej pravdni zadevi po-
stavi za začasnega zastopnika odvetnika Mi-
roslava Cerarja, Kersnikova 6/II, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2003

P 2135/2001 SR-5770
Okrajno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Mateje Žbogar, vabiti
na naslov Glinek d.d., Glinek 5, Škofljica, ki
jo zastopa Sofija Vukelj, odvetnica v Ljublja-
ni, proti toženi stranki Dušanu Žbogarju, Gli-
nek 9, Škofljica, zaradi razveze zakonske
zveze, dodelitve otroka in določitve preživ-
nine, dne 18. 4. 2003 sklenilo:

toženi stranki Dušanu Žbogarju se po-
stavi začasna zastopnica Sabina Klun-Lavš,
Kolodvorska 7, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P
2135/2001, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma dokler skrbstveni organ ne sporoči so-
dišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2003

Oklici dedičem

D 11/2001 OD-6227
V zapuščinski zadevi po pok. Škrjanec

Tereziji, roj. 17. 9. 1926, državljanka Repu-
blike Slovenije, samski, umrli 3. 12. 2000,
nazadnje stanujoči Šlandrova ulica 12, Ra-
domlje, bi prišli v poštev kot zakoniti dediči
potomci bratov oziroma sester zapustnice,
in sicer Zanoškar Marije, Pustotnik Stani-
slave, Šarc Brigite, Orešek Angele, Repnik
Olge in Škrjanc Janeza. Ker sodišču niso
znani naslovi potomcev omejenih dedičev,
zapustnica pa je naredila pisno oporoko
pred pričami dne 4. 8. 1999, naj dediči, ki
mislijo, da imajo pravico izpodbijati pred-
metno oporoko, svoje pravice uveljavljajo
pri sodišču v roku enega leta po objavi tega
oklica, ker bo po poteku oklicnega roka
sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o
dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 5. 2003

II D 224/2003 OD-14661
Josipović Zdravko, sin Mirka, roj. 14. 5.

1936, je dne 7. 2. 2003 umrl in zapustil
oporoko. Kot upravičenci do dedovanja na
podlagi zakona po njem pridejo v poštev
njegovi potomci, pri čemer je po doseda-
njih podatkih znano, da naj bi imel sina
Babić Zdravka, ki pa živi na neznanem na-
slovu. Na podlagi določila 206. člena Za-
kona o dedovanju sodišče poziva Babić
Zdravka ter vse druge, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, na podlagi zakona po
zapustniku, da se v roku enega leta od ob-
jave oklica na oglasni deski tukajšnjega so-
dišča in tega oklica priglasijo kot dediči pri
tem sodišču.
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Če se osebe, ki so pozvane k prijavi s
tem oklicem ne bodo oglasile, bo sodišče
po preteku opredeljenega roka zaključilo
zapuščinski postopek na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2003

D 138/2001 OD-13404
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v zapu-

ščinski zadevi po pok. Markočič Jožefu,
pok. Petra, roj. 24. 8. 1931, s stalnim pre-
bivališčem Šmartno 24, sklenilo:

na podlagi prvega odstavka 84. člena
Zakona o pravdnem postopku se dediču
Markočič Oskarju, neznanega prebivali-
šča, postavi začasno zastopnico, odv. Mir-
jam Kragelj Likar iz Nove Gorice, Bevkov
trg 6, katera bo dediča zastopala v zapu-
ščinski zadevi D 138/2001 pred sodi-
ščem, vse dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, sodišču ne sporoči, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 9. 2003

D 464/99 OD-14629
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pokojni Habjan Alojziji, roj. Zupan,
hčerki Jakoba, rojeni 11. 8. 1905, nazad-
nje stanujoči Kupljenik 14, ki je umrla 9. 10.
1999.

Zakonita dedinja je tudi Angleca Kukovi-
ca, ki živi v Združenih državah Amerike in
njen naslov ni znan dediču.

Dedinjo pozivamo, da se v enem letu
po objavi tega oklica in oklica na oglasni
deski tega sodišča, priglasi sodišču. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče posto-
pek zaključilo s podatki, s katerimi bo raz-
polagalo.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 21. 11. 2003

Oklici pogrešanih

N 2/2003 PO-14662
Pri tukajšnjem sodišču je v teku neprav-

dni postopek za razglasitev za mrtvega po-
grešanega Antona Mahoriča, rojenega
10. 1. 1926 v Račah, šoferja, neznanega
prebivališča, nazadnje stanujočega v Mari-
boru, na predlog brata Franca Mahoriča,
upok., stan. v Mariboru, Jerovškova 3, ki
ga zastopa odvetnik Sergij Vladislav Majhen
iz Maribora, Ul. Talcev 1.

Pogrešani je odšel v tujino leta 1954 in od
tedaj o njem ni nobenega poročila več in je
verjetno, da ni več živ. Skrbniške dolžnosti je
prevzel Center za socialno delo Maribor, ne-
posredno, na podlagi odločbe št.
584-109/2003-3 z dne 27. 10. 2003, ki je
postala pravnomočna 14. 11. 2003.

Pogrešanega pozivamo, da se oglasi,
vse druge, ki kaj vedo o njegovem življenju,
pa naj to sporočijo sodišču, skrbniku ali
predlagatelju v roku treh mesecev po objavi
tega oglasa, ker bo sicer sodišče po prete-
ku tega roka pogrešanega razglasilo za mr-
tvega.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 11. 2003

N 44/2002 PO-14631
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v ne-

pravdni zadevi predlagateljice Trampuž Aloj-
zije, Šarhova 28, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Jelena Trunkl iz Nove Gorice, zoper
nasprotno udeleženko Trampuž Jožefo, za-
radi predloga za razglasitev za mrtvega, iz-
ven naroka, dne 19. 11. 2003 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotni udeleženki Trampuž Jožefi posta-
vi začasno zastopnico, odv. Hildo Pipan iz
Nove Gorice, Kidričeva 17, katera bo nas-
protno udeleženko zastopala v nepravdni
zadevi N 44/2002 pred sodiščem, vse do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve,
sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 11. 2003

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE

Srg 1603/2003 Rg-14608
To sodišče je zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku in izbrisa iz so-
dnega registra sklenilo objaviti sklep:

družba Žonta & CO. Transport d.n.o.,
Kraigherjeva 18, Celje, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu družbenikov Žon-
ta Marjana in Mravljak-Žonta Vanje, oba sta-
nujoča Kraigherjeva 18, Celje, z dne 10. 11.
2003.

Družbenikoma pripada premoženje
družbe in prevzameta obveznost plačila mo-
rebitnih obveznosti družbe.

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

Srg 1572/2003 Rg-14609
To sodišče je zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku in izbrisa iz so-
dnega registra sklenilo objaviti sklep:

družba D & V, Dežnak - Vidmar, trgovi-
na in zastopanje, d.n.o., Žagarjeva 1, Ce-
lje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenikov Dežnak Vidmar Barba-
re in Dežnak Zvonka, oba stanujoča Žagar-
jeva 1, Celje, z dne 22. 10. 2003.

Družbenikoma pripada premoženje
družbe in prevzameta obveznost plačila mo-
rebitnih obveznosti družbe.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 11. 2003

Sodni register,
vpisi po ZGD

Srg 1558/2003 Rg-14610
To sodišče je zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku in izbrisa iz so-
dnega registra sklenilo objaviti sklep:

družba Erma - Mauer in Mauer, trgo-
vina in storitve, d.n.o., Celje, Ulica bra-
tov Dobrotinškov 15, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu družbenikov
Mauer Erne in Mauer Franca, oba stanujo-
ča Ulica bratov Dobrotniškov 15, Celje, z
dne 11. 11. 2003.

Družbenikoma pripada premoženje
družbe in prevzameta obveznost plačila mo-
rebitnih obveznosti družbe.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 11. 2003

Srg 1386/2003 Rg-14663
To sodišče na predlog družbenika za

prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbrisa iz sodnega registra objavlja
sklep:

družba PRC, projektno raziskovalni
center, d.o.o., Dobriša vas 66, Petrovče,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 29. 9. 2003.

Premoženje družbe ostane družbeniku
Klepej Srečku, Dobriša vas 66, Petrovče,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 11. 2003

LJUBLJANA

Srg 01655/2003 Rg-5745
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, Ljubljana, za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Sinergy, podjetje za telekomunika-
cije, d.o.o. Ljubljana, Hajdrihova 2, objavlja
sklep:

Sinergy, podjetje za telekomunikaci-
je, d.o.o. Ljubljana, Hajdrihova 2, reg. št.
vl. 1/30236/00, preneha po skrajšanem
postopeku po sklepu skupščine z dne
17. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ljubljana, Hajdrihova 2, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2,200.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitvelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
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sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2003

Srg 02914/2003 Rg-7604
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Veit Leasing d.o.o., družba za trgovino in
leasing, Domžale, Vir, Zoisova 8, ki jo za-
stopa notar Jože Rožman iz Domžal, Kolod-
vorska 9a, objavlja sklep:

Veit Leasing d.o.o., družba za trgovi-
no in leasing, Domžale, Vir, Zoisova 8,
reg. št. vl. 1/26114/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 4. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Chemex Inc. Banco Cen-
tral Building, Panama, 5th Floor Samuel
Lewis Avenue in Matilda Veit, Zoisova 8, Vir,
Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika, vsakemu do 1/2.

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 23. 5. 2003

Srg 07603/2003 Rg-14638
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mu-
šič Heleni na predlog družbe Apis, agencija
za posredovanje in inženiring d.o.o., Čebe-
larska 9, Ljubljana, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Apis d.o.o., Ljubljana,
Čebelarska 9, Ljubljana, objavlja sklep:

družba Apis, agencija za posredova-
nje in inženiring, d.o.o., Čebelarska 9,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/26156/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 16. 10. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Šket Matjaž in Šket Oto,
oba Trg svobode 29, Sevnica, z ustanovi-
tvenim kapitalom 5,000.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 5,000.000 SIT prenese
v celoti na Šket Matjaža in Šket Ota.

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 26. 11. 2003

MARIBOR

Srg 1534/2003 Rg-14611
Družba Lemstor, družba za trgovino in

storitve d.o.o., Partizanska cesta 13 A,
Maribor, reg. št. vl. 1/9566-00, katere
družbenika sta Žužek Roppa Mira, Ulica Mo-
še Pijada 38, Maribor in Janežič Iztok, Sme-
tanova ulica 68/a, Maribor, po sklepu
družbenikov družbe z dne 25. 9. 2003 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Žužek
Roppa Mira in Janežič Iztok.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 11. 2003

NOVO MESTO

Srg 505/2003 Rg-14260
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Brezov gaj – Jakljevič in
Jaklevič, kmečki turizem in gostinstvo, Adle-
šiči, d.n.o., Adlešiči, Adlešiči št. 17a, ob-
javlja sklep:

družba Brezov gaj – Jakljevič in Ja-
klevič, kmečki turizem in gostinstvo,
Adlešiči, d.n.o., Adlešiči št. 17a, vpisana
na reg. vl. št. 1-3850/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 10. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Vljem Jakljevič, Adleši-
či, Adlešiči 17a in Igor Jaklevič, Radeče,
Krakovo 2, z ustanovitvenim kapitalom
10.000 SIT, ki prevzemata obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 10.000
SIT in preostalo premoženje v celoti prene-
se na Viljema Jakljeviča in Igorja Jakleviča,
vsakemu do ene polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 5. 11. 2003

Srg 527/2003 Rg-14562
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Dulex – Dular in ostali,
trgovina, gostinstvo in storitve, d.n.o., Do-
lenjske Toplice, Na Griču 19, objavlja sklep:

družba Dulex – Dular in ostali, trgovi-
na, gostinstvo in storitve, d.n.o., Dolenj-
ske Toplice, Na Griču 19, vpisana na reg.
vl. št. 1-2166/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
15. 11. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Matjaž Dular, Dolenjske
Toplice, Na Griču 19 in Januš Dular, Straža,
Vavta vas 5, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
in preostalo premoženje v celoti prenese
na ustanovitelja, v sorazmerju z vloženima
deležema, in sicer Matjaž Dular 9/10 pre-
moženja in Januš Dular 1/10 premoženja.

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 18. 11. 2003

Srg 535/2003 Rg-14564
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe BOBO – proizvodnja le-
snih izdelkov, Črnomelj, d.o.o., Črnomelj,
Majer št. 1, objavlja sklep:

družba BOBO – proizvodnja lesnih iz-
delkov, Črnomelj, d.o.o., Črnomelj, Ma-
jer št. 1, vpisana na reg. vl. št. 1-2234/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 11. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bogdan Rožič, Črnomelj,
Majer št. 1, z ustanovitvenim kapitalom
1,603.800 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,603.800
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese
na Rožič Bogdana.

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

Srg 537/2003 Rg-14612
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Matjašič Realitetna pi-
sarna k.d., Novo mesto, Maistrova 15, ob-
javlja sklep:

družba Matjašič Realitetna pisarna
k.d., Novo mesto, Maistrova 15, vpisana
na reg. vl. št. 1-3777/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 11. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta komplementarka Cve-
ta Matjašič, Novo mesto, Maistrova 15 in
komanditistka Alenka Vene, Krško, CKŽ 48.
Cveta Matjašič prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se preostalo premoženje v celoti
prenese na Cveto Matjašič.

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 21. 11. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Čebular Tatjana s.p., Trgovina in frizerstvo,
Cerovec pod Bočem 1/b, Rogaška Slatina,
priglasitveni list, opravilna št.
054-0452/1994, izdan dne 19. 9. 1994.
gnb-139195

Črnič Jožef s.p., Fučkovci 5, Adlešiči, pri-
glasitveni list, opravilna št. 05-042594.
gny-139251

Dragar Marjan s.p., Vrhpolje pri Kamniku
28, Kamnik, obrtno dovoljenje, št.
040840-0429/00-25/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gne-139567

Elektroinštalaterstvo, Pajek Nikolaj s.p.,
Štula 1, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-0669/94, matična št. 5413861, izdan
dne 18. 5. 1994. gne-139396

Grižon Anton, Krkavče 82/a, Šmarje, pri-
glasitveni list, opravilna št. 40-84/94-97 z dne
11. 12. 1997 in 40-0084/94 z dne 24. 3.
1994. gnm-139359

Hočevar Milan s.p., Koprska ulica 88,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
28-3783/03, izdan dne 3. 11. 2003.
gnv-139575

IDILA d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, Ma-
ribor, obrtno dovoljenje, št.
049879/5901/00-74/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gng-139115

Jesenik Zlatko, Borova vas 4, Mari-
bor, obrtno dovoljenje, št.
048304/3361/01-74/2001. gnr-139004

Klinar Branko, Selo pri Bledu 52, Bled,
priglasitveni list, opravilna št. 44-1240/94, iz-
dan dne 1. 1. 1995. gnp-139531

Ličen Zdenko, Na Devce 16, Miklavž na
Dravskem polju, priglasitveni list, opravilna št.
064-3403-95, izdan dne 1. 1. 1995.
gne-138992

Mahne Janez, Zbiljska cesta 31, Medvo-
de, obrtno dovoljenje, št.
033863/3277/00-37/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnf-139516

Planinšek Janko s.p., Zg. Hudinja 7, Ce-
lje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
022271/2103/00-13/1995 in obrtno dovo-
lenje z isto številko. gnr-139029

Podlesnik Damir, Vodova 20, Ptuj, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
060222/1943/01-52/1996, izdana dne
9. 4. 1996 pri OZS. gnx-138998

Puhman Vekoslav, Rogoza, Na polju 11/b,
Miklavž na Dravskem polju, priglasitveni list,

opravilna št. 064-0587/94, izdan dne 3. 4.
1995. gng-138990

Rojc Bojan, Volavlje 32, Ljubljana, prigla-
sitveni list, opravilna št. 26-1776/95, izdan
dne 1. 1. 1995. gnm-139534

Stanković Dragan, Sečovlje 50, Sečovlje
– Sicciole, priglasitveni list, opravilna št.
40-1599/93-00, izdan dne 5. 7. 2000.
gnj-139566

Trbižan Dolores, Planina 25/a, Ajdovšči-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
049805/1426/01-11/1995. gnq-139255

Turnšek Franc, Kamence 12, Rogaška Sla-
tina, priglasitveni list, opravilna št.
54-0109/1995. gnm-139034

Turnšek Franc, Kamence 12, Rogaška Sla-
tina, obrtno dovoljenje, št.
043053/0608/00-64/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnl-139035

Vidic Drago, Klemenčičeva ulica 17, Ljub-
ljana, obrtno dovoljenje, št.
033968/3572/00-37/1995 in odločbo o
obrtnem dovoljenju, izdano dne 6. 3. 1995.
gnl-139335

Zorčič Maja, Hrastovec 28/b, Velenje,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
058049/01-45/1999, izdana dne 6. 7.
1999, izdala OZS. gnc-139219

Zupančič Miran, Breznikova ulica 14, Dom-
žale, priglasitveni list, opravilna št. 61-0649.
gnw-139299

Potne listine

Avsec Lea, Preglov trg 12, Ljubljana, potni
list, št. P00845610. gnd-139443

Brlec Sara, Dolinska cesta 23, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00110319.
gnj-139562

Cukon Mavec Nevenka, Mladinska 5, Ljub-
ljana, potni list, št. P00686644. gne-139042

Černeka Gregor, Na griču 10, Izola – Iso-
la, potni list, št. P00633004. gnj-139287

Dolenc Boža, Kavčičeva ulica 38, Ljublja-
na, potni list, št. P00826525. gnd-139018

Drofenik Jože, Mokrška 25, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00777014. gns-139528

Eker Silvo, Sp. Gorica 47/a, Rače, potni
list, št. P00303105. gno-139357

Folić Rajko, Cesta maršala Tita 94, Jese-
nice, potni list, št. P00840827. gni-139313

Gomzi Natalija, Dolga vas, Glavna ulica 92,
Lendava – Lendva, potni list, št. P00085530.
gne-139167

Greblo Andreja, Lokev 122, Lokev, potni
list, št. P00308929. gny-139172

Grgič Marko, Ulica Staneta Severja 16,
Maribor, potni list, št. P00068975.
gnc-139169

Gulin Marija, Mali Lipoglav 38, Šmar-
je-SAP, potni list, št. P00128370.
gnt-139027

Gulin Zdenko Avgust, Mali Lipoglav 38,
Šmarje-SAP, potni list, št. P00128369.
gns-139028

Hribar Matjaž, Krožna cesta 11, Domžale,
potni list, št. P00422809. gnn-139208

Janjušić Simo, Kolodvorska cesta 27, Po-
stojna, potni list, št. P00409302.
gnb-139120

Jazbinšek Darko, Spodnje Škofije 124,
Škofije, potni list, št. AI 138446.
gnm-139434

Jurečič Anamarija, Brdnikova 11, Ljublja-
na, potni list, št. P00655096. gnv-139450

Jurički Iva, Obrežje 18/a, Jesenice na Do-
lenjskem, maloobmejno prepustnico, št. AI
8215. gnu-139576

Kamnikar Jerneja, Levičnikova ulica 2,
Ljubljana, potni list, št. P00707106.
gni-139338

Kapun Milena, Kampel 115, Koper – Ca-
podistria, potni list, št. P00639509.
gnl-139560

Kapun Stojan, Kampel 115, Koper – Ca-
podistria, potni list, št. P00638799.
gnm-139559

Kapun Tea, Kampel 115, Koper – Capo-
distria, potni list, št. P00903905.
gnn-139558

Kokalj Mateja, Vinje 12, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. P00773880. gnr-139254

Konte Martin, Resljeva cesta 33, Ljublja-
na, potni list, št. P00602891. gny-139147

Košir Franc, Pipanova pot 21, Ljublja-
na-Šentvid, potni list, št. P00224940.
gnr-139529

Košir Marija, Pipanova pot 21, Ljublja-
na-Šentvid, potni list, št. P00147517.
gnq-139530

Krenker Klemen, Kavčičeva 60, Ljubljana,
potni list, št. P00842712. gnl-139110

Kresnik Luka, Laška vas pri Štorah 33/a,
Štore, potni list, št. P00034068. gnt-139552

Lauš Jožef, Šentjurje 5/a, Šentvid pri Stič-
ni, potni list, št. P00303378. gnc-139319

Lepoša Erika, Prvomajska 4, Murska So-
bota, potni list, št. P00194066. gnt-139152

Leskovar Josip, Cesta maršala Tita 109,
Jesenice, potni list, št. P00049737.
gnh-139439

Maksimović Svetlana, Vavta vas 53, Stra-
ža, potni list, št. P00744030. gnt-139052

Markelj Tereza, Grmičeva ulica 19, Kranj,
potni list, št. P00522882. gno-139107

Mežnar Mitja, Oblakova 6, Celje, potni list,
št. P00236572. gnf-139441

Milkovič Danica, Zorenci 5, Črnomelj, pot-
ni list, št. P00850967. gnk-139561

Naranđa Rok, Clevelandska 43, Ljubljana,
potni list, št. P00896210. gnc-139194

Pahor Roman, Vanganel 3, Koper – Capo-
distria, maloobmejno prepustnico, št. AI
61302, izdala UE Koper. gnp-139306

Pavlin Kristjan, Martinova ulica 35, Ljublja-
na, potni list, št. P00031888. gnj-139137

Petek Maja, Župančičeva 11, Domžale,
potni list, št. P00423796. gno-139032

Ramadani Hetem, Krivec 32, Ljubljana,
potni list, št. P00305061. gnu-139205

Renčelj Marko, Kovaška 54, Orehova vas,
potni list, št. P00675367. gnh-139089

Repnik Gotvan Vlado, Litostrojska cesta
10, Ljubljana, potni list, št. P00157314.
gnp-139406

Rifelj Drago, Loke 19/a, Mozirje, potni list,
št. P00230356. gnv-139100

Rožman Rebecca, Ulica 28. maja 51, Ljub-
ljana, potni list, št. P00153509. gnz-139046

Simsič Klementina, Renški Pokraj 73,
Renče, maloobmejno prepustnico, št. AI
000119456. gni-139288

Suhadolnik Ana, Niževec 5, Borovnica,
potni list, št. P00910953. gni-139388

Šema Anica, Prisoje 6, Koper – Capodis-
tria, maloobmejno prepustnico, št. AI 89079,
izdala UE Koper. gnw-139324

Tavčar Edvin, Ivanji grad 1/b, Komen, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 000070996.
gnc-139094

Tomaž Aleksander, Čečovje 35, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00605926.
gnp-139431
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Tominc Kristina, Javornik 59, Ravne na Ko-
roškem, potni list, št. P00184432.
gng-139065

Uršič Renata, Trubarjeva 11/c, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI
000138845. gni-139163

Vatovec Boris, Kozlovičeva 5, Koper – Ca-
podistria, potni list, št. P00905405.
gnx-139048

Visenjak Gregor, Peričeva ulica 17, Ljub-
ljana, potni list, št. P00924088. gny-139597

Osebne izkaznice

Amon Samo, Mencingerjeva 43, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 126555.
gnd-139168

Balažic Bruno, Mojstrska 1, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 935173.
gnz-139071

Bećirević Sabiha, Lavričeva ulica 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1107861.
gnh-139039

Berce Žiga, Dunajska 31, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 475012. gnr-139204

Berdnik Majda, Vodovnikova 70, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 1546125.
gnd-139118

Bernik Jožef, Godešič 144, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 724646. gnh-139314

Bezovšek Bogdan, Luže 68, Visoko, ose-
bno izkaznico, št. 372005. gno-139132

Bibianko Dunja, Goriška 65, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 748819. gnl-139185

Bijol Janez, Mlinska 7, Vuzenica, osebno
izkaznico, št. 781323. gnu-139076

Bogataj Gradišnik Katarina Elizabeta, Ce-
lovška 108, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
714178. gnj-139037

Borovinšek Matilda, Vojkova 9, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 480887. gnk-139411

Božnar Alojzij, Dolenčice 1, Poljane nad
Škofjo Loko, osebno izkaznico, št. 787457.
gnh-139564

Brajdič Stane, Brezje 5, Novo mesto, ose-
bno izkaznico, št. 1013699. gno-139282

Breznik Gregor, Zavrh 60, Voličina, ose-
bno izkaznico, št. 1713339. gnj-139412

Brezovar Matej, Ul. Slavka Gruma 36, No-
vo mesto, osebno izkaznico, št. 664814.
gno-139432

Brglez Miroslav, Sorčanova 4, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 39922. gnz-139421

Bric Marija, Rožna dolina, Cesta XII/1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 105435.
gng-139290

Bricelj Tadej, Ig 445, Ig, osebno izkazni-
co, št. 663129. gnt-139452

Brumat Ivana, Franca Kramerja 10, Šem-
peter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
1110250. gnk-139286

Burnić Lejla, Ulica v Kokovšek 22, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1181052.
gnd-139593

Bušnja Nedeljka, Žmavčeva ulica 4/c, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 767752.
gne-139117

Butuči Dajana, Liminjanska 83, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 479218.
gnc-139069

Cencelj Jože, Vransko 30, Vransko, ose-
bno izkaznico, št. 896282. gnw-139424

Cencelj Rajko, Usnjarska ulica 2, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 997652.
gng-139390

Cerar Janez, Ljubljanska 8, Dob, osebno
izkaznico, št. 897192. gnd-139343

Cestnik Armin, Zg. Hajdina 108, Hajdina,
osebno izkaznico, št. 1730933. gnx-139073

Dolinšek Jožefa, Celovška 125, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 181790. gnx-139523

Doltar Darja, Seidlova 34, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 224105. gnu-139151

Dragojević Tanja, Čezsoča 88, Bovec,
osebno izkaznico, št. 1315119. gny-139422

Fabris Ladislav, Lipica 15, Sežana, ose-
bno izkaznico, št. 169381. gnb-139445

Fakin Mojca, Rožna dolina, Cesta III/8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1222127.
gnh-139539

Fedran Boris, Rečica ob Savinji 4, Rečica
ob Savinji, osebno izkaznico, št. 395109.
gne-139392

Feist Gregor, Štepanjska cesta 16/b, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 701. gnq-139159

Ferati Mustafa, Celjska cesta 26, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 868987.
gne-139192

Ferenc Nejc, Banovska cesta 3, Veržej,
osebno izkaznico, št. 1240339. gnj-139062

Furek Boštjan, Staneta Severja 14, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 731244.
gnv-139550

Georgieva Blagica, Apihova 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 165547. gnu-139026

Goltes Bojan, Rožna dolina, Cesta V/27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 962960.
gnj-139512

Gorjup Hinko, Banjšice 64, Grgar, ose-
bno izkaznico, št. 735325. gnq-139055

Gračnar Ivica, Lokrovec 45/a, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 1067451. gnf-139166

Gregorič Mojca, Moljava 29/a, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 1584194.
gnz-139096

Grum Ira, Trg komandanta Staneta 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1498972.
gnk-139211

Grzetič Rudolf, Titova 76/a, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 1285678. gnr-139554

Hanžekovič Frančišek, Ključarovci 36, Kri-
ževci pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št.
749558. gnr-139283

Hanžekovič Robert, Ključarovci 36, Kri-
ževci pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št.
623391. gnm-139284

Horvat Emil, Pipanova cesta 76, Šenčur,
osebno izkaznico, št. 1641233. gnf-139216

Hrovat Miran, Šmartinska cesta 109, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 215543.
gnq-139480

Hrovatin Borut, Bukovica 90, Volčja Dra-
ga, osebno izkaznico, št. 1317141.
gne-139417

Hržič Peter, Pokljukarjeva 88, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1238723. gnw-139474

Husić Veđi, Melikova 38, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1626044. gnj-139112

Jamnik Janez, Kamnik pod Krimom 111,
Preserje, osebno izkaznico, št. 1086670.
gnw-139199

Jazbec David, Prade, Cesta X, št. 22, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico, št.
986445. gnx-139423

Jazbinšek Darko, Spodnje Škofije 124,
Škofije, osebno izkaznico, št. 1575032.
gnn-139433

Jereb Jožef, Ljubljanska cesta 94, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 696403.
gnm-139059

Jesih Jakob, Dobrunjska 24/a, Ljublja-
na-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 486117.
gnm-139259

Jović Vidica, Sp. Škofije 146, Škofije, ose-
bno izkaznico, št. 1556009. gnr-139429

Jurak Gregor, Šalara 31, Koper – Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 686111.
gnh-139164

Jurak Vinko, Sveta Ema 40, Pristava pri
Mestinju, osebno izkaznico, št. 441379.
gnc-139344

Kaluder Boštjan, Zgornja Rečica 5, La-
ško, osebno izkaznico, št. 1231103.
gny-139097

Kavčič Jure, Potočnikova 11, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1328072. gnw-139599

Kelher Nina, Pešpot 9, Brežice, osebno
izkaznico, št. 349510. gny-139197

Kladnik Boris, Liminjanska 104, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št. 429483.
gnc-139419

Klakočar Katja, Drožanjska cesta 34/b,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 1357999.
gny-139222

Klasić Oto, Cesta proletarskih brigad 63,
Maribor, osebno izkaznico, št. 436810.
gnd-139093

Kleindienst Franc, Voklo 81, Šenčur, ose-
bno izkaznico, št. 361698. gnf-139116

Kolovič Veronika, Tržaška 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 316435. gnd-139518

Komar Aleksander, Bernikova 4, Domžale,
osebno izkaznico, št. 721416. gnv-139200

Komel Damjan, Pod akacijami 47, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 474959.
gnt-139527

Komerički Dušan, Ulica heroja Rojška 67,
Celje, osebno izkaznico, št. 323233.
gns-139453

Kosec Marija, Spodnji Brnik 25/a, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
163898. gnh-139464

Koštric Simon, Pečovnik 10, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 646556. gnj-139537

Kovač Marija, Kotnikova ulica 24, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 853173.
gno-139582

Kovačič Amadeus, Borštnikova 51, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1595632.
gnd-139547

Krajnc Marija, Velika Varnica 64, Zgornji
Leskovec, osebno izkaznico, št. 1503040.
gnb-139070

Krajnc Renato, Zg. Duplek 120/c, Spod-
nji Duplek, osebno izkaznico, št. 335739.
gnk-138986

Kranjc Marko, Hladilniška pot 26/c, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 412117.
gnh-139589

Kranjc Milan, Tropovci, Kolesarska 24, Ti-
šina, osebno izkaznico, št. 1332681.
gnh-139414

Kretič Mamič Ana, Cankarjeva 56, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1540317.
gnn-139058

Krivec Frančiška, Zgornje Jarše, Industrij-
ska cesta 7, Radomlje, osebno izkaznico, št.
169336. gnj-139262

Krušlin Josip, Bevkova ulica 10, Žalec,
osebno izkaznico, št. 1734962. gns-139103

Kundih Uroš, Podlog 45/d, Šempeter v
Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
691909. gnc-139119

Lah Alojzija, Župančičeva ulica 4, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1465060.
gnd-139268

Laharnar Danijel, Ponikve 82, Slap ob Idrij-
ci, osebno izkaznico, št. 695902.
gno-139057

Lango Silva, Vrečarjeva ulica 23, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 712027. gne-139142
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Leban Boštjan, Šempas 192, Šempas,
osebno izkaznico, št. 234253. gnw-139049

Lebar Ivan, Polenšak 29, Polenšak, ose-
bno izkaznico, št. 1411900. gnp-139556

Lepoša Erika, Prvomajska 4, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 1053137.
gnr-139154

Ličen Blanka, Vela Pilona 3, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 1676302. gnb-139045

Likar Cvetka, Žigoni 113, Renče, osebno
izkaznico, št. 109331. gnh-139189

Lopan Cecilija, Črni vrh 25/b, Tabor, ose-
bno izkaznico, št. 1392117. gnq-139105

Mandeljc Stanislava, Pavšičeva 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1105243.
gnk-139386

Maraspin Jana, Strunjan 123/a, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št. 568838.
gnx-139298

Marega Julijana, Most na Soči 52/a, Most
na Soči, osebno izkaznico, št. 60904.
gnv-139425

Markovič Anja, Kutinova 3, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1040633. gny-139072

Martinjak Lea, Pokljukarjeva 88, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1643141.
gny-139472

Masle Miha, Ulica Juša Kozaka 13, Ivan-
čna Gorica, osebno izkaznico, št. 1718537.
gnl-139210

Mehle Rado, Pot na Fužine 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 566956. gnl-139260

Menhart Hohnjec Vera, Zvezna ulica 10,
Celje, osebno izkaznico, št. 879348.
gnu-139276

Mesarič Hilda, Gospejna ulica 16, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1603913.
gnx-139548

Mešič Robert, Tabor 40, Tabor, osebno
izkaznico, št. 1329848. gnz-139171

Mikoš Uroš, Slovenčeva 143, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1196028. gnz-139546

Mirnik Ana, Gorica pri Šmartnem 39, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 524279.
gnd-139068

Mirtič Mitja, Perčeva 18, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 915176. gne-139467

Mitrovič Goran, Rožna ulica 2/a, Idrija,
osebno izkaznico, št. 412497. gnu-139326

Mlakar Drago, Cesta v Bevče 44, Velenje,
osebno izkaznico, št. 509456. gnj-139187

Mohr Emil, Heroja Tomšiča 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 922912. gnu-139351

Mrak Klara, Zminec 27, Škofja Loka, ose-
bno izkaznico, št. 277283. gnj-139162

Mrkun Igor, Kolarjeva 31, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 780702. gnb-139570

Mučič Edvard, Stjenkova 25, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 1279219.
gno-139557

Mušič Petra, Pod hribom 4, Bistrica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 7069.
gnt-139077

Muzlovič Marko, Linhartova cesta 64,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 832218.
gnf-139591

Novak Matjaž, Florjan 254, Šoštanj, ose-
bno izkaznico, št. 799109. gns-139553

Oblak Frančiška, Tomšičeva 21, Idrija, ose-
bno izkaznico, št. 738778. gnu-139101

Orehek Andrej, Bratov Jakopičev ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1053235.
gne-139496

Ornik Danijel, T. Melive 6, Slovenske Ko-
njice, osebno izkaznico, št. 193329.
gnz-139121

Ornik Suzana, Kuršinci 59, Mala Nedelja,
osebno izkaznico, št. 741330. gni-139563

Osojnik Milena, Cesta 1. maja 69, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1237569. gnx-139348

Ozimec Lidija, Bertoki, Markova ulica 17,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
153679. gnv-139300

Pavčnik Lucija, Celestinova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 746171. gnv-139525

Pavlič Vojko, Ulica Arnolda Tovornika 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1592140.
gnf-139191

Pečnik Erika, Polzela 205/c, Polzela, ose-
bno izkaznico, št. 1464643. gnc-139398

Pejanović Pejo, Danjkova 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 795599. gnc-139594

Pelc Danica, Šmihel 77, Novo mesto, ose-
bno izkaznico, št. 1148276. gnl-139060

Pepić Judita, Brilejeva 20, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 401973. gnf-138991

Petek Milena, Slovenja vas 38/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1448369. gng-139440

Peterka Marija, Borova 7, Domžale, ose-
bno izkaznico, št. 236048. gnb-139095

Petrič Zdenko, Ažbetova ulica 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 981096. gnx-139173

Petrović Živka, Glavni trg 13, Mengeš, ose-
bno izkaznico, št. 672035. gny-139322

Pirš Slavica, Nad Čreto 5, Kamnica, ose-
bno izkaznico, št. 24813. gnx-139273

Polajžer Klavdija, Šolska ulica 23, Šempe-
ter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
1455199. gnc-139544

Postrašija Matevž, Rusjanov trg 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 427157.
gnx-139598

Požar Nika, Omersova ulica 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1014093. gnn-139408

Prašnikar Ivana, Šmartno ob Paki 54/a,
Šmartno ob Paki, osebno izkaznico, št.
701212. gng-139215

Praznik Miha, Kotlje 134, Kotlje, osebno
izkaznico, št. 1628260. gni-139413

Pregelj Mateja, Bratov Učakar 60, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 958864.
gne-139592

Prelogar Milena, Gospodinjska 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 157636.
gne-139092

Puc Polona, Kosovelova 22, Vipava, ose-
bno izkaznico, št. 203576. gnd-139318

Pušavec Andrej, Voglje, Krožna pot 17,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 215210.
gnm-139438

Ramadani Hetem, Krivec 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 275770. gnt-139206

Razpet Peter, Kranjska 3/d, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 1154625. gns-139053

Rečnik Marko, Mestni trg 1, Slovenske Ko-
njice, osebno izkaznico, št. 476187.
gns-139078

Renko Marija, Cesta na Brdo 79, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1554150.
gnm-139109

Repnik Gotvan Vlado, Litostrojska cesta
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1028632. gnq-139405

Rižnar Dušan, Bodkovci 38, Juršinci, ose-
bno izkaznico, št. 923598. gnh-139064

Rogelj Roza, Cesta 24. junija 13, Ljublja-
na-Črnuče, osebno izkaznico, št. 1537189.
gnz-139596

Romšak Silvester, Brstovnica 12, Rimske
Toplice, osebno izkaznico, št. 842693.
gnv-139175

Sabo Terezija, Trimlini 48, Lendava – Len-
dva, osebno izkaznico, št. 1086860.
gnt-139277

Savić Danica, Polanškova 35, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 514428. gni-139113

Savova Biljana, Delavska 7, Jesenice, ose-
bno izkaznico, št. 421260. gnd-139418

Seliškar Mojca, Švabičeva ulica 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1122875.
gnw-139328

Skok Vladimir, Depala vas 106, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1251061. gnp-139031

Slanc Alojz, Babškova pot 32, Škof-
ljica, osebno izkaznico, št. 1290285.
gns-139253

Slovša Nataša, Mazovčeva pot 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1448940.
gng-139565

Smogavec Franc, Hraše 6, Smlednik, ose-
bno izkaznico, št. 225273. gnr-139179

Soršak Ana, Partizanska 57, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 384395. gne-139267

Soršak Blanka, Trg svobode 25, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 249486.
gnh-139264

Soršak Ivan, Celjska 98, Slovenj Gradec,
osebno izkaznico, št. 164119. gnq-139555

Sotlar Alja, Trnovska 10, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1306845. gne-139492

Spevan Majda, Kersnikova 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1256746. gnf-139266

Stanek Janko, Gradnikova cesta 121, Ra-
dovljica, osebno izkaznico, št. 492502.
gne-139317

Sulič Rudolf, Cankarjeva 5, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 1154034. gnu-139051

Suljkanović Admir, Kajuhova cesta 11, Šoš-
tanj, osebno izkaznico, št. 127756.
gne-139292

Svenšek Ana, Šolska ulica 8, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1475742.
gnl-138985

Šamec Dušan, Sp. Jakobski Dol 11, Ja-
kobski Dol, osebno izkaznico, št.
001494615. m-2729

Šavron Marija, Gregorčičeva 14, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 645370.
gnb-139420

Šentjurc Silva, Nušičeva ulica 12, Celje,
osebno izkaznico, št. 714977. gnf-139466

Šerek Jože, Male vrhe 7, Ivančna Gorica,
osebno izkaznico, št. 573080. gnv-139000

Šlegl Ivan, Bevkova 3, Maribor, osebno
izkaznico, št. 438720. gnx-139098

Štancer Alojz, Gunduličeva 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 394591. gnk-139311

Štrumbelj Danijela, Golo 24, Ig, osebno
izkaznico, št. 1190947. gnr-139054

Štubelj Eva Vivian, Resljeva cesta 44, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1013230.
gnt-139202

Šubara Milena, Hermana Potočnika 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 95963.
gnv-139075

Šuligoj Martina, Ozeljan 108, Šempas,
osebno izkaznico, št. 380229. gnq-139155

Švab Marija, Rakitovec 71, Črni Kal, ose-
bno izkaznico, št. 508976. gnl-139285

Tacer Dejan, Petrovičeva 13, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 632857. gnm-139084

Trampuž Ivana, Štefanova 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 21387. gnh-139339

Tratnik Slavica, Koroška 18/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 647477. gng-139340

Travnikar Anton, Prešernova cesta 11, Bre-
žice, osebno izkaznico, št. 149830.
gnq-139305

Trnovec Olga, Polhov Gradec 111, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 732581.
gnl-139585

Urankar Damijana, Tomačevo 23, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 367416.
gnw-139399
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Valant Aleksander, Dežmanova 1, Lesce,
osebno izkaznico, št. 821669. gnf-139416

Vasle Borut, Aškerčeva 6, Mozirje, ose-
bno izkaznico, št. 1048193. gnd-139143

Vatovec Boris, Kozlovičeva 5, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 1642174.
gny-139047

Velikonja Igor, Pod Grintovcem 2/a, Loga-
tec, osebno izkaznico, št. 217631.
gnx-139023

Velikonja Pavlina, Marija Kogoja 34, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 563103.
gnu-139280

Višnjevec Leonora, Merče 39, Sežana,
osebno izkaznico, št. 1424977. gno-139457

Volarič Darjo, Pri malnih 5, Kobarid, ose-
bno izkaznico, št. 1065948. gnp-139281

Voršič Darja, Ormoška 2, Ljutomer, ose-
bno izkaznico, št. 253873. gnk-139061

Vozel Špela, Mlinše 23/a, Izlake, osebno
izkaznico, št. 1320157. gno-139307

Vrtovec Urška, Ulica Gradnikove brigade
39, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
1588936. gnt-139177

Vugrinec Ana, Bogojina 106, Bogojina,
osebno izkaznico, št. 938339. gnc-139519

Zadravec Katja, Selo pri Vodicah 5/d, Vo-
dice, osebno izkaznico, št. 1283638.
gni-139063

Zajc Antonija, Mihovce 54/a, Cirkovce,
osebno izkaznico, št. 819031. gnv-139050

Zajšek Jasna, Markovci 17/b, Markovci,
osebno izkaznico, št. 1676977. gnx-139148

Zavrl Vojka, Vinje 22, Dol pri Ljubljani, ose-
bno izkaznico, št. 1343577. gno-139207

Zidar Leon, Tomšičeva 22/a, Ilirska Bistri-
ca, osebno izkaznico, št. 220214.
gnw-139149

Zorjan Sonja, Pesnica 60/j, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 259148.
m-2735

Zupanec Polona, Stari Grad 70, Makole,
osebno izkaznico, št. 202301. gnd-139193

Zupanič Gabriela, Sp. Hajdina 37/a, Haj-
dina, osebno izkaznico, št. 490513.
gnc-139044

Žerjal Jožica, Gradnikove brigade 49, No-
va Gorica, osebno izkaznico, št. 1402781.
gnu-139301

Žibret Darja, Kozakova 3, Celje, osebno
izkaznico, št. 4401. gnn-139308

Žibret Helena, Kozakova 3, Celje, osebno
izkaznico, št. 4406. gnm-139309

Židov Leonard, Srbska ulica 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 189126. gne-139217

Živec Silva, Cesta na Rožnik 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1244985. gno-139082

Župevec Klavdija, Vrhovčeva 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 663735.
gny-139447

Vozniška dovoljenja

Abram Sebastijan, Rožno 37, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
14366, izdala UE Krško. gnb-139520

Aganović Almedin, Cesta na Markovec 7,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. SI 52122, reg. št. 47076. gnj-139237

Arčon Boštjan, Bilje 31, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 48617, izdala UE
Nova Gorica. gnz-139321

Bačar Sandi, Jačka 2/b, Logatec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5146, izda-
la UE Logatec. gnj-139212

Baričević Irena, Tržaška cesta 47, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1566606, reg. št. 252253, izdala UE Ljublja-
na. gnr-139079

Bećirević Sabiha, Lavričeva ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1592864, reg. št. 253757, izdala UE Ljublja-
na. gni-139038

Bencik Marjo, Petišovci, Ulica 22. junija
10, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 15147, izdala UE Lendava.
gnr-139279

Berdnik Majda, Vodovnikova 70, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1181044, reg. št. 14165, izdala UE Slo-
venska Bistrica. gnb-139020

Bernik Jožef, Godešič 144, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6452,
izdala UE Škofja Loka. gng-139315

Bezovšek Bogdan, Luže 68, Visoko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 50969, reg.
št. 30755, izdala UE Kranj. gnp-139131

Blažič Rok, Pionirska ulica 1, Kanal, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 42277, izdala
UE Nova Gorica. gnr-139379

Bračko Drago, Paričjak 22, Radenci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12453,
izdala UE Gornja Radgona. gni-139138

Brezner Aleš, Zg. Korena 18/b, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1493241, reg. št. 102506, izdala UE Mari-
bor. gnq-139180

Brezočnik Udo, Heroja Staneta 18, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
718556, reg. št. 43184, izdala UE Maribor.
gnc-139444

Celan Danilo, Gradiška 77, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1891743, reg. št. 13741. m-2727

Cencelj Rajko, Usnjarska ulica 2, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
944886, reg. št. 29741, izdala UE Domžale.
gnh-139389

Cindrić Marinko, Šentlenart 28, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
11372, izdala UE Slovenj Gradec.
gnx-139248

Časar Aleksander, Kocljeva ulica 13, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 7868, izdala UE Gornja Radgona.
gnk-139011

Čebokli Matjaž, Smrtnikova ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1453977, reg. št. 243072, izdala UE Ljublja-
na. gnx-139198

Čelakov Ljupčo, Trnovski pristan 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1820306, reg. št. 128782, izdala
UE Ljubljana. gnf-139066

Ćeman Esad, Hladilniška pot 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1870884, reg. št. 184293, izdala UE Ljublja-
na. gnt-139602

Deu Matjaž, Kosovelova ulica 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
971803, reg. št. 84594, izdala UE Ljubljana.
gnj-139312

Dolenc Boža, Kavčičeva ulica 38, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933316, reg. št. 65415, izdala UE Ljubljana.
gne-139017

Drožina Marijan, Gradišica 8, Materija, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 10191,
izdala UE Sežana. gnw-139374

Eker Silvo, Sp. Gorica 47/a, Rače, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
1625234, reg. št. 123579, izdala UE Mari-
bor. gnn-139358

Fakin Mojca, Rožna dolina, Cesta III/8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1455012, izdala UE Ljubljana. gni-139538

Fedran Boris, Rečica ob Savinji 4, Rečica
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 8503, izdala UE Mozirje. gnf-139391

Feist Gregor, Štepanjska cesta 16/b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
815102, reg. št. 131327, izdala UE Ljubljana.
gnp-139160

Feuš Zinka, Globoka 46, Ljutomer, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 31540, reg.
št. 4342, izdala UE Ljutomer. gny-139297

Filistum Marino, Bertoki, Sermin 27, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI
56670, reg. št. 15903. gnz-139371

Früht Virt Bojan, Vrazova 8/a, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 41516.
gns-139382

Furek Boštjan, Staneta Severja 14, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1239452, reg. št. 114790, izdala UE Mari-
bor. gnu-139551

Germ Dejan, Cesta 1. maja 67, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1354798, reg. št. 52132, izdala UE Kranj.
gnh-139514

Gologranc Vojko, Opekarniška 12/a, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
260357, izdala UE Celje. gnm-139184

Goršič Anja Mateja, Kalinškova ulica 15,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1254302, reg. št. 49862, izdala UE Kranj.
gnn-139258

Gregorič Marjan Jožef, Koseskega ulica
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1718655, reg. št. 255571, iz-
dala UE Ljubljana. gno-139257

Grzetič Rudolf, Titova 16, Jesenice, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, EkB, F, G, H, št. S
1713565. gnv-139504

Gubič Drago, Trdkova 97, Kuzma, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 41587. gng-139240

Gvozden Jovica, Prelog, Preloška cesta
1/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. S 001764360, reg. št.
39410, izdala UE Domžale. gnk-139436

Haclar Marko, Štembalova ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1795651, reg. št. 113765, izdala
UE Ljubljana. gnw-139024

Hauer Katarina, Mostec 21/a, Dobova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16817, iz-
dala UE Brežice. gns-139153

Hrovat Miran, Šmartinska cesta 109, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1800290, reg. št. 42132, izdala UE Ljublja-
na. gns-139478

Huremović Šemsa, Dunajska cesta 198/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1719197, reg. št.
257935, izdala UE Ljubljana. gnn-139508

Ignjić Marko, Ulica bratov Učakar 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1777384, reg. št. 124654, izdala
UE Ljubljana. gnz-139221

Ivančič Silvo, Obrež 138, Središče ob Dra-
vi, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1811755, reg. št. 5075, izdala UE Ormož.
gne-139517

Jakopič Roman, Cesta Viktorja Svetina 17,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1624732. gns-139228

Jamšek Darko, Prežihova 11, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1444251,
reg. št. 4468, izdala UE Maribor. gny-139272

Janjić Helga, Pod Bellevuejem 35, Roga-
ška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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reg. št. 15334, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnt-139352

Javornik Roman, Stranska pot III/6, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1702042, reg. št. 24752, izdala UE Grosu-
plje. gnd-139218

Jereb Gregor, Pot na Jošta 61, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 637704,
reg. št. 40459, izdala UE Kranj. gnr-139304

Jović Vidica, Sp. Škofije 146, Škofije, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 50962,
reg. št. 13725. gnv-139225

Jurkovič Miran, Gorica 40, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17743. gnc-139269

Kajiš Miloš, Ulica Lili Novy 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 928246,
reg. št. 155574, izdala UE Ljubljana.
gnu-139601

Kajtna Anica, Rakitna 338, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 678160,
reg. št. 6354, izdala UE Laško. gnn-139158

Kamnikar Jerneja, Levičnikova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1250737, izdala UE Ljubljana. gnj-139337

Kastrin Milanija, Presarje 111, Branik, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 21371,
izdala UE Nova Gorica. gnw-139224

Kaver Pačnik Manica, Smrtnikova ulica
5/d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1001858, reg. št. 78366, izdala UE
Ljubljana. gnb-139449

Komar Boštjan, Staneta Severja 15, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
609135, reg. št. 100671, izdala UE Maribor.
gnz-139271

Konte Martin, Resljeva cesta 33, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973562, reg. št. 155530, izdala UE Ljublja-
na. gnz-139146

Korbar Tomaž, Moste 89/e, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
11922, izdala UE Kamnik. gnn-139183

Koren Danilo, Nova 11, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1608020, reg.
št. 79793. gnq-139080

Kostanjšek Bojan, Koprivnica 22, Kopriv-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11788. gnn-139108

Kovač Marija, Kotnikova ulica 24, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211608, reg. št. 220793, izdala UE Ljublja-
na. gnp-139581

Kovačič Lidija, Na jami 6, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1594732,
reg. št. 54239, izdala UE Ljubljana.
gnm-139234

Kovačič Sandra, Hausenbichlerjeva 7, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1562805, izdala UE Žalec. gnu-139176

Kraner Matej, Osek 3, Sv.trojica v Slov.go-
ricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1467019, izdala UE Lenart. gnc-139244

Krebs Goran, Na trgu 12, Mozirje, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 10425, izda-
la UE Mozirje. gny-139122

Križaj Miloš, Trata 50, Gorenja vas, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 25693, izdala
UE Škofja Loka. gnz-139296

Križman Miran, Dekani 225/d, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1147799, reg. št. 1899. gnq-139505

Kroflič Štrakl Zvezdana, Pod kostanji 24,
Celje, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 108/2003. gny-139455

Krušlin Josip, Bevkova ulica 10, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1438410, izdala UE Žalec. gnt-139102

Kržan Burga, Leskovška cesta 6, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4355.
gnp-139106

Lah Jožica, Puščava 9, Lovrenc na Pohor-
ju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001623010, reg. št. 2348, izdala UE Ruše.
m-2743

Lango Silva, Vrečarjeva ulica 23, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1822035, reg. št. 39349, izdala UE
Ljubljana. gnf-139141

Lavrenčič Karmen, Ulica talcev 8, Deskle,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35497, izdala UE Nova Gorica. gnt-139127

Lavrič Jožef, Tartinijeva 19, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 3373, izdala
UE Izola. gny-139372

Lebar Ivan, Polenšak 29, Polenšak, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1883698,
izdala UE Ptuj. gnf-139016

Lednik Štefan, Prežihova ulica 4, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
1293, izdala UE Ravne na Koroškem.
gny-139247

Lepoša Erika, Prvomajska 4, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, reg. št. 4928.
gnr-139129

Lesjak Dejan, Lačna gora 9, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1813387, reg. št. 19764, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. gnz-139021

Lopan Cecilija, Črni vrh 25/b, Tabor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1158703,
izdala UE Žalec. gnr-139104

Lorber Peter, Zg. Sveča 15/a, Stoperce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1554009, izdala UE Ptuj. gnp-139506

Marič Žarko, Robova 1, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1786302, reg.
št. 12187. gnt-139427

Masle Miha, Ulica Juša Kozaka 13, Ivan-
čna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. S 1755858, reg. št. 28534, izdala UE
Grosuplje. gnm-139209

Matko Vesna, Vrtna ulica 3, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 19446.
gnl-139010

Matoh David, Stari trg 40, Trebnje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 001732225,
reg. št. 13218, izdala UE Trebnje.
gnn-139583

Medic Boštjan, Volčičeva 2, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28090,
izdala UE Novo mesto. gnt-139377

Mesojednik Darinka, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 845462, reg. št. 155155, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-139409

Mešič Robert, Tabor 40, Tabor, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1757035, izdala
UE Žalec. gnb-139170

Mićić Čedomir, Linhartova cesta 94, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1863753, reg. št. 96631, izdala
UE Ljubljana. gnw-139124

Miklavčič Jernej, Pot v gozd 9, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1361679, reg. št. 20515, izdala UE Grosu-
plje. gnf-139041

Mikša Franc, Hlaponci 17, Juršinci, vozni-
ško dovoljenje, kat. FGH, št. S 636515, izda-
la UE Ptuj. gnr-139229

Mitrovič Goran, Rožna ulica 2/a, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 1521893, reg. št.
11186, izdala UE Idrija. gnv-139325

Mrak Klara, Zminec 27, Škofja Loka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27964, izdala
UE Škofja Loka. gnk-139161

Mravlje Drago, Cesta na postajo 64, Brez-
ovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1864456, reg. št. 44473, izdala
UE Ljubljana. gnf-139316

Mučič Edvard, Stjenkova 25, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, št. 17552.
gnm-139009

Munda Aleš, Loperšice 45, Ormož, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št. 11080,
izdala UE Ormož. gnb-139370

Munda Andrej, Vrazova 12, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1783449, reg. št. 13404, izdala UE
Ljutomer. gnn-139012

Munih Vanja, Ob težki vodi 18, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6033,
izdala UE Novo mesto. gns-139378

Murić Zejna, Stražica 21/a, Frankolovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11843.
gnm-139334

Muženič Mojca, Kraljeva ulica 19, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 21459, reg. št. 23936. gnp-139381

Neoholt Biserka, Kasaze 105/a, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001383519, izdala UE Žalec. gnk-139186

Orehek Andrej, Bratov Jakopičev ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 212258, reg. št. 63848, izdala UE Ljub-
ljana. gny-139497

Orehovec Jure, Čeplje 31, Vransko, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1401023, izda-
la UE Žalec. gno-139182

Osojnik Milena, Cesta 1. maja 69, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 231416,
reg. št. 40489, izdala UE Kranj. gnh-139289

Osrajnik Gregor, Gortina 81, Muta, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 9473,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnj-139462

Pavlič Vojko, A. Tovornika 8, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1443190,
reg. št. 111658, izdala UE Maribor.
gng-139190

Pavliha Gregor, Zupančičeva 4, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000619393, reg. št. 2914, izdala UE Metli-
ka. gno-139007

Pehar Aleš, Stantetova 8, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1331949, reg.
št. 117116, izdala UE Maribor. gnw-139349

Peternelj Martin, Ulica F. Kozarja 14, Ver-
žej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1207572, reg. št. 8491. gnu-139376

Petrič Gregor, Male Lašče 25, Velike La-
šče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524359, reg. št. 219374, izdala UE Ljublja-
na. gni-139263

Pfeifer Andrej, Nemški rovt 15, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1355539, reg. št. 10550. gnm-139384

Pfeifer Dejan, Ilirska ulica 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1707129, reg. št. 172518, izdala UE
Ljubljana. gnp-139056

Polajžer Klavdija, Šolska ulica 23, Šempe-
ter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S001447550, izdala UE Žalec.
gnd-139543

Polutnik Tanja, Vodnikovo naselje 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1551168, reg. št. 247487, izdala UE Ljublja-
na. gnz-139196

Požar Nika, Omersova ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1491552, reg. št. 245259, izdala UE Ljublja-
na. gno-139407

Prašnikar Nataša, Vir, Tolstojeva 15, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
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BGH, št. S 1847314, reg. št. 19499, izdala
UE Domžale. gns-139353

Prelc Štefanija, Ljubljanska cesta 12/c, Tr-
zin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000926936, reg. št. 83381, izdala UE Ljub-
ljana. gno-139532

Purić Sanda, Ulica Malči Beličeve 119,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1419082, reg. št. 236947, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-139397

Ramadani Hetem, Krivec 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 631192,
reg. št. 189491, izdala UE Ljubljana.
gnp-139256

Rampre Franc, Polzela 264, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 985259,
izdala UE Žalec. gnb-139345

Razbornik Tadej, Meža 155/a, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 6971.
gng-139090

Remškar Matej, Tomišelj 19, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 10252, reg.
št. 169635, izdala UE Ljubljana. gne-139342

Repnik Gotvan Vlado, Litostrojska cesta
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1454676, reg. št. 249383, izdala UE
Ljubljana. gnr-139404

Režen Vojteh, Koroška cesta 18/a, Šoš-
tanj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
803893, reg. št. 6452, izdala UE Velenje.
gnu-139426

Rusanov Dejan, Ul. XXX divizije 20, Porto-
rož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 52535, reg. št. 13820, izdala UE
Piran. gnk-139236

Rutar Dunja, Bleiweisova 70, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 809054, reg.
št. 44385, izdala UE Kranj. gnn-139133

Sečnik Slavko, Babna gora 17, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1821072, reg. št.
39846, izdala UE Ljubljana. gno-139157

Sedej Slavko, Kuclerjeva 12, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7465,
izdala UE Vrhnika. gng-139515

Selič Lidija, Dolenja vas 79, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001309966,
izdala UE Žalec. gnk-139536

Seliškar Mojca, Švabičeva ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1820491, reg. št. 117665, izdala
UE Ljubljana. gnx-139327

Simić Bogdan, Prešernova 2, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1444063,
reg. št. 118898, izdala UE Maribor.
gnm-139188

Siter Damir, Glavni trg 8, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 375845, reg. št.
37415. gnb-139545

Smogavec Franc, Hraše 6, Smlednik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEGH, reg. št.
113960, izdala UE Ljubljana. gns-139178

Smolović Veselin, Štrekljeva 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1644057, reg. št. 80695. gnh-139139

Sorbara Petra, Pivška 5, Postojna, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12500,
izdala UE Postojna. gnf-139341

Soršak Blanka, Trg svobode 25, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 479344, reg. št. 8806, izdala UE Slo-
venska Bistrica. gnd-139243

Spevan Majda, Kersnikova 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1471877,
reg. št. 94316, izdala UE Maribor. gng-139265

Stanko Aleš, Mladinska ulica 29, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 01279042, reg. št. 9317. m-2744

Starc Damjan, Obala 95, Portorož – Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. SI
14413, reg. št. 10079, izdala UE Piran.
gnq-139380

Steinberger Marijana, Gvajčeva 22, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611041, reg. št. 101112. gnj-138987

Stevanić Obrad, Ljubljanska 63, Šmar-
je-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1335200, reg. št. 21582, izdala UE Grosu-
plje. gnc-139494

Strašek Gregor, Fram 30/a, Fram, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 001332342,
reg. št. 116811, izdala UE Maribor.
gnu-139501

Šanc Vinko, Javornik 10, Štore, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1555138, reg.
št. 49300. gnb-139270

Šerek Jože, Male vrhe 7, Ivančna Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1435343, reg. št. 20769, izdala UE Grosu-
plje. gnw-138999

Ševo Miloš, Vrečkova 3, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S 1908777,
reg. št. 14276, izdala UE Kranj. gng-139590

Šimundža Milena, Stantetova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 137841,
reg. št. 100345, izdala UE Maribor.
gnc-139294

Škorić Martin, Cesta na Svetje 11, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1433048, reg. št. 240307, izdala UE Ljublja-
na. gnc-139569

Škorja Igor, Ulica Istrskega odreda 12, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 42064, reg. št. 28870.
gnn-139383

Šlamberger Venčeslav, Bistriška cesta 44,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDFGH, št. S 1689462, reg. št. 4495,
izdala UE Slovenska Bistrica. m-2734

Štemberger Filip, Linhartova cesta 86,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1820447, reg. št.
206055, izdala UE Ljubljana. gnq-139030

Štrukelj Igor, Topniška ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1793196, reg. št. 260306, izdala UE
Ljubljana. gnk-139336

Štubelj Eva Vivian, Resljeva cesta 44, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1791125, reg. št. 59684, izdala
UE Ljubljana. gnu-139201

Šuc Žarko, Gradnikove brigade 49, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
17979, izdala UE Nova Gorica. gnx-139373

Trnovec Olga, Polhov Gradec 111, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138287, reg. št. 215176, izdala UE Ljublja-
na. gnm-139584

Turnšek Ivan, Fram 79, Fram, vozniško do-
voljenje, kat. ABGH, št. S 911388, reg. št.
7182, izdala UE Maribor. gnp-139181

Ujčič Miroslav, Podgraje 16, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, št. S 0010214, izda-
la UE Ilirska Bistrica. gnt-139227

Ukmar Tomaž, Ulica Ivana Kosovela 7, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 1784774, reg. št. 12338, izda-
la UE Ajdovščina. gnp-139385

Urankar Damijana, Tomačevo 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076746, reg. št. 210798, izdala UE Ljublja-
na. gnv-139400

Uštar Sabina, Dragomelj 39, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S001347998, reg. št. 34685, izdala UE
Domžale. gnj-139587

Vasle Borut, Aškerčeva 6, Mozirje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10065,
izdala UE Mozirje. gnb-139245

Vatovec Boris, Kozlovičeva 5, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. SI 58974, reg. št. 20290.
gni-139013

Večernik Mateja, Srednje 7/e, Bresterni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
610759, reg. št. 100440, izdala UE Maribor.
gnt-139302

Veršič Ljubomir, Zg. Velka 95/a, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S000509587, reg. št. 5784, izdala UE Pe-
snica. m-2738

Vindiš Sabina, Draženci 48/b, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 1771265, izdala
UE Ptuj. gnc-139019

Virant Boštjan, Rožna dolina, Cesta IX/5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1287252, reg. št. 227356, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-139541

Zavernik Ana, Bohova 16/a, Hoče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 785111, reg.
št. 4798, izdala UE Ruše. gne-139442

Zavšek Leon, Arja vas 4/a, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. S 001442129,
izdala UE Žalec. gns-139278

Zorjan Sonja, Pesnica 60/j, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001360202, reg. št. 12671, izdala UE Pe-
snica. m-2736

Zrim Edvard, Stara ulica 7, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 35926.
gnv-139375

Zupanič Gabriela, Sp. Hajdina 37/a, Haj-
dina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
748901, izdala UE Ptuj. gnh-139014

Živec Silva, Cesta na Rožnik 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1526290, reg. št. 94125, izdala UE Ljublja-
na. gnp-139081

Zavarovalne police

Butara Aleš, Nasipi 2, Trbovlje, zavaroval-
no polico, št. AO 000101500062, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnp-139006

Comprint d.o.o., Koprska 72, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 925722, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnn-139233

Čepin Karmen, Jenkova 19, Velenje, zava-
rovalno polico, št. 00101392390, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnq-139355

Đukelič Predrag, Sp. Jezersko 2, Zgornje
Jezersko, zavarovalno polico, št. 220885, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnt-139002

Ferš Suzana, Ohonica 4/a, Borovnica, za-
varovalno polico, št. AO 629381, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gne-139067

GREMO d.o.o., Stantetova 24, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0954330, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. za komb. vozilo Citro-
en Jumper z reg. oznako LJ 41-26L.
gnw-139074

Judež Anton, Dol. Boštanj 127, Boštanj,
zavarovalno polico, št. 00101556276, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnk-139361

Karner Alenka, Savska ulica 14, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 560920, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnn-139333

Kočar Marija, Vrba 11, Lukovica, zavaro-
valno polico, št. 915690, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. gnr-139579
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Kržišnik Anton, Dolenja Dobrava 17, Gore-
nja vas, zavarovalno polico, št. 00101557760.
gni-139363

Primožič Samo, Strniševa 15, Ljubljana-Čr-
nuče, zavarovalno polico, št. 620176, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnb-139145

Ravnik Marija, Podlubnik 156, Škofja Lo-
ka, zavarovalno polico, št. AO 659264, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnk-139365

Rinčič Ljubiša, Ulica bratov Učakar 44,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 525031, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gno-139332

Smrekar Primož, Vir, Hubadova 9, Domža-
le, zavarovalno polico, št. AO 543596, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnp-139156

Stevanović Teodor, Groharjeva 5, Maribor,
zavarovalno polico, št. AVO 958990, izdala
zavarovalnica Tilia. gnk-139511

Šema Julijan, Prisoje 6, Koper – Capodis-
tria, zavarovalno polico, št. 162488, izdala
zavarovalnica Tilia. gnx-139323

Trivunčevič Boško, Pot odreda 6, Stari trg
pri Ložu, zavarovalno polico, št. 1107627.
gni-138988

Uran Marijan, Kamniška ulica 52, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 607 2313385, iz-
dala zavarovalnica Maribor. m-2742

Wolf Mitja, Kidričeva 19, Črnomelj, zava-
rovalno polico, št. 870385, izdala zavaroval-
nica Tilia d.d. gnf-139366

Zakelšek Milan, Dobrina 39/b, Žetale, za-
varovalno polico, št. 4404570359, izdala za-
varovalnica Triglav. gno-139507

Žerjav Janez, Cesta krških žrtev 27, Kr-
ško, zavarovalno polico, št. 923959.
gne-139367

Spričevala

Batagelj Karmen, Prisoje 4, Koper – Ca-
podistria, indeks, št. 4616, izdala Fakuleta za
družbene vede. gnb-139595

Bjelobrk Vladimir, Seidlova cesta 22, No-
vo mesto, diplomo Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Novem mestu, izdana leta 1997.
gnw-139403

Bolarić Tomislav, Opekarniška 12/e, Ce-
lje, spričevalo 2. letnika Trgovske šole Celje,
EKT, izdano leta 1998/99. m-2731

Burjak Mija, Šmartno 42, Šmartno pri
Slov.Gradcu, spričevalo Šole za prodajalce,
izdano leta 1978, izdano na ime Božank Mija.
gnq-139130

Cene Drago, Krajnčica 31, Šentjur, spri-
čevalo o zaključnem izpitu STŠ Celje, št. 395,
izdano 24. 6. 1993. gnh-139364

Cergol Simon, Larisova 3, Ankaran – An-
karano, spričevalo o zaključnem izpitu Trgov-
ske šole. gnc-138994

Čokl Igor, Cvetlična 13, Celje, spričevalo
Šolskega centra Celje, izdano leta 2003.
gnw-139549

Dobnik Jože, Srževica 18, Ponikva, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Strojne kmetijske
šole v Mariboru, izdano leta 1981. m-2722

Fajt Srečko, Draženci 81, Ptuj, potrdilo za
varno delo s traktorjem, izdala Kmetijska šola
Ptuj, dne 13. 10. 1986. gnu-139001

Ficko Dragica, Sp. Kamenščak 10/f, Lju-
tomer, maturitetno spričevalo Srednje eko-
nomske šole v Murski Soboti, izdano leta
1969, izdano na ime Pihlar Dragica.
gns-139303

Filipič Petra, Kamniška 14, Domžale, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Rudolfa

Maistra, izdano leta 1993 in 1994.
gns-139003

Friškovec Nataša, Vodovodna cesta 40/a,
Ljubljana, diplomo Srednje upravno adminis-
trativne šole v Ljubljani, izdana leta 1989 na
ime Kos Nataša. gno-139232

Grašič Gregor, Goriče 54, Golnik, spriče-
valo 4. letnika SESŠ Kranj, izdano leta
1998/99. gnd-139368

Gržinić Damjana, Čentur 6, Marezige, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šiviljske in krojaške
šole Ajdovščina, izdano leta 1996.
gnk-139036

Hadžić Fahreta, Cesta Alojza Travna 17,
Jesenice, spričevalo 1. letnika Srednje tekstil-
ne, obutvene in gumarske šole v Kranju, izda-
no leta 2001. gnl-139435

Horvat Julijana, Pušča, Glavna ulica 51,
Murska Sobota, spričevalo osnovne šole, št.
14/578 z dne 4. 7. 1976. gnl-139360

Horvat Žiga, Ulica miru 17, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Božidar Jakac, izdano
leta 1998. gne-139542

Jošt Peter, Krakovo 7, Naklo, zaključno
spričevalo Poklicne šole za kovinsko in lesno
stroko Škofja Loka, izdano leta 1969.
gnl-139510

Kaiser Karmen, Lendavske Gorice 431,
Lendava – Lendva, diplomo Srednje zdrav-
stvene šole Murska Sobota, št. 179/88, izda-
na leta 1988. gnb-139295

Klobučarič Gregor, Kidričeva 8, Ko-
čevje, spričevalo 1. letnika Srednje šole Ko-
čevje, št. 155-I/OBK, izdano leta 2000.
gnh-139114

Kodelja Mateja, Nova ulica 4, Koper – Ca-
podistria, izkar OŠ Dušana Bordona, izdano
leta 2001. gni-139238

Kokot Mina, Cirkulane 49, Cirkulane, spri-
čevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole v
Mariboru, izdano leta 1959. m-2745

Kovačič Katja, Kaševa ulica 2, Vojnik, in-
deks, št. 81579336, izdala EPF Maribor.
gny-138997

Kovačič Urban, Ulica Mirka Tomšiča 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnu-139526

Lampret Andrej, Stična 32, Ivančna Gori-
ca, maturitetno spričevalo in spričevalo 4. let-
nika Gimnazije Josipa Jurčiča, Stična, izdano
leta 1981. gnj-139437

Lipovac Dejan, Abramova 12, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, iz-
dano leta 1999. gny-139401

Lipovac Dejan, Abramova 12, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnt-139402

Lovrec Dejan, Ul. 5. prekomorske 11, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Maribor,
izdano leta 1991. m-2737

Luznar Anja, Jakčeva 34, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo, izdano leta 1992.
gnb-138995

Malkoč Anela, Kidričevo naselje 1, Postoj-
na, obvestilo o uspehu za 2. letnik Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izda-
no leta 2000/2001. gnp-139231

Mihevc Lovro, Cankarjeva cesta 11, Loga-
tec, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 1995 in
1996. gng-139415

Neumann Dagmar, Luize Pesjakove ulica
15, Ljubljana, diplomo Srednje pedagoške šo-
le Ljubljana, izdana leta 1990. gnh-139214

Novak Matej, Zg. Duplek 54/a, Spodnji
Duplek, spričevalo OŠ Spodnji Duplek, izda-
no leta 1997. m-2730

Ogrin Kristjan, Plešičeva ulica 29, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Ljub-
ljana, izdano leta 2003. gnb-139395

Osojnik Martina, Olimje 76, Podčetrtek,
maturitetno spričevalo SAŠ v Ljubljani, izdano
leta 1980, izdano na ime Gaiser Martina.
gnh-138989

Otoničar Katja, Moste 76/a, Žirovnica, in-
deks, št. 11030077, izdala Visoka šola za
zdravstvo v Ljubljani. gnn-139533

Paradiž Saša, Vuhred 89, Vuhred, spriče-
valo 2. letnika Srednje gostinske šole Slovenj
Gradec, izdano leta 1999. gnw-139274

Paradiž Saša, Vuhred 89, Vuhred, spriče-
valo 1. letnika Srednje gostinske šole Slovenj
Gradec, izdano leta 1998. gnv-139275

Pavlin Marin, Pod Gradiščem 7/a, Mari-
bor, indeks, št. 18030550, izdala FF v Ljub-
ljani. gnj-139087

Petronjič Ranka, Prešernova 11, Celje,
spričevalo 3. letnika Kmetijske in gospodinj-
ske šole v Šentjurju, izdano leta 1995.
gnp-139085

Piršič Marjan, Medlog 16, Celje, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje šole Krško,
izdano leta 1974. gns-139128

Pivk Mojca, Levstikova ulica 9, Žiri, maturi-
tetno spričevalo Gimnazije Škofja Loka, izda-
no leta 1998. gnq-139005

Poljanšek Matjaž, Logaška cesta 40, Žiri,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne go-
stinske šole v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnf-139291

Poš Milena, Dobravska 1, Ormož, spriče-
valo o končani OŠ Križevci pri Ljutomeru, iz-
dano leta 1967, izdano na ime Jandl Milena.
gnl-139460

Pujac Patrik, Korte 51/b, Izola – Isola,
spričevalo od 1. do 7. razreda OŠ Vojke Šmuc
Izola, izdano leta 1996 do 2003. gnd-139043

Rajer Boštjan, Hrib pri Orehku 15, Stopi-
če, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
1994. gnk-139261

Recek Renata, Žižki 31, Črenšovci, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 1995/96 in
1996/97. m-2733

Redžič Senad, Cesta Simona Bl. 3, Vele-
nje, spričevalo in diplomo CSŠ Velenje.
gng-139165

Remic Aleš, Sinja Gorica 105, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnw-139249

Remškar Tina, Vojsko 8, Vodice, spričeva-
lo 3. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano
leta 2002. gny-139522

Rihtaršič Anja, Golniška cesta 13, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v
Kranju, šolsko leto 2002/2003. gne-139242

Rojšek Andrejka, Polzela 124/a, Polzela,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole Celje, izdano leta 1992. gnl-139535

Rot Matjaž, Kolodvorska ulica 12/a, Ljub-
ljana, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole,
smer tehniška gimnazija, izdano leta 2003.
gnd-139493

Rudolf Renata, Radoslavci 45/a, Mala Ne-
delja, spričevalo od 1 do 3. letnika Poklicne
in tehniške kmetijske šole, izdano leta 1993,
1994 in 1995. gnq-139230

Salihović Zumra, Cesta zmage 13, Zagor-
je ob Savi, indeks, št. 41051458, izdala Fa-
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kulteta za organizacijske vede v Mariboru.
gnq-139430

Skubic Anton, Brvace 7/a, Grosuplje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih
šol v Ljubljani – avtomehanik, izdano leta
1969. gnd-139293

Snoj Miha, Pot sodarjev 8, Ljubljana, spri-
čevalo 2. letnika Vzgojno izobraževalnega cen-
tra Cene Štupar – slaščičar, izdano leta 1999.
gnq-139580

Sterle Janez, Črna vas 128, Ljubljana, po-
trdilo o opravljenem izpitu za visoko kvalificira-
nega delavca, VKV monter, izdal Izobraževalni
PTT center Ljubljana, leta 1971. gnc-139144

Stramič Vinko, Dragotinci 35, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo o končani OŠ Sveti
Jurij ob Ščavnici, št. 130/IV, izdano leta 1987.
gnf-139241

Šabić Edita, Finžgarjeva ulica 17, Dob, po-
trdilo o strokovni usposobljenosti za trgovske-
ga poslovodjo, št. 709/98, izdano 16. 2.
1999 pri GZS, Združenje za trgovino.
gns-139428

Šenk Milan, Tg. Jezersko 46/a, Zgornje
Jezersko, diplomo Fakultete za organizacij-
ske vede v Mariboru, izdana leta 1983.
gnx-139223

Škrabanja Doris, Potok pri Vačah 13, Va-
če, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
19991/92 in 1992/93, izdano na ime
Cyganek Doris. gnx-139573

Šrok Štefka, Prepolje 43/f, Marjeta na
Dravskem polju, potrdilo o opravljenem tečaju
št. 503/28. 6. 1994, izdala Ljudska univerza
Maribor. m-2747

Štirn Mirko, Britof 88/a, Kranj, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje lesne šole v Ško-
fji Loki, izdano leta 1983. gny-139022

Švab Urban, Kovorska 27, Tržič, spričeva-
lo 2. in 3. letnika SLŠ Škofja Loka, izdano leta
1997 in 1998. gnv-139125

Švara Miha, Zgornje Pirniče 11/b, Medvo-
de, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gng-139015

Tabaković Edis, Strahomer 24, Ig, spriče-
valo 1. letnika Srednje gradbene in ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gny-139572

Toškan Aleksandra, Ivančičeva 13, Anka-
ran – Ankarano, spričevalo 3. in 4. letnika
SEDŠ Koper – administrativna dejavnost –
upravni tehnik. gnl-139135

Toškan Aleksandra, Ivančičeva 13, Anka-
ran – Ankarano, spričevalo o zaključnem izpi-
tu SEDŠ Koper – administrativna dejavnost,
smer upravni tehnik, izdano leta 1994.
gnm-139134

Urgl Aleš, Nova gora 49, Slovenska Bistri-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, program nižjega po-
klicnega izobraževanja za poklic tesar, izdano
8. 9. 2003. m-2746

Zagernik Vešligaj Katjuša, Bukovska vas
33, Šentjanž pri Dravogradu, spričevalo o za-
ključnem izpitu in indeksa Srednje šole peda-
goške in kulturne usmeritve. gnh-139239

Završki Nenad, Irje 45, Rogaška Slatina,
spričevalo 7. razreda II. osnovne šole Roga-
ška Slatina, izdano leta 1997. gnl-139410

Zupančič Miha, J. Puharja 8, Kranj, in-
deks, št. 48957, izdala Fakulteta za organiza-
cijske vede. gnt-139502

Žižek Filomena, Zg. Jakobski dol 60, Ja-
kobski Dol, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta
1983. m-2739

Ostali preklici

Abazaj Sami, Tržaška cesta 28, Vrhnika,
delovno knjižico. gng-139040

Abram Sebastijan, Rožno 37, Brestanica,
ADR certifikat št. 017025, izdalo MNZ Repu-
blike Slovenije. gnz-139521

Babić Lange Snežana, Ljubljanska cesta
106, Domžale, delovno knjižico, izdano na
ime Babić Snežana. gnt-139577

Bačar Sandi, Jačka 2/b, Logatec, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
26293-1930/03, Vč – 12106. gni-139213

BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni pre-
hod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, italijansko
bilaterarno dovolilnico, oznaka 380/02, št.
021174, 035737, 035793 in italijanko malo-
obmejno dovolilnico, oznaka 380/04, št.
002805 in 007186. gnx-139123

Bohinec Iztok, Polanškova ulica 15, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-4230/94, izdala 30. 6.
1974. gnn-139083

Boltar Monika, Langobartska 7, Solkan,
študentsko izkaznico, št. 18010379, izdala
FF v Ljubljani. gnf-139091

Bucik Artur, Kojsko 86/a, Kojsko, delov-
no knjižico. gnz-138996

Bufolin Sebastijan, Plešičeva ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-139586

Cindrič Boris, Ljubljanska 22, Izola – Iso-
la, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-6127/99. gnr-139354

Comprint d.o.o., Koprska 72, Ljubljana,
preklic zavarovalne police, objavljeno v Ur. l.
RS, št. 120/2003. gnl-139235

Fedran Valentin s.p., Avtoprevozništvo, Re-
čica ob Savinji 4, Rečica ob Savinji, nemško
dovolilnico, koda C 016675, št. 4218, D
256-09. gnd-139393

Filipovič Ana, Cesta v Mestni log 40/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Jožeta Plečnika v Ljubljani. gns-139578

Fošnarič Luka, Trniče 6/a, Marjeta na
Dravskem polju, vozno karto, št. 87357, rela-
cija Trniče-Maribor, izdal Certus. m-2725

Glažar Gregor, Hajdoše 54, Hajdina, voz-
no karto, št. 72563, relacija Hajdoše-Ptuj.
m-2724

Grižančič Nastja, Sp. Škofije 187, Škofije,
delovno knjižico. gnd-138993

Grobelšek Andrej, Tomšičeva 21, Senovo,
študentsko izkaznico, št. 19805919, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gny-139347

Hladnik Jože, Petkovec 37, Rovte, štu-
dentsko izkaznico, št. 71000005, izdala Bio-
tehniška fakulteta. gnv-139350

INTEREUROPA TRANSPORT D.O.O., Voj-
kovo nabrežje 32, Koper – Capodistria, licen-
co št. G 1009435, izdana 7. 8. 2003 za kom-
binirano vozilo VW Transporter, reg. oznaka
KP UPS 12. gnt-139252

Ivešić Ljubica, Preradovičeva 29, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 11018, izdana leta
1987 v Mariboru. m-2720

Jahjić Denis, Šentiljska cesta 19, Maribor,
delovno knjižico, št. 17235, izdana leta 2001
v Maribor. m-2728

Januš Barbara, Zg. Hlapje 36, Jakobski
Dol, vozno karto, št. 88877, relacija Jakobski
dol-Maribor, izdal Certus. m-2726

Konjiček por. Lorbek Alenka, Pajkova 24,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 37479, iz-
dana v Mariboru. m-2721

Kopše Zala, Obrtniška 8, Orehova vas,
vozno karto, št. 89095, izdal Certus. m-2740

Koron Martin, Vilharjeva 61, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 22055790, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnv-139025

Kramberger Stanislav, Ul. Josipa Priola 10,
Maribor, delovno knjižico, izdano v Mariboru.
gnp-139356

Kukovičič Aleš, Milčinskega 6, Celje, de-
lovno knjižico. gnz-139346

Kumer Dejan, Videm pri Ptuju 16/a, Vi-
dem pri Ptuju, delovno knjižico. gnu-139226

Kustec Klavdija, Gasilska ulica 8, Čren-
šovci, delovno knjižico, zap. št. 304, ser. št.
479410, izdala UE Lendava. gni-139088

KVADRATURA d.o.o., Samova 12, Ljublja-
na, delovno knjižico na ime Fišić Smilja, Ske-
tova 1, Ljubljana. gnx-139498

KVADRATURA d.o.o., Samova 12, Ljublja-
na, delovno knjižico na ime Osenar Snežana,
Vrhpolje 39, Kamnik. gnw-139499

KVADRATURA d.o.o., Samova 12, Ljublja-
na, delovno knjižico na ime Vujasin Mitja, Ru-
sjanov trg 8, Ljubljana. gnv-139500

Mrak Dejan, Petkova ulica 62, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20960477, izdala
Pravna fakulteta. gnp-139331

Nebihi Ilir, Simona Jenka 8, Domžale, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 330921, izdal
Kam bus Kamnik. gnj-139220

Oset Morrison Albert, Plečnikova 18/a,
Celje, delovno knjižico. gnw-139099

Ovčar Dejan, Velika Loka 10/a, Velika Lo-
ka, delovno knjižico. gnc-139394

Petrič Zdenko, Ažbetova ulica 7, Ljublja-
na, orožni list, št. 19420, izdala UE Ljubljana.
gnw-139174

PIRPS d.o.o. Laško, Gozdec 8, Laško,
licenco, št. 1008987 za tovorno vozilo M.A.N.
tip 26-403, reg. št. CE J2 – 334.
gnn-139008

Piškur Jožef s.p., Avtoprevozništvo, Pod-
milščakova 21/b, Ljubljana, izvod licence za
opravljanje prevozov v cestnem prometu št.
007284 z dne 29. 4. 1998 izdane pri OZS in
za motorno vozilo Mercedes-Benz 1935 s,
reg. oznaka LJ N6-900, izdan 30. 4. 1998 na
OZS pod št. 0007925. gnk-139540

Povše Boštjan Roman, Hubadova ulica 12,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-139150

Pristovnik Savo, Zgornja Bistrica 20, Slo-
venska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
41200088, izdala Medicinska fakulteta v Ljub-
ljani. gnb-139495

PUNTI d.o.o., Ul. Dolenjskega odreda 11,
Ivančna Gorica, francosko dovolilnico št.
111616-249/07, veljavna leta 2003.
gnw-139574

Ravnik Luka, Privoz 6, Ljubljana, študent-
sko izkaznico, št. 28009920, izdala FMF.
gnk-139086

Rebolj Jurij, Zg. Jezersko 54, Zgornje Je-
zersko, delovno knjižico. gnm-139509

Redenšek Janez, Potrčeva ulica 10, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnw-139524

Riđušič Melisa, Ljubljanska cesta 101,
Domžale, vozno karto, št. 340150, izdal Kam
bus Kamnik. gnk-139136

Rižnar Simona, Gajevci 46, Gorišnica, de-
lovno knjižico. gny-139126

Robič Martina, Zg. Partinje 3, Jurovski Dol,
vozno karto, št. 88951, relacija Maribor-Za-
markova. m-2718

Romič Klavdija, Zg. Dobrenje 21, Šentilj v
Slov.goricah, vozno karto, št. 89499. m-2723

Rus Roman – avtoprevozništvo s.p., Kam-
nik pod Krimom 73, Preserje, licenco, št.
8194/10819 – LUM 38/1999 za vozilo Za-
stava 35.8 D, reg. oznaka LJ T2 – 32U, izda-
na dne 2. 7. 2001 pri OZS. gnf-139320
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Selman Venes, Ljubljanska cesta 84,
Domžale, delovno knjižico. gns-139203

Simčič Tereza, Kojsko 85, Kojsko, voz-
no karto, št. 187, izdal Avrigo d.d.
gnc-139369

Slana Urban, Čebelarja Močnika 14, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozno karto, št.
89407, relacija Miklavž-Maribor, izdal Certus.
m-2732

Stevanovič Ružica, Goriška 8, Maribor, de-
lovno knjižico. m-2719

Šebjanič Robertina, Naselje ljudske pravi-
ce 25, Murska Sobota, študentsko izkaznico,
št. 42022719, izdala Akademija za likovno
umetnost. gnj-139387

Štrukelj Andrej s.p., Avtoprevozništvo,
Volče 18, Košana, licenco št.
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007801/10227-ZR51/1999, izdana 19. 1.
1999 za vozilo Zastava 621 z reg. oznako PO
21-05E. gnr-139329

Tokić Daniela, Snebersko nabrežje 6, Ljub-
ljana, delovno knjižico, izdana na ime Starćić
Daniela. gni-139513

Tomažin Franja, Novi dom 33/a, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 19770476, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnd-139568

Topolovčan Anita, Škapinova 1, Celje, štu-
dentsko izkaznico, št. 21030697, izdala Fa-
kulteta za družbene vede. gnl-139310

Toš Jasna, Brengova 8/a, Cerkvenjak, voz-
no karto, št. 89176, izdal Certus. m-2741

Upravna enota Maribor, Ul. heroja Staneta
1, 2501 Maribor, preklicuje dovoljenja za za-
časno prebivanje; Stojšić Goran, roj. 10. 3.

1964, SVN 169585, Radovanović Vladan,
roj. 22. 4. 1978, SVN 169583, Vojvodić Ni-
kola, roj. 14. 4. 1976, SVN 169584.
Ob-107238

Volk Jožef, Čevljarska 8, Koper – Capo-
distria, dovolilnico za parkiranje, št. 10508,
izdala Mestna občina Koper. gnv-139250

Zamuda Ester, Kosovelova 7, Pivka, me-
sečno vozovnico, št. 13/958, izdal Avrigo d.d.
Nova Gorica. gns-139503

Žorž Viviana, Prešernova cesta 53, Grosu-
plje, študentsko izkaznico, št. 21017868, iz-
dala FDV v Ljubljani. gnz-139571

Žurga Karel, Ulica Slavka Gruma 8, Novo
mesto, delovno knjižico, ser. št. 535835, reg.
št. 45499, izdana 16. 10. 2002 pri UE Novo
mesto. gnj-139362
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