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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo

predhodnega razpisa

Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa

Št. 30-12 /03 Ob-107951
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: medicinski potro-
šni material in pripomočki, ocenjena let-
na vrednost je 320,000.000 SIT z DDV.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: nabav-
na služba, Monika Lepoša, univ. dipl. ekon.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: za javni razpis medicin-
ski potrošni material in pripomočki bo na-
ročnik priznal usposobljenim prijaviteljem
status kandidata do konca leta 2004.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 17. 12. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 058/2003-1 Ob-107990
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava električne
energije za potrebe RTV Slovenija.

4. Kraj dobave: po vsej Sloveniji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Slu-
žba za komercialne zadeve in javna naroči-

la – Sonja Snedec, 1550 Ljubljana, faks
01/475-21-86, e-mail: javna.narocila@rtv-
slo.si.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 17. 12. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Št. 404-43/2003 Ob-108167
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: zagotavljanje delovanja
računalniških programov, ki obsega:

1. dograditev uporabniških programov za
potrebe Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport ter vzgojnoizobraževalnih zavodov z
inštalacijo in preizkusom (kodiranje), manjši-
mi dopolnitvami programov; za vse aktivno-
sti v tej alinei velja enoletna garancija;

2. obdelavo podatkov;
3. produkcijski tek uporabniških progra-

mov na strojni opremi naročnika oziroma izva-
jalca s tekočim vzdrževanjem programom, ki
zajema administriranje programov ter izme-
njavo podatkov preko infrastrukture naročnik;

4. svetovanje in pomoč končnim upora-
bnikom pri izvajanju uporabniških progra-
mov;

5. naknadne dodatne dograditve ali funk-
cionalne spremembe programov.

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

ročila, če je določen: december 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
(Služba za informacijsko infrastrukturo), Trg
OF 13, Sonja Štrancar, tel. 01/478-53-12,
faks 01/478-57-34, e-mail: Sonja.Stran-
car@gov.si.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: za oddajo javnega naro-
čila bosta izvedena odprti postopek in po-
stopek s pogajanji po predhodni objavi.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 12. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 310-1/2003-18 Ob-108205
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000

Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava električne
energije za leto 2004.

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

ročila, če je določen: februar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se

lahko zahteva dodatne informacije: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
finance, Služba za javna naročila, Dalmatino-
va 1, 1000 Ljubljana, Sabina Gregorinčič.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: podrobnosti bodo razvi-
dne iz objave javnega razpisa.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 12. 2003.

Mestna občina Ljubljana

Št. 404-08-368/2003-1 Ob-108271
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

24-26, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nakup ca. 6200
kompletov nove službene uniforme.

4. Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za obrambo, Urad za logistiko, Kar-
deljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kon-
taktna oseba – vodja izvedbe javnega naro-
čila Marjetka Kordiš, tel. 471-23-40.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 12. 2003.

Ministrstvo za obrambo

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

Sklep o zavrnitvi vseh ponudb

Št. 765/03 Ob-108004
Na podlagi 77. člena ZJN-1 vam sporo-

čamo, da je naročnik v javnem naročilu za
nakup sterilizacijskega materiala, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 20 z dne
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28. 2. 2003, Ob-89082, sprejel sklep o
zavrnitvi vseh ponudb prispelih za javno na-
ročilo za nakup sterilizacijskega materiala.

Klinični center Ljubljana

Št. 404-08-281/2003-3 Ob-107963
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, Ljubljana, telefaks 01/431-90--35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ški material;
– papir in papirni izdelki (računalniški pa-

pir, fotokopirni papir, trgovski papir, faks ro-
le, kuverte, zvezki, registratorji, mape,…),

– pisarniški pripomočki (svinčniki, flo-
mastri,…),

– potrošni material za pisarniške stroje
(diskete, tonerji, barve, trakovi za printer-
je,…),

– drobni inventar.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

Ocenjena vrednost naročila ca.
250,000.000 SIT letno.

4. Kraj dobave: vsa odjemna mesta v
Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Predvideni datum zaključka ali traja-
nje dobave: februar 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana.

Zahteva za razpisno dokumentacijo:
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, faks
01/431-90-35, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, faks 01/431-90-35.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 281/2003-ODP) na račun
01100-6370191114. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti
(faks 01/431-90-35). Pred tem je potre-
bno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vse-
bovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno števil-
ko, številko javnega razpisa, sklic na števil-
ko ter faks številko ponudnika) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 26. 1. 2004
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, pre-
vzemnik je sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj, ponud-
ba MORS 281/2003 – pisarniški mate-
rial-ODP.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 1. 2004 ob 10. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponud-
nik mora k ponudbi priložiti bančno garan-

cijo za resnost ponudbe, brezpogojno in
plačljivo na prvi poziv v višini 2% od predvi-
dene letne orientacijske vrednosti in izjavo
banke, da bo izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 1% od predvidene letne orientacijske
vrednosti v primeru, da bo ponudnik iz-
bran.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je najmanj 30 dni od uradnega pre-
jema računa na naročnikov naslov.

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

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

13.1. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila;

Dokazilo:
1.1. za pravne osebe javnega prava (go-

spodarske družbe):
s.) fotokopija rednega izpiska iz sodne-

ga registra podjetij, izdanega v letu 2003
oziroma 2004;

1.2. za fizične osebe (samostojni podjet-
nik, posameznik):

a) fotokopija prepisa priglasitvenega lista
za dejavnost, katere predmet je javni razpis,
potrjenega v letu 2003 oziroma 2004,

b) fotokopija prepisa obrtnega dovolje-
nja, če gre za opravljanje obrti ali obrti po-
dobne dejavnosti, potrjenega v letu 2003
oziroma 2004;

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

Dokazilo: fotokopija potrdila, ne starej-
šega od 90 dni od datuma določenega za
predložitev ponudb, pristojnega okrožnega
sodišča, gospodarski oddelek, sodni regi-
ster, samostojni podjetniki in obrtniki pa
predložijo potrdila, da so še vpisani v vpi-
snik podjetnikov posameznikov pri izpostavi
Davčnega urada ali Obrtne zbornice;

13.3. da mu ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali mu ni bila izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je pravni osebi oziroma poo-
blaščenemu zastopniku pravne osebe pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila; lastna izjava
ponudnika ni zadosten dokaz o izpolnjeva-
nju pogoja;

Dokazilo: fotokopija potrdila, izdanega s
strani Ministrstva za pravosodje – Kazen-
ska evidenca, ki se nanaša na pravno ose-
bo ne starejšega od 30 dni od datuma do-
ločenega za predložitev ponudb);

13.4 da ima poravnane davke, prispev-
ke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da ima ponudnik, ki ima se-
dež v tujini poravnane v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki jih mora poravnati v Repu-
bliki Sloveniji;

Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
Davčna uprava RS, Davčni urad, ne starej-
še od 30 dni od datuma določenega za
predložitev ponudb;

13.5. da ima veljavno dovoljenje pristoj-
nega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila in je tako dovoljenje za-
htevano s posebnim predpisom;

Dovoljenje izda pristojni organ Upravne
enote, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj,
za opravljanje določene dejavnosti, skladno
z Zakonom o gospodarskih družbah, v nas-
protnem primeru pa zadostuje tudi lastna
izjava, skladno s 44. členom ZJN-1.

13.6. da je finančno in poslovno spo-
soben;

13.6.1. za pravne osebe javnega prava
(gospodarske družbe):

fotokopija obrazca BON 1 in BON 2 sku-
paj, izdanih v letu 2003 oziroma 2004 ali

fotokopija BON-1/P, izdanega v letu
2003 oziroma 2004 ali

fotokopija BON 1 in izpisa banke o sta-
nju sredstev na transakcijskem računu po-
djetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2003 oziroma 2004

13.6.2. za fizične osebe (samostojni po-
djetnik, posameznik):

a) originalno potrjena napoved za odme-
ro davka od dohodkov iz dejavnosti za pre-
teklo leto, vključno z bilanco stanja za pre-
teklo leto, originalno potrjeno s strani pri-
stojne izpostave DURS,

b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povpreč-
nem mesečnem stanju sredstev na transak-
cijskem računu za obdobje zadnjih šestih
mesecev pred oddajo ponudbe;

13.7. bančne garancije:
a) garancija za resnost ponudbe,
b) garancija za dobro izvedbo pogodbe-

nih obveznosti,
13.8. posebni pogoji:
– da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih

neporavnanih obveznosti oziroma, da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v prete-
klih 6-ih mesecih vstevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti (razvidno tudi
iz obrazca BON 2 ali iz izpisa banke o stanju
sredstev na transakcijskem računu podjetja,
ki vsebuje vse podatke kot BON 2),

– da zagotavlja dostavo na vsa odjemna
mesta v času od 7. do 15. ure, najkasneje v
treh dneh od prejema naročila naročnika,

– da zagotavlja celovitost ponudbe na
celotnem področju RS;

13.9. potrjene izjave in podatke, nave-
dene v razpisni dokumentaciji (priloge št. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe do datuma in ure, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
niki, ki bodo izpolnili pogoje za usposoblje-
nost in sposobnost bodo ocenjeni na pod-
lagi ocenjevalnih kriterijev:

– povprečne cene v vzorcu tipičnih arti-
klov: ponder 0,55

– vrednost s popustom v odvisnosti od
vsote povprečnih vrednosti in procenta po-
pusta: ponder 0,4

– rok plačila (30 dni ali več): ponder
0,05
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A B C D=C/A E=D*5 F=B*E
Element merjenja Za obračun Ponder Najug. Delež Točke Ocena

I skupina blaga povpr.cena povpr. cena
vrsta blaga enota v SIT z DDV v SIT z DDV

1 Bat. kom. 0,014
2 Bianko paket 0,014
3 Bloki kom. 0,014
4 CD kom. 0,014
5 Črnilo kom. 0,08
6 DC kom. 0,014
7 Flom. kom. 0,014
8 Fol. koc. kom. 0,014
9 Kuverta paket 0,08
10 Mapa kom. 0,03
11 Papir paket 0,082
12 Pisala kom. 0,014
13 PROS. paket 0,014
14 REG. kom. 0,03
15 Svinčnik kom. 0,014
16 Toner kom. 0,08
17 Trak kom. 0,014
18 Zvezki kom. 0,014

X 0,55
II Popust %

procent popusta

Y 0,4
III Rok plačila v dnevih D=A/C

30 ali več 0,05
Skupaj ocena 1

Ponudnik z najnižjo ponujeno povpreč-
no ceno v vsaki posamezni grupi v sklopu
I, bo prejel 5 točk, ostali pa procentualno
v odvisnosti od najugodnejšega manj kot 5
točk.

Ponudnik z najnižjo ponujeno vred-
nostjo s popustom v sklopu II, bo pre-
jel 5 točk, ostali pa procentualno v od-
visnosti od najugodnejšega manj kot 5
točk.

Ponudnik z najdaljšim ponujenim rokom
plačila v sklopu III, bo prejel 5 točk, ostali
pa procentualno v odvisnosti od najugodnej-
šega manj kot 5 točk.

Število doseženih točk se pomnoži s pon-
derjem za vsako grupo oziroma sklop. Izraču-
nane ocene po grupah in sklopih tvorijo sku-
pno oceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge informacije se dobijo na na-

slovu: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za
logistiko, Služba za javna naročila, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontak-
tna oseba. Jože Mokorel – vodja izvedbe
JN, tel. 01/471-25-53.

17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: Ur. l. RS, št. 89 z dne 12. 9. 2003.

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

Ministrstvo za obrambo

Št. 767/03 Ob-108005
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

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

vgradnja požarnih ločitev za glavno stav-
bo – posteljni objekt Zaloška 7, trakti
A,B,C za 2. in 1N in P-C trakt.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba se lahko odda kot celota. Od-
daja po sklopih ni predvidena.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška cesta 2, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek maj
2004 in zaključek september 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1000 Ljubljana/2. nadstropje –
tajništvo, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro. Razpisna dokumentacija je na voljo do
3. 2. 2004. Ponudnik lahko zahteva dodat-
ne informacije pisno na faks 01/522-27-64
ali na e-mail: javna.naroc2@kclj.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UPJ) številka 01100-6030277894
sklic na številko 00 45-08-7599.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 2. 2004 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Komercialnega sek-
torja Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 14, 1000 Ljubljna/2. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 2. 2004 ob 10. uri – predavalnica
3 – v pritličju glavne stavbe Kliničnega cen-
tra, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija mora veljati do 4. junija
2004.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 3. 6. 2004; predvideni datum odločitve
mesec april 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – 80%,
2. reference pri izdelavi in vgradnji po-

žarnih ločitev – požarnih vrat (EI) z vgraje-
nim steklom v slovenskih bolnišnicah –
20%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki imajo pred nakupom razpisne
dokumentacije pravico do vpogleda v pred-
metno razpisno dokumentacijo v času in pro-
storu kot je naveden v 7. točki te objave.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

Klinični center Ljubljana
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Št. 102/4699/2003 Ob-108150
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
OPGW ter obešalnega in spojnega ma-
teriala za objekt DV 2x110 kV Beričevo–
Grosuplje.

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

4. Kraj dobave: RTP Beričevo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je največ 60 dni od dneva podpisa po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v GJS Prenos elek-
trične enrgije, II. nadstropje, Andreja Mi-
hevc, dodatne informacije Jure Čater, tel.
01/474-24-50.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
TRR št. 02924-0017900956. DDV je zajet
v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 1. 2004 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 20. 1. 2004 ob 10. uri, sejna
soba B/IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti, z veljavnostjo 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 45 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti pre-
dložena pogodba o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodila ponudniku
za izdelavo ponudbe).

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

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 3. 2004, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 30. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (80%), dobavni rok (10%),
potrjene reference proizvajalca tovrstne
opreme na DV 110 kV in višjih napetostnih
nivojih v Evropski uniji (10%). Merila so de-
tajlno opisana v navodilih ponudniku.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

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

Št. 102/4697/2003 Ob-108151
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža terminalske TK opreme za
objekt DV 2x110 kV Beričevo–Grosuplje.

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

4. Kraj dobave: RTP Beričevo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
opreme je največ 90 dni od dneva podpisa
pogodbe. Rok za montažo opreme in iz-
vedbo ostalih storitev je 30 dni po dobavi
opreme.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v GJS Prenos elek-
trične energije, II. nadstropje, Andreja Mi-
hevc, dodatne informacije Jure Čater, tel.
01/474-24-50.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
TRR št. 02924-0017900956. DDV je zajet
v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 1. 2004 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 21. 1. 2004 ob 10. uri, sejna so-
ba B/IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti, z veljavnostjo 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah in
montažah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti pre-
dložena pogodba o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodila ponudniku
za izdelavo ponudbe).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 21. 3. 2004, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 30. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (60%), plačilni pogoji (5%),
potrjene reference ponudnika za dobavo to-
vrstne opreme na tovrstnih objektih (5%),
potrjene reference izvajalca za montažo to-
vrstne opreme na tovrstnih objektih (30%).
Merila so detajlno opisana v navodilih po-
nudniku.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

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

Št. 63/03 Ob-108181
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljub-

ljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

in montaža opreme za VDC Zagorje ob
Savi.

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

4. Kraj dobave: Zagorje ob Savi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave: takoj po podpisu pogodbe, dokonča-
nje dobave: 60 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: VDC Zagorje
ob Savi, Trboveljska c. 6, 1410 Zagorje,
Ana Režun in Gorazd Ranzinger.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 45.000 SIT na TRR VDC
Zagorje ob Savi: 01100-6030307770.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 2. 2004 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS, Ministrstvo za delo, druži-
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no in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljublja-
na - glavna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 2. 2004 ob 12. uri - Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Slo-
venska 54/I, Ljubljana.

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

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

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

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: 90 dni od roka, dolo-
čenega za predložitev ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: VDC Zagorje ob Savi, Ana Režun.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 12. 2003.

Ministrstvo za delo družino
in socialne zadeve

Št. 1156/2003 Ob-108182
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: transfor-
matorji.

(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:
68,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila: /

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
datum začetka dobave: 25. 2. 2004; pred-
videni datum zaključka dobav: 25. 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) od 5. 1. 2004 in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Do-
datne informacije o naročilu se dobi po od-
kupu razpisne dokumentacije na naslovu na-

ročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl.
inž. el. in Arpad Gaal, univ. dipl. inž. el. za
tehnični del razpisne dokumentacije – tel.
02/22-00-750/757 in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127 za splo-
šni del razpisne dokumentacije od 5. 1.
2004 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, od 5. 1. 2004
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro
do 19. 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 23. 1.
2004 do 10. ure v vložišče, pri Jelki Krai-
ger, soba št. 001/pritličje.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 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 (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo dobav blaga, ki so predmet javnega
razpisa.

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

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

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

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

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

4. Potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima se-
dež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Re-
publiki Sloveniji 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, 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 petih letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa-direktno
dobavljal v Elektro gospodarska podjetja v
Sloveniji v zadnjih petih letih (od 1. 1. 1999)
na (OBR-12) in priloži lastno izjavo, da raz-
polaga z zadostnimi tehničnimi zmoglji-
vostmi za izvedbo 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 plačil-
ni rok z izjavo, da bo dostavljal naročeno
blago fco. skladišča oziroma gradbišča na-
ročnika.

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 po-
nudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.

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

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



Stran 7538 / Št. 130-133 / 29. 12. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

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

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: 30. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 80 točk;
– potrjene reference: 12 točk;
– kakovost, skladnost, standardi: 5 točk;
– plačilni pogoj: 3 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu dokumentacije na naslovu na-
ročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl.
inž. el., Arpad Gaal, univ. dipl. inž. el. za
tehnični del razpisne dokumentacije, tel.
02/22-00-750/757, za splošni del razpi-
sne dokumentacije pa pri Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 12. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.

Št. 1153/2003 Ob-108183
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: kabelski
pribor.

(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:
66,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A): 6,300.000 SIT;
– sklop B): 24,000.000 SIT;
– sklop C): 13,500.000 SIT;
– sklop D): 8,500.000 SIT;
– sklop E): 13,700.000 SIT.
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
datum začetka dobave: 25. 2. 2004; pred-
videni datum zaključka dobav: 25. 2. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
v nabavni službi pri Bojani Brauner (soba
št. 105/1. nadstropje), od 5. 1. 2004 in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu se dobi po
odkupu razpisne dokumentacije na naslo-
vu naročnika pri: Andreju Kosmačinu, univ.
dipl. inž. el. in Arpad Gaal, univ. dipl. inž.
el. za tehnični del razpisne dokumentacije
– tel. 02/22-00-750/757, Milanu Nežma-
hu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127 za
splošni del razpisne dokumentacije od
5. 1. 2004 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 obja-
ve v Ur. l. RS in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro do 19. 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: 23. 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 23. 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 (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo dobav blaga, ki so predmet javnega
razpisa.

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

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

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

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

4. Potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima se-
dež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Re-
publiki Sloveniji 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, 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).
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Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.

7. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa direktno
po pogodbi/naročilu najmanj za enega po-
godbenega partnerja v Republiki Sloveniji,
ter da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo 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 plačil-
ni rok z izjavo, da bo dostavljal naročeno
blago fco. skladišča oziroma gradbišča na-
ročnika.

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 na-
ročila.

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

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

17. Izjava, da ponudnik sprejema vse po-
goje 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), 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: 30. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 95 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 dobi
po prevzemu dokumentacije na naslovu na-
ročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl.
inž. el. in Arpad Gaal, univ. dipl. inž. el. za
tehnični del razpisne dokumentacije – tel.
02/22-00-750/757, za splošni del razpi-
sne dokumentacije pa pri Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 12. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.

Št. 48/12 Ob-108200
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
posod za odlaganje odpadkov velikosti
od 80 litrov do 1.100 litrov – 5.340
kosov, specifikacija v razpisni dokumen-
taciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko ponudi vse ali samo
posamezen sklop oziroma velikosti posod
za odlaganje odpadkov.

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
preko leta 2004.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija se lahko prevzame med 8. in 12. uro,
oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpi-
sne dokumentacije in davčno številko.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani
ponudnik plača na transakcijski račun pri
Novi Ljubljanski banki d.d., številka
02924-0020286671, oziroma na blagajni
Snaga d.o.o., s pripisom JR B 4/04.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 26. 1. 2004 do 12. ure. Ponudbe mora-
jo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zapr-
ti kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponud-
nika in z oznako “Ne odpiraj Ponudba za
dobavo posod – JR B 4/04“. Ovitek po-
nudbe mora biti zaprt tako, da se na
odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še
ni bil odpiran.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 1.
2004, ob 9. uri v sejni sobi št. 200, II.
nadstropje, na naslovu Snaga, d.o.o., Pov-
šetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju po-
nudb lahko sodelujejo samo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sode-
lovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja
pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora poleg ponudbe priložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po preje-
mu obvestila o izbiri odzvati na poziv k pod-
pisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, si-
cer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo vnovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo iz-
branemu ponudniku vrnjena po podpisu po-
godbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnsot ponudbe po podpisu pogodbe z
izbranim ponudnikom.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O iz-
biri najugodnejšega ponudnika bo naroč-
nik z obvestilom obvestil vse ponudnike v
najkrajšem možnem času po javnem odpi-
ranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60 točk, dobavni rok 10 točk, garancijska
doba 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefon-
sko pri kontaktni osebi Ivanu Erklavcu, tel.
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477-97-11, odgovore na vsebinska vpra-
šanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo.
Skrajni rok do katerega lahko ponudniki
zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
sno dokumentacijo in javnim razpisom je 5
dni pred rokom za oddajo pondube. Od-
govori pomembni za vse kandidate, bodo
poslani na naslove vseh kandidatov, ki bo-
do prevzeli razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

Snaga, d.o.o.

Št. 058/2003-1 Ob-108204
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

električne energije za potrebe RTV Slo-
venija.

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

4. Kraj dobave: območje Republike Slo-
venije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: največ eno
leto od datuma podpisa pogodbe.

7. (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 – Sonja Sne-
dec, Čufarjeva ulica – veliki gradbeni provi-
zorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86,
ali preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
Javno naročilo RTV 058/2003 – 1L –
ODP/B. Priloge k razpisni dokumentaciji
lahko dobite pri Sonji Snedec, bodisi na
disketi, bodisi v elektronski obliki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb,
po predhodni najavi na faks 475-21-86.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija v pisni obliki bo na razpolago za 6.000
SIT z vključenim DDV po enodnevni pred-
hodni najavi po telefaksu 475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. 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 plači-
la (RTV 058/2003-1L-ODP/B) in z naved-
bo davčne številke in sedeža podjetja.
Spletna verzija razpisne dokumentacije,
pridobljena preko interneta, je brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 2. 2004
do 10. ure, v vložišče RTV Slovenija.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z na-
pisom: “Ne odpiraj-za razpis-ponudba za

razpis št. RTV-058/2003-1L-ODP/B-Doba-
va električne energije za potrebe RTV Slo-
venija“. Na kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 2. 2004 ob 11. uri v RTV centru,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
22. 5. 2004, in sicer v višini 10,000.000
SIT.

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 Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi, pod naslovom
RTV 058/2003 Dobava električne energije
za potrebe RTV Slovenija.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 12. 5. 2004, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 16. 2. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: izhodi-
ščna cena za 1 kWh električne energije –
97 točk; cena za 1 kWh električne energije
pri odstopanjih višjih od 10% – 3 točke.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 12. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

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

gradnje po odprtem postopku

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

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Ob-108326
V Uradnem listu RS, št. 92 z dne 26. 9.

2003 in 106 z dne 30. 10. 2003, je bil
objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za
sanacijo v.v. nasipov Drnice od izliva v mor-
je do rudnika v Sečovljah (od km 0,00 do
km 3,70) 1. faza – dostopna pot ob nasipu

Drnice od letališča do izliva v morje
(Ob-102387, Ob-105021).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Uradni list
RS, št. 39/00 in 102/00) podaljšujemo rok
za predložitev ponudb in spreminjamo obja-
vo v točkah 8. (a) in 9:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene do najkasne-
je 15. 1. 2004 do 12. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
15. 1. 2004 ob 13. uri, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna
soba v IV. nadstropju.

Agencija RS za okolje

Št. 402-00-89/2003 Ob-107972
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ustalitve-
no-zaplavna pregrada na Radoljni.

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

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

4. Kraj izvedbe del: hudournik Radoljna
na Pohorju.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 4
mesece po sklenitvi 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, 1000 Ljubljana,
Dunajska 48, Mani Šefran, 2. nadstropje,
vložišče, tel. 01/478-73-20.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01100-6300109972, sklic na številko 18
25119 7141998 23410003, z navedbo “pla-
čilo razpisne dokumentacije za vodni sklad“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, vlo-
žišče, 2. nadstropje, tel. 01/478-73-20.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 2. 2004 ob 12. uri, Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Urad za okolje,
Sektor za pripravo in vodenje investicij,
1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna so-
ba št. 220a v 2. nadstropju.

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

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

posla,
– bančna garancija za odpravo napak v

garancijskem roku.
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18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 12. 2003.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 091-4-44/02 Ob-107979
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medi-

cinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljub-

ljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-

strukcija kletnih prostorov za potrebe
Inštituta za biokemijo.

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

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

4. Kraj izvedbe: Zaloška 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del: 4 mesece po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko zahteva v računovod-
stvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2,
1000 Ljubljana, faks 01/543-77-26; dodat-
ne informacije nudita prof. dr. Radovan Ko-
mel – 01/543-76-44 in prof. dr. Damjana
Rozman – 01/543-76-62. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovin-
sko, na podračun pri UJP št.
01100-6030708380, sklicna številka
0300/4.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 1. 2004 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Medicin-
ska fakulteta, tajništvo, Vrazov trg 2, Ljub-
ljana. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni kuverti in označene z napisom: “Ne
odpiraj – ponudba“, številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS in navedbo pred-
meta javnega naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 1. 2004 ob 12. uri na naslovu:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana, sejna soba.

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

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

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. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;

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

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

4. da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve in poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi;

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;

6. da je predložil BON-1/P ali davčno
odmero za zadnje poslovno leto (predloži
samostojni podjetnik) in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.

Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
ponudnik:

– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva se-
stavitve obrazca iz točke E obrazca
BON-1/P, enako 0 ali

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

7. da je v zadnjih dveh letih opravil vsaj
eno podobno delo v višini večji od 50 mio
SIT, za kar je predložil pisno potrdilo inve-
stitorja (pogodbenega partnerja) o kvaliteti
izvedenih del;

8. da ni dal zavajajoče podatke;
9. da nudi 60-dnevni plačilni rok;
10. da je sposoben delo opraviti v pred-

videnih rokih;
11. da bo dela izvedel v skladu s pravili

stroke in navodilom strokovnega nadzora s
strani naročnika;

12. da ima ponudnik na razpolago zado-
stne proste kapacitete za izvedbo del;

13. da ima ponudnik poravnane obvez-
nosti do podizvajalcev;

14. da ponudnik upošteva obveznosti,
ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposle-
nih in ureditvi delovnih pogojev in da izpla-
čuje plače v skladu s kolektivno pogodbo
dejavnosti;

15. da je predložit seznam vodilnih de-
lavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi del z
navedbo njihovih referenc;

16. da predloži bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti, z veljavnostjo do 31. 5. 2004;

17. da bo ponudnik dobil garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vi-
šini 10% pogodbene vrednosti in jo bo pred-
ložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogod-
be zahteval;

18. da bo dobil garancijo za odpravo na-
pak v garancijski dobi v višini 10% pogod-
bene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval; v
kolikor bodo pri izvedbi del sodelovali po-
dizvajalci;

19. da ponudnikovi podizvajalci izpolnju-
jejo pogoje iz točk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11,
12, 14, 15;

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 skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponud-
bena cena je fiksna, avansi niso možni.

12. 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.

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 preteklih petih in tekočem letu
izvedel kot izvajalec ali podizvajalec vsaj 1
objekt podobnega tipa – pregrada. Kot do-
kazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja
mora ponudnik pridobiti ustrezno potrdilo
naročnika/investitorja,

– da je finančno in poslovno sposoben
in sicer, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti več kot 3 dni
od datuma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,

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

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 5 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,

– da ima kader, ki bo sodeloval pri iz-
vedbi javnega naročila ustrezno izobrazbo,
in sicer:

– odgovorni vodja del mora izpolnjevati
pogoje iz Zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 110/02).

Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh po-
gojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 120 dni od datuma za predložitev
ponudbe in predvideni datum odločitve je
do 20 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena,
2. druga merila (reference, podaljšana

garancijska doba, ISO standard).
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ogled projektne dokumentacije in
strokovne informacije so na voljo pri Valter
Paulič, univ. dipl. inž. gozd., tel.
01/309-43-15. Naročnik bo pojasnila po-
sredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih
bo prejel na naslov: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, 1000 Ljubljana, Dunaj-
ska 48.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /
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20. da je predložil reference za podizva-
jalce za obdobje zadnjih dveh let;

21. da je ponudnik predložil seznam
vseh podizvajalcev, ki jih je upošteval v svoji
ponudbi z izjavo, da bo v primeru, da bo
ponudnik izbran, sklenil pogodbo z v po-
nudbi navedenimi izvajalci;

22. da je ponudnik predložil podpisane
in žigosane originalne izjave podizvajalcev,
da bodo v primeru izbire ponudnika sodelo-
vali pri izvedbi razpisanih del v skladu z raz-
pisnimi pogoji in da so seznanjeni s plačilni-
mi pogoji iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba: 31. 5. 2004, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
27. 2. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2003.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Št. 63 Ob-108090
1. Naročnik: Šolski center Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Šegova ulica 112,

8000 Novo mesto, faks 07/393-21-24, tel.
07/393-21-22, elektronski naslov: in-
fo@s-sc.nm.edus.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija kletne etaže športne dvorane
Leona Štuklja za potrebe gimnastike.

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

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

4. Kraj izvedbe: Šolski center Novo
mesto.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del fe-
bruar 2004, zaključek del maj 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Šolski
center Novo mesto, Šegova ulica 112,
8000 Novo mesto, Tomaž Pintarič, univ.
dipl. inž., tel. 07/393-22-10, faks
07/393-22-12.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 16. 1. 2004
med 8. in 12. uro dopoldan pri Tomažu
Pintariču, Šegova ulica 122, 8000 Novo
mesto (tel. 07/393-22-10) – Medpodjetni-
ški izobraževalni center Novo mesto (šolske
delavnice).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanom na račun šte-
vilka: 01100-6030703433 – UJP Uprava
za javne prihodke, za 10.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 19. 1. 2004, do 12. ure in oddane pri
poslovni sekretarki Šolskega centra Novo

mesto pri Cvetki Peterlin. Zapečatene ku-
verte morajo biti javno označene z napisom
“Ponudba – Ne odpiraj“ in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Šolski center Novo mesto, Še-
gova ulica 112, 8000 Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 1.
2004, ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo izdati ustrezne finančne ga-
rancije za resničnost ponudbe.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pri izbiri po-
nudnikov se bo upošteval Zakon o javnih
naročilih.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predloži-
ti ustrezno dokumentacijo, ki zagotavlja ugo-
tovitev finančne, poslovne in tehnične uspo-
sobljenosti.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena, reference pri zahtevanih objek-
tih, druga merila, navedena v razpisni do-
kumenaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

Šolski center Novo mesto

Št. 404-01-31/2003 Ob-108100
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, Urad za investicije.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del z zunanjo ureditvijo za obnovo in
dozidavo Gimnazije Moste.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe – dokončanje december
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: LIZ-inženi-
ring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana,
dodatne informacije: Janez Sitar, udig., tel.
01/23-44-032, faks 01/23-44-050.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 10.000 SIT, virmansko plačilo na
transakcijski račun 19100-0010023743,
pred dvigom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: (datum prispetja)
29. 1. 2004 do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 1. 2004 ob 10. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Kotnikova 38/III, Ljub-
ljana, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
skladno z opcijo ponudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe – februar 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 5 z dne
13. 2. 2003, Ob-87817.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 020-125/2003 Ob-108104
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje, prostor in energijo, In-
špektorat RS za okolje in prostor.

2. Naslov naročnika: Dunajska c. 47,
1000 Ljubljana, tel. 01/420-44-88, faks
01/420-44-91.

3. (a) Opis in obseg gradnje: naročnik
želi pridobiti izvajalca za izvajanje del, ki so
potrebna za izvršitev odločb naročnika, iz-
danih na podlagi Zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97), Zakona o graditvi objektov (Uradni
list SRS, št. 34/84, 29/86 in Uradni list
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RS, št. 40/94, 62/94 in 59/96), Zakona o
graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št.
110/02) ter Zakona o inšpekcijskem nad-
zoru (Uradni list RS, št. 56/02).

Dela obsegajo predvsem gradbena in
druga dela v zvezi z rušitvijo in odstranitvi-
jo objektov, odvoz ruševin na deponijo,
vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje,
zavarovaje komunalnih vodov, izvedbo
ustreznih začasnih zavarovalnih del (pod-
piranje in ograditev), zaseg predmetov ter
druga dela, ki so funkcionalno vezana na
realizacijo inšpekcijskih odločb.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: zaradi lažje izvedbe naročila oziroma
del, ki so predmet javnega naročila je naroč-
nik razdelil naročilo na dva sklopa, vezana
na določen teritorij Slovenije, in sicer:

1. sklop: obsega Območne enote Kranj,
Celje, Maribor, Murska Sobota,

2. sklop: obsega Območne enote Novo
mesto, Ljubljana, Koper in Novo Gorico.

Posamezni ponudnik lahko odda ponud-
bo za enega ali oba sklopa.

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvrševala
na različnih lokacijah znotraj posameznega
sklopa. Lokacija posameznega dela je na-
vedena v inšpekcijski odločbi ter bo nave-
dena tudi v sklepu o dovolitvi izvršbe, ki ga
bo prejel tudi izbrani ponudnik. Izbrani po-
nudnik bo opravljal dela na podlagi prejete-
ga sklepa o dovolitvi izvršbe in navodil na-
ročnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso mogoče.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe del:
1. 2. 2004 – 31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Inšpektorat RS
za okolje in prostor, Dunajska c. 47, Ljub-
ljana, kontaktna oseba: mag. Mateja Liko-
zar Rogelj, vodja službe za pravne zadeve.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: se ne zahteva.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudba mora bi-
ti oddana najkasneje v ponedeljek, 19. 1.
2004 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo lahko oddate osebno
v tajništvu glavne inšpektorice RS za okolje
in prostor, Dunajska c. 47, Ljubljana, v sobi
št. 103 – 1. nadstropje. Če bo ponudba
poslana priporočeno po pošti, bo naročnik
upošteval samo tiste ponudbe, ki bodo pri-
spele do zgoraj navedenega dne in ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v torek,
20. 1. 2004, ob 10. uri v prostorih Inšpek-
torata za okolje in prostor, Dunajska c. 47,
Ljubljana, v sejni sobi v 1. nadstropju (soba
št. 100).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: na-
ročnik ne zahteva predložitve garancije v
zvezi s ponudbo.

Pogodbene obveznosti je naročnik za-
varoval s pogodbeno kaznijo, ki je navede-

na v vzorcu pogodbe v razpisni doku-
mentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisano naročilo v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z Zakonom o izvrševanju proraču-
na RS in pogodbo.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu Zakona o javnih naroči-
lih bo moral ponudnik podpisati še izjave:

– da je upošteval vse obveznosti, ki iz-
hajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih pri
delu ter pri ureditvi delovnih pogojev (izjavo
o varstvu zaposlenih),

– da bo gradbene in druge odpadke, ki
bodo nastali pri izvedbi del, odvažal ter odla-
gal v skladu s Pravilnikom o ravnanju z od-
padki ter Pravilnikom o odlaganju odpadkov
(izjavo o pravilnem odlaganju odpadkov),

– ponudnik mora predložiti izjave vseh
podizvajalcev, ki jih bo vključil v izvedbo
javnega naročila, da jim je pravočasno in
pravilno poravnal vse zapadle obveznosti (iz-
javo o poravnavi zapadlih obveznosti) – pod-
pišejo podizvajalci.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 1. 3. 2004.

Datum odločitve o sprejemu ponudbe:
20. 1. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo uporabil kot merilo za izbiro ponud-
nika najnižjo ponudbeno ceno naslednjih
postavk:

1. urna postavka delovne sile,
2. urna postavka strojne ure,
3. tonski kilometer,
4. stojnina.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki jih lahko dobijo na naslo-
vu naročnika, kontaktna oseba je mag. Ma-
teja Likozar Rogelj, vodja službe za pravne
zadeve.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: predhodna objava ni bila po-
trebna.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Inšpektorat RS za okolje in prostor

Št. 266-180/2003 Ob-108122
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ser-

vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slo-
venija, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, faks
01/478-18-78.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja nadvoza na mednarodnem mejnem
prehodu Gruškovje.

(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: mednarodni mejni pre-
hod Gruškovje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
jih ni.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del je februar 2004, predviden konec
del je junij 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: IBE d.d., sve-
tovanje, projektiranje in inženiring, Hajdri-
hova 4, 1000 Ljubljana, vložišče.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure na naslovu IBE d.d., sve-
tovanje, projektiranje in inženiring, Hajdri-
hova 4, 1000 Ljubljana, vložišče.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT – številka ra-
čuna: 01100-6300109972, model 18,
sklic: 15202-7141998-2003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 1. 2004 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: IBE d.d., svetovanje, projekti-
ranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000 Ljub-
ljana (v tajništvo pravne, kadrovske in splo-
šne službe, prvo nadstropje, soba št. 102).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 1. 2004 ob 10. uri, IBE d.d.,
svetovanje, projektiranje in inženiring, Haj-
drihova 4, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.

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): skupina dveh
ali več partnerjev v združenem podjetju.

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: iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do vključno 30. 4. 2004, predvideni datum
odločitve je predvidoma februar 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob upoštevanju ostalih pogojev razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisne vloge na naslov naročnika.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade

Ob-108139
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Re-

publike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta 31,

1001 Ljubljana, tel. 01/47-10-500.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: adapta-
cija stanovanjskega objekta “Partizan-
ska 28-34“ Ravne na Koroškem. Grad-
beno, obrtniška in instalacijska dela. Iz-
vedba po fazah.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

obvezna je ponudba po popisu.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 12. 3.
2004, čas izvedbe 17 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: SGP Kograd
IGEM Inženiring, d.o.o., Selovec 83, 2373
Šentjanž pri Dravogradu, kontaktna oseba
je Goran Stamenkovič, tel. 02/87-10-823.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 29. 1. 2004,
vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno do-
kumentacijo 20.000 SIT, št. računa
25100-9706632145.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: veljavne bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 12. ure dne
9. 2. 2004.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: SGP Kograd IGEM Inženiring,
d.o.o., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dra-
vogradu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 9. 2004 ob 13. uri, sejna soba
SGP Kograd IGEM Inženiring, d.o.o., Selo-
vec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dno z določili razpisnih pogojev v razpisni
dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev v razpisni
dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): skladno z določili
razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 31. 3. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, rok izved-
be, reference in plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika. Projektantska
ocena, ocena vrednosti del znaša ca. 280
mio SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

Stanovanjski sklad
Republike Slovenije,

javni sklad

Št. 4022-9/2003 Ob-108179
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000

Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

fasade in strehe na objektu Mestni trg
13 v Ljubljani.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Mestni trg 13.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del fe-
bruarju 2004, dokončanje del v roku 90 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, I. nadstropje,
soba 104, Cvetka Erzin, faks 306-44-07.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, transakcijski ra-
čun št. 01261-0100000114 – izvrševanje
proračuna MOL, sklic na št.: 121-20000
LMM, s pripisom JR-03/321600/4.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 1. 2004 do
12.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, OF –
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
I. nadstropje, soba 103.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 1. 2004 ob 13. uri, Mestna obči-
na Ljubljana, OF – Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, soba 103, I. nadstropje.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
85%, potrjena strokovna priporočila – 15%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 12. 2003.

Mestna občina Ljubljana

Št. 4022-9/2003-82 Ob-108180
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000

Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

fasade in strehe na objektu Mestni trg 9
v Ljubljani.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Mestni trg 9.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del febru-
arja 2004, dokončanje del v roku 100 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, I. nadstropje,
soba 104, Cvetka Erzin, faks 306-44-07.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, transakcijski ra-
čun št.: 01261-0100000114 – izvrševanje
proračuna MOL, sklic na št.: 121-20000
LMM, s pripisom JR-03/321600/5.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 1. 2004 do
12.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, OF –
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
I. nadstropje, soba 103.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 1. 2004 ob 13.20, Mestna obči-
na Ljubljana, OF – Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, soba 103, I. nadstropje.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
85%, potrjena strokovna priporočila – 15%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 12. 2003.

Mestna občina Ljubljana
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lu odkupnine za razpisno dokumentacijo in
vaš točen naslov ter davčno številko, po-
sredujete po telefaksu 02/449-23-79. Za-
interesirane ponudnike vljudno prosimo, da
pripišejo številko in naziv javnega naročila,
številko telefaksa in kontaktno osebo zain-
teresiranega ponudnika.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 1. 2004 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 1. 2004 ob 10. uri v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, v
Mariboru.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: me-
sečno - 30 dni po opravljeni storitvi.

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 biti re-
gistriran pri pristojnem državnem organu za
dejavnost, ki je predmet razpisa; proti po-
nudniku ne sme biti uveden postopek prisil-
ne poravnave, stečajni ali likvidacijski po-
stopek; ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni smela biti izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila in ponudnik mora
predložiti lastno izjavo, s katero potrjuje svo-
jo nekaznovanost; ponudnik mora imeti po-
ravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
spredpisi v RS; ponudnik v zadnjih šestih
mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran
račun več kot 10 dni skupaj; ponudnik v
letu 2002 ni smel imeti promet manjši od
mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti; po-
trjen vzorec pogodbe; ponudba mora biti
veljavna najmanj 75 dni od dneva odpiranja
ponudb; ponudnik ne sme dati zavajajočih
podatkov, glede zahtev iz te točke; ponud-
nik mora priložiti vse dokumente, ki jih na-
ročnik zahteva; ponudnik mora predložiti iz-
javo, da sprejema pogoje iz razpisne doku-
mentacije, ponudnik mora imeti status poo-
blaščenega serviserja oziroma vzdrževalca
na področju servisiranja oziroma vzdrževa-
nja za strojno in programsko opremo, ki je
predmet vzdrževanja; ponudnik mora imeti
redno zaposlenih vsaj 5 strokovnjakov z uni-
verzitetno ali visokošolsko izobrazbo tehnič-
ne ali naravoslovne smeri; ponudnik mora
imeti vsaj 1 redno zaposlenega preverjene-
ga strokovnjaka za namestitev in konfigura-
cijo hišnih telefonskih central proizvajalca
Alcatel serije 4400 in 4200; ponudnik mo-
ra imeti usposobljene kadre, in sicer: naj-
manj enega inženirja in najmanj dva tehnika
ali najmanj tri tehnike.

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

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 110-1/03 Ob-108128
V Uradnem listu RS, št. 113-114 z dne

21. 11. 2003, Ob-106141, je bil objavljen
javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo
zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji av-
tocest v Republiki Sloveniji za odsek Bič –
Trebnje – Hrastje, pododsek Korenitka –
Pluska od km 0,0 do km 2,680.

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 20. 1. 2004 do 9.30. Odpira-
nje ponudb bo dne 20. 1. 2004 ob 10.
uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Razveljavitev postopka

Št. 411-01-50/03 Ob-108327
Naročnik Občina Hrastnik, Pot Vitka Pa-

vliča 5, 1430 Hrastnik, razveljavlja posto-
pek oddaje javnega naročila za prevoz
osnovnošolskih otrok za leto 2004 in 2005,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
111-112 z dne 14. 11. 2003.

Razpis bo ponovno objavljen.
Občina Hrastnik

Popravek

Št. 03-1597 Ob-108328
V javnem razpisu po odprtem postopku

za oddajo naročila storitve čiščenja prosto-
rov fakultete in okolice UM Pedagoške fa-
kultete Maribor, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 120 z dne 5. 12. 2003,
Ob-106902, se popravijo naslednje točke:

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe prispele do 12. ure 19. 1.
2004.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 1. 2004 ob 12. uri v Univerza v
Mariboru Pedagoška fakulteta Maribor, Ko-
roška cesta 160, 2000 Maribor – velika
sejna soba.

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 mora ponudnik izpol-
njevati še naslednje pogoje: predložiti
mora:

1. odločbo upravne enote oziroma dru-
gega pristojnega organa za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet tega javnega naročila;

2. BON-1 in BON-2 ali BON-3 ali Podat-
ke iz bilance uspeha in Podatke iz bilance
stanja za leto 2002 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 obrazca
BON-2 ali BON-3); dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni na dan določen za predlo-
žitev ponudb (ne velja za obrazec BON-1);

3. izjavo o nezavajajočih podatkih;
4. izjavo o zagotavljanju vseh razpisanih

vrst storitev, opredeljenih v specifikaciji za-
htev naročnika;

5. izjavo o usposobljenih kadrih za izva-
janje storitev;

6. izjavo o izvajanju usposabljanja zapo-
slenih po programih usposabljanja;

7. reference, s katerimi dokazuje, da iz-
vaja storitve dnevnega čiščenja na dan od-
dajanja ponudbe še vsaj v enem javnem
zavodu. Ponudniki morajo kot dokaz izpol-
njevanja tega pogoja priložiti izključno potr-
dilo ustanove, kjer ponudnik opravlja dejav-
nost čiščenja;

8. bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
15. 2. 2004;

9. pismo o nameri banke, da bo izdala
bančno garancijo v višini 1,000.000 SIT za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
1. 3. 2004, datum odločitve 23. 1. 2004.

17. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 12. 2003.

Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta Maribor

Št. 99 Ob-107953
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
02/449-02-00 in tel. 02/449-23-79.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje ob-
stoječih telekomunikacijskih oziroma te-
lefonskih sistemov naročnika - št. kat. 1
iz priloge I A.

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: sedeži PE in uprave
družbe.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: datum začetka:
takoj po podpisu pogodbe, čas izvedbe - za
obdobje enega leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Sektor za investicije in nabavo,
Alenka Mihurko, tel. 02/449-23-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno doku-
mentacijo pošljemo tudi po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
Prosimo, da dokazilo o opravljenem plači-
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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: 75 dni od odpiranja
ponudb in predvideni datum določitve 26. 1.
2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena -
mesečni pavšal - 70 %; povprečna cena
vzdrževalne ure - 30%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo posredoval pisna poja-
snila na pisne zahtevke. Zahtevke morajo
zainteresirani ponudniki posredovati obvez-
no pisno.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 404-08-354/2003-2 Ob-107971
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. Vrsta in opis storitve: raziskovalne

naloge s področja varstva pred poža-
rom:

a) oskrba z vodo za gašenje – okvirna
vrednost 6,000.000 SIT z DDV,

b) primerjava in priprava programov
usposabljanja za gasilce – okvirna vrednost
6,000.000 SIT z DDV,

c) požarnovarnostna in stroškovna anali-
za izvedenih ukrepov požarnega varstva v
stavbah, kjer se zbirajo ljudje – okvirna vre-
dnost 10,000.000 SIT z DDV.

a) Oskrba z vodo za gašenje
V raziskovalni nalogi je potrebno:
– ugotoviti primerne načine za oskrbo z

vodo za gašenje,
– ugotoviti potrebno količino vode za ga-

šenje (glede na pretok in čas gašenja) za
posamezne primere, glede na velikost, na-
membnost in požarno odpornost objektov
(stanovanjska naselja – individualne hiše,
bloki, industrijske, obrtne cone…),

– ugotoviti primerno razdaljo od objekta
do vodnega vira, na kateri je treba zagotovi-
ti celotno potrebno količino vode,

– predvideti premere cevi in hidrantnih
priključkov pri notranjem hidrantnem omre-
žju glede na uporabnika,

– ugotoviti kakšne pritiske in pretoke mo-
rajo imeti notranjimi hidranti,

– določitev kriterijev, v katerih objektih
je potrebno izvesti notranjo hidrantno
mrežo.

Naloga ne vključuje preskrbe z vodo za
vgrajene (stacionarne) naprave za gašenje
in hlajenje, ki jo določajo predpisi za te na-
prave.

Vsebina naloge:
a) Notranji hidranti za začetno gašenje (v

katerih primerih so potrebni, primerne di-
menzije in vrste, potreben tlak in pretok ter
razmestitev v stavbi).

b) Primerni načini za oskrbo z vodo za
gašenje pričakovanih požarov in kombinaci-
ja teh načinov glede na opremo gasilskih
enot (vodovod, rezervoarji za gasilno vodo,
črpališča na vodotokih itd.) Opredelitev
osnovnih pogojev in potrebna ureditev po-
sameznih vodnih virov, da so primerni za
gašenje.

c) Kriteriji za gradnjo notranje hidrantne
mreže glede na vrsto objekta.

d) Normativi za gašenje z vodo glede na
velikost, namembnost in požarno odpornost
objektov.

e) Možnosti za računsko določanje po-
trebne količine vode za gašenje na osnovi
merljivih parametrov.

f) Pregled statističnih podatkov o porab-
ljeni količini vode za gašenje dejanskih po-
žarov in primerjava z izračunano potrebno
količino.

g) Pregled tujih predpisov za oskrbo z
vodo za gašenje, razlik med njimi in razlo-
gov za razlike.

h) Opredelitev primernih meril za dolo-
čanje potrebne količine vode za gašenje
(pretok in zaloga).

i) Opredeliti potreben del oskrbe z vo-
do v neposredni bližini objekta in razdaljo
v kateri mora biti zagotovljena celotna ko-
ličina.

j) Izbira primernih in dovolj enostavnih
meritev za preverjanje preskrbe z vodo za
gašenje.

k) Dimenzioniranje in potrebna oprema
suhih dvižnih vodov za gasilsko intervencijo
v višjih stavbah.

b) Primerjava in priprava programov
usposabljanja za gasilce.

S sprejemom Republike Slovenije v
Evropsko skupnost in z uveljavitvijo skupnih
pravil službe (za poklicne in prostovoljne
gasilce) je potrebo urediti enovitost progra-
mov usposabljanja za gasilce. Sedanji si-
stem usposabljanja gasilcev je specifično
prilagojen potrebam poklicnih in prostovo-
ljnih gasilcev. Tako ne zadovoljuje enotnih
potreb po zagotavljanju enake požarne in
tehnične varnosti enakomerno po vsej dr-
žavi. Obstoječi sistem sicer zagotavlja za-
dovoljivo strokovno in funkcionalno uspo-
sobljenost (zlasti prostovoljnih gasilcev) ne
zagotavlja pa njene enakomernosti po vsej
državi. Zlasti pri zagotavljanju enotnih krite-
rijev pri vodenju intervencij je potrebno uve-
sti dodatna funkcionalna znanja.

Znanja je treba razdeliti na več nivojev:
– osnovno usposabljanje (gasilec – 4

stopnja zahtevnosti /triletna srednja šola/)
– dopolnilno usposabljanje kot nadgrad-

nja osnovnega usposabljanja,
– dopolnilna funkcionalna usposabljanja

(modularni sistem),
– usposabljanja za posebne naloge,
– obnovitvena usposabljanja,
– seznanjanje z aktualnimi novostmi (no-

va orodja in oprema, nove tehnologije kot
posledica novih orodij in opreme),

– usposabljanje kot redne študijske obli-
ke funkcionalnega usposabljanja (seminarji,
tečaji, delavnice).

Potek dela:
– pridobiti in zbrati domače izobraževal-

ne programe,
– pridobiti in zbrati tuje izobraževalne

programe,

– opraviti primerjavo med domačimi in
tujimi programi,

– izdelati predlog uskladitve programov,
– predlagati potrebna funkcionalna zna-

nja na vseh nivojih,
– podati predlog možnosti napredovanja

(tako za poklicne, kot za prostovoljne gasil-
ce) v odvisnosti od usposabljanja in staža.

c) Požarnovarnostna in stroškovna anali-
za izvedenih ukrepov požarnega varstva v
stavbah, kjer se zbirajo ljudje

Namen naloge je zagotoviti večjo pre-
glednost izvedenih požarnovarnostnih
ukrepov, predvsem v tistih objektih, ki v
dosedanjih raziskovalnih nalogah niso bili
zajeti in predlagati morebitne potrebne
ukrepe za spremembo oziroma izboljšanje
stanja. Namen naloge je tudi izdelati stro-
škovno analizo izvedenih ukrepov aktivne-
ga in pasivnega varstva pred požarom v
objektu.

Naloga predstavlja logično nadaljevanje
naloge, ki je bila izvedena v dveh delih: 1.
del v letu 2000/2001, 2. del pa v letu
2002/2002. Namen predlagane naloge –
3. dela celotnega projekta je:

pridobiti boljši vpogled v stanje pri:
– načrtovanju varstva pred požarom (štu-

dija varstva pred požarom),
– projektiranju posameznih gradbenih in

tehničnih požarnovarnostnih ukrepov (drugi
projekti),

– izvedbi gradbenih in tehničnih požar-
novarnostnih ukrepov,

– nadzoru izvedbe gradbenih in tehnič-
nih požarnovarnostnih ukrepov,

– potrjevanju skladnosti vgrajenih
gradbenih proizvodov z vidika požarnih
lastnosti,

– izdaji soglasij za požarnovarnostne
ukrepe v objektih,

– vzdrževanju gradbenih elementov, si-
stemov in naprav za požarno varnost v ob-
jektih,

– izdelavi dokumentov za organizacijske
požarnovarnostne ukrepe,

– izvajanju organizacijskih požarnovarno-
stnih ukrepov;

ugotoviti vrednost izvedenih požarnovar-
nostnih ukrepov, in sicer:

– dejansko vrednost izvedenih požarno-
varnostnih ukrepov v objektih,

– delež vrednosti celotne investicije ne
glede na izbran koncept požarne zaščite,

– delež vrednosti celotne investicije za
izbran koncept pasivne požarne zaščite,

– delež vrednosti celotne investicije za
izbran koncept aktivne požarne zaščite;

ugotoviti potrebe za:
– spremembo in izdelavo novih tehnič-

nih predpisov na področju varstva pred po-
žarom v objektih,

– izdelavo tehničnih specifikacij in smer-
nic za projektiranje varstva pred požarom
ter projektiranje in izvedbo posameznih po-
žarnovarnostnih ukrepov in naprav,

– spremembo režima sedanjega nadzo-
ra pri projektiranju in gradnji objektov.

Vsebina naloge
V sklopu naloge mora biti izveden pre-

gled projektne dokumentacije, ogled objek-
tov, ocena načrtovanih in izvedenih požar-
novarnostnih ukrepov ter analiza stroškov
izvedenih gradbeno-tehničnih in organiza-
cijskih ukrepov v 10 večjih objektih, kjer se
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zbira večje število ljudi. Pri posnetku in ana-
lizi izvedenih ukrepov morajo biti zajeti:

1. študija varstva pred požarom,
2. načrtovani in izvedeni gradbeno-te-

hnični požarnovarnostni ukrepi,
3. načrtovani in izvedeni organizacijski

požarnovarnostni ukrepi,
4. vrednost po slovenskih in tujih pred-

pisih zahtevanih gradbeno-tehničnih in or-
ganizacijskih požarnovarnostnih ukrepov in
vrednost celotne investicije,

5. vrednost dejansko izvedenih gradbe-
no-tehničnih in organizacijskih požarnovar-
nostnih ukrepov in vrednost celotne investi-
cije.

V poštev pridejo samo objekti:
– ki so bili zgrajeni v zadnjih dveh letih,
– pri katerih se predhodno od lastni-

ka/investitorja dobi zagotovilo, da bo do-
stavil celotno projektno dokumentacijo in
vse podatke o vrednosti celotne investicije
in posameznih elementov ter omogočil na-
tančen ogled objekta.

Objekte se izbere med izvajanjem nalo-
ge. Izbor objektov bo potekal v sodelovanju
z IRSVNDN.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik se lahko prijavi na posamez-
no nalogo pod točko a., b. ali c.

5. Kraj izvedbe: Ministrstvo za obrambo
RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kar-
deljeva ploščad 21, Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: februar 2003 –
februar 2006 oziroma po ponudbi.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

Zahteva za razpisno dokumentacijo:
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, faks
01/431-90-35, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, faks 01/431-90-35.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro. Ob prevzemu razpisne
dokumentacije mora zainteresirani ponud-
nik naročniku predložiti št. telefona in tele-
faksa ter kontaktno osebo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 283/2003-ODP) na račun
01100-6370191114. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti
(faks 01/431-90-35). Pred tem je potre-
bno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vse-
bovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno števil-
ko, številko javnega razpisa, sklic na števil-
ko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 1. 2004
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik je sprejemna pisarna – vlo-
žišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, Ponudba
MORS 283/2003 ODP – raziskovalne na-
loge s področja varstva pred požarom“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 1. 2004 ob 10. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Služba za javna
naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljub-
ljana.

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 na naročnikov naslov.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ni predvide-
no.

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: posebni pogoji, ki jim
mora zagotoviti ponudnik:

1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel do-
spelih neporavnanih obveznosti oziroma da
ni imel blokiranega žiro računa v preteklih
6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti;

2. da je podpisal in žigosal krovno izjavo;
3. da izjavlja, da je vsebina naloge skla-

dna z veljavnimi predpisi s področja varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami s pou-
darkom na požarnem varstvu in veljavnim
predpisom stroke s področja naloge ter, da
izpolnjuje ostale zahteve naročnika;

4. da bo podpisal in žigosal ponudbo-ce-
ne;

5. da bo podpisal in žigosal vzorec po-
godbe.

Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi,
ki dokazujejo izpolnitev posameznega po-
goja, se ponudba izloči.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do predvidenega zaključka storitve oziroma
do dokončne izdelave naloge. Odločitev o
sprejemu ponudbe bo potrjena predvidoma
do marca 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb:

Zap. št. Ocenjevalna merila Utež

1 uporabnost naloge za naročnike 0,50
2 ponujena cena 0,40
3 končni rok izdelave 0,10

Skupaj 1,00

Naročnik bo javno naročilo po posamez-
ni nalogi oddal ponudniku, ki bo predložil
ekonomsko najugodnejšo ponudbo za po-

samezno nalogo, to je tista, ki bo dosegla
največje skupno število točk vseh ocenje-
valnih meril.

Izračun števila točk po navedenih kriteri-
jih:
1. Uporabnost naloge za naročnike

Ocena Kriterij

1-5 večja je uporabnost naloge, večje
je število dobljenih točk

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in
dobi število točk za to ocenjevalno merilo.

2. Ponujena cena

Ocena Kriterij
5 najnižja ponujena cena

do 4,99
najnižja ponujena cena x ocena 5
               ponujena cena

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in
dobi število točk za to ocenjevalno merilo.

3. Ponujeni končni rok izdelave

Ocena Kriterij
5 najkrajši ponujeni

končni rok izdelave

do 4,99

najkrajši ponujeni končni rok
izdelave x ocena 5
ponujeni rok izdelave

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in
dobi število točk za to ocenjevalno merilo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.

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

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

Ministrstvo za obrambo

Št. 1775/4021/2004/6 Ob-107995
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodar-

stvo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
Parmova 33, 1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Parmova 33,
Ljubljana, faks 01/28-08-740, tel.
01/28-08-700, e-mail: gp.tirs@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve ugotav-
ljanja ustreznosti električne opreme z
veljavnimi predpisi glede varnosti.

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: območje Republike Slo-
venije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dokončanje sto-
ritev javnega naročila 31. 12. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Petra Gla-
žar ali Pavel Peter Gorše, Parmova 33,
Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 1. 2004.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Parmova 33, 1000 Ljubljana,
tajništvo, soba 3028.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 1. 2004, ob 9.30, Parmova 33,
Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da;
dodatne informacije na voljo v razpisni do-
kumentaciji.

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): /

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: dodatne informacije na
voljo v razpisni dokumentaciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o tehničnih zahtevah za proiz-
vode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. l. RS,
št. 59/99), Odredba o električni opremi, ki
je namenjena za uporabo znotraj določenih
napetostnih mej (Ur. l. RS, št. 53/00).

(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: veljavnost ponudbe do
26. 3. 2004; datum izbora ponudnika
30. 1. 2004.

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

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 19. 12. 2003.
Ministrstvo za gospodarstvo

Tržni inšpektorat RS

Št. 404-43/2003 Ob-108169
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljub-
ljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zagotavljanje de-
lovanja računalniških programov, ki ob-
sega:

1. dograditev uporabniških programov za
potrebe Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport ter vzgojnoizobraževalnih zavodov z
inštalacijo in preizkusom (kodiranje) ter
manjšimi dopolnitvami programov; za vse
izdelke velja enoletni garancijski rok;

2. obdelavo podatkov;
3. produkcijski tek uporabniških progra-

mov na strojni opremi naročnika oziroma
izvajalca s tekočim vzdrževanjem progra-
mom, ki zajema administriranje programov
ter izmenjavo podatkov preko infrastrukture
naročnika;

4. svetovanje in pomoč končnim upora-
bnikom pri izvajanju uporabniških progra-
mov;

5. naknadne dodatne dograditve ali funk-
cionalne spremembe programov (Priloga 1b
ZJN-1; ostale storitve št. 27).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko ponudi storitve za vsak
posamezen sklop, ki je predmet razpisa,
več sklopov ali vse sklope (sklopi: 1. Re-
gistri, 2. Evidenca, Zunanje preverjanje,
Vpis, 3. PIK plačni in kadrovski sistem za
OŠ, 4. OR-poročilo in Sistemizacija, 5.
ŠOL-S in Sistemizacija, 6. Stalno strokovno
spopolnjevanje, 7. Inšpekcijski nadzor, 8.
Vzdrževanje spletne strani ministrstrva).

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

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od sklenitve po-
godbe do konca leta 2006, pogodba za leti
2005 in 2006 se sklepa z odložnim pogo-
jem, to je sprejetje proračuna za vsako po-
samezno leto in razpoložljivost proračun-
skim sredstev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Praetor d.o.o.,
Trg OF 13a 1000 Ljubljana, Ivan Bohnec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: transakcijski račun naroč-
nika 01100-6300109972, sklicevanje na
številko: 183311-7141998-03704502, Mi-
nistrstvo za šolstvo, znanost in šport; na-
men: spletna oziroma run-time verzija pro-
grama.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 1. 2004 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, Ljubljana, soba 202,
vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 1. 2004 ob 11. uri, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
Ljubljana, sejna soba, 5. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija 500.000 SIT za vrednosti po-
nudbe nad 10,000.000 SIT, za ostale po-
nudbe bančna garancija ali lastna menica v
vrednosti 200.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 30 in največ 45 dni.

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:

1.1.1 Zahtevnejši uporabniški programi
1.1.1.1 Na poslovnem področju:
1.1.1.1.1 Iz ponudbene dokumentacije

mora biti razvidno, da ponudnik posluje v

skladu z veljavnimi predpisi in navodili po-
nudnikom. Ponudba ne vsebuje lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepo-
polnih podatkov v bistvenih elementih (V)
(ponudbena dokumentacija v celoti).

1.1.1.1.2 Iz ponudbene dokumentacije
mora biti razvidna registracija za opravljanje
dejavnosti: 72.200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi ali 72.220 Oskrba
z računalniškimi programi in svetovanje in
72.300 Obdelava podatkov (K) ter 72.400
Omrežne podatkovne storitve (K) (prijava
točke 1 in priloga 7.7.1).

1.1.1.1.3 Izkazana zanesljivost pri poslo-
vanju (ni uveljavljenih jamstev in pravd v le-
tih 2000 do vključno 2002, ki bi kazale na
nezanesljivost poslovanja, dosedanje slabe
izkušnje pri poslovanju z naročnikom, ki so
imele za posledico prekinitev pogodbe, uve-
ljavitev jamstev ali pogodbene kazni) (V) (pri-
java točke 2, priloga 7.7.4 in poslovna do-
kumentacija naročnika).

1.1.1.1.4 Poravnane vse poslovne obvez-
nosti do naročnika iz prejšnjih ali veljavnih
pogodbenih razmerij v zadnjih treh letih
(vpogled v pretekla ali obstoječa pogodbe-
na razmerja z naročnikom).

1.1.1.1.5 Poravnani davki in prispevki ter
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali ponudnik, ki ima sedež v tujini,
nima poravnanih v Republiki Sloveniji tistih
dajatev, katere bi moral poravnati v Republi-
ki Sloveniji (V) (prilogi 7.7.2 in 7.7.3).

1.1.1.1.6 Zoper ponudnika ni uvedena
prisilna poravnava, stečajni postopek ali
likvidacijski postopek, ali je prenehal poslo-
vati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe (V) (priloga 7.7.6 in 7.7.7).

1.1.1.1.7 V preteklih petih letih pred ob-
javo tega javnega naročila zoper vodstve-
ne delavce ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njihovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s kate-
ro je ponudniku prepovedano opravljati de-
javnost, ki je predmet javnega naročila (V)
(priloga 7.7.5).

1.1.1.1.8 Poslovanje na razpisanem po-
dročju (izgradnja in vzdrževanje informacij-
skih sistemov) v tekočem letu in v zadnjih
dveh letih pred objavo javnega naročila (K)
(prijava točke 3 in prilogi 7.7.14 in 7.7.15).

1.1.1.1.9 Kakovost opravljanja razpisa-
nih storitev: ponudnik mora kakovost po-
slovanja dokazati z ustreznim certifikatom
(ISO 9001 s področja predmeta javnega
naročila ali celotnega poslovanja) ali z in-
ternim aktom, iz katerega je razviden nad-
zor nad kakovostjo poslovnih procesov, ter
potek delovnih postopkov z opredelitvijo
ustreznih delovnih mest za vse storitve, ki
so predmet ponudbe (V) (prijava točke 5 in
priloga 7.7.10).

1.1.1.1.10 Reference ponudnika (K): naj-
manj 1 aktivno delujoč informacijski sistem,
ki zadošča naslednjim zahtevam: 1. uporab-
lja Oracle bazo, 2. ima najmanj 100 upora-
bnikov, 3. spletni dostop za uporabnike, 4.
večnivojska arhitektura, 5. vzdrževanje z
vzpostavitvijo funkcionalnega stanja informa-
cijskega sistema brez bistvenih pomanjklji-
vosti v manj kot 72 urah po prijavi (ponud-
nik mora na zahtevo naročnika omogočiti
stik s stranko, za katero je informacijski si-
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stem izdelan, za pridobitev dodatnih infor-
macij ali ogled) (prijava točke 3 in priloge
7.7.14, 7.7.15 in 7.7.16).

1.1.1.2 Na finančnem področju:
1.1.1.2.1 Ni blokad poslovnih računov v

zadnjih 6 mesecih, kar je razvidno iz podat-
kov obrazca BON 1 (V) (priloge 7.7.8 in
7.7.9).

1.1.1.2.2 Stopnja pokritosti finančnih
obveznosti najmanj 0,8 za leto 2002. Ko-
ličnik se izračuna na podlagi podatkov iz
bilance stanja za leto 2002, z upošteva-
njem kasnejših – z verodostojnimi listinami
izkazanih – zamenjav kratkoročnih z dol-
goročnimi viri sredstev, ki morajo biti po-
dani v prilogi, kjer je zahtevana bilanca sta-
nja (V) (prijava točke 6 in priloge 7.7.8 in
7.7.9).

1.1.1.3 Na področju kadrov (prijava toč-
ke 7 in priloge 7.7.17, 7.7.18, 7. 7. 19):

Vsi pogoji se nanašajo na redno zapo-
slene s področja ponudb, zahtevano število
se nanaša na en sklop. Kadri morajo biti
podani po sklopih in isti kader ne more biti
razporejen na več sklopov. Ponudnik mora
ponuditi ustrezne kadre, ki so razpoložljivi v
zahtevanem obsegu za vso razpisano ob-
dobje. Najmanj eden od zahtevanih kadrov
mora imeti certifikat Oracle Certified Pro-
fessional (OCP).

a) vodje projektov informacijski sistem (K):
– najmanj 1 vodja projektov;
– najmanj univerzitetna stopnja izobraz-

be;
– posebna znanja: najmanj znanje vode-

nja projektov;
– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o

najmanj 1 uspešno vodenem informacij-
skem sistemu;

b) kadri za izvajanje analize, načrtovanja
in izvedbe informacijskih sistemov (K):

– najmanj 1 zaposlen za izvajanje anali-
ze, načrtovanja in izvedbe informacijskih si-
stemov;

– najmanj visoka stopnja izobrazbe;
– posebna znanja: znanje sistemske

analize in tehnologije, na osnovi katere se
bo izvajal informacijski sistem;

– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o
najmanj 1 uspešno načrtovanem in izvede-
nem informacijskem sistemu;

c) kadri za implementacijo in vzdrževa-
nje informacijskih sistemov (K):

– najmanj 2 zaposlena za izvajanje im-
plementacije in vzdrževanja informacijskih
sistemov;

– najmanj V. stopnja izobrazbe;
– posebna znanja: znanje tehnologije, na

osnovi katere se bo izvajal informacijski si-
stem;

– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o
najmanj 2 uspešno izvedenih implementa-
cijah in vzdrževanjih informacijskih sistemov.

Najmanj 3 leta delovnih izkušenj za vse
zaposlene na prijavljenem področju.

Razpoložljivost:
– vodja projekta oziroma sistemski ana-

litik mora biti razpoložljiv na poziv vsak de-
lavnik med 8. in 15. uro;

– najmanj 1 vzdrževalec razpoložljiv na
poziv med 7. in 17. uro vsak dan.

1.1.1.4 Na področju kapacitet in oprem-
ljenosti:

Ponudnik mora izkazati, da razpolaga z
ustreznimi prostori za ponujeno število za-

poslenih na prijavljenem področju ter z vso
potrebno opremo za izvajanje storitev vključ-
no s potrebnimi pravicami za opravljanje sto-
ritev (prijava točke 8 in prilogi 7.7.12 in
7.7.13.).

1.1.2 Ostali uporabniški programi
1.1.2.1 Na poslovnem področju:
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 (V) (ponudbena
dokumentacija v celoti).

1.1.2.1.1 Iz ponudbene dokumentacije
mora biti razvidna registracija za opravljanje
dejavnosti: 72.200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi ali 72.220 Oskrba
z računalniškimi programi in svetovanje in
72.300 Obdelava podatkov ter 72.400
Omrežne podatkovne storitve (K) (prijava
tčk. 1 in priloga 7.7.1).

1.1.2.1.2 Izkazana zanesljivost pri poslo-
vanju (ni uveljavljenih jamstev in pravd v le-
tih 2000 do vključno 2002, ki bi kazale na
nezanesljivost poslovanja, dosedanje slabe
izkušnje pri poslovanju z naročnikom, ki so
imele za posledico prekinitev pogodbe, uve-
ljavitev jamstev ali pogodbene kazni) (V) (pri-
java točke 2, priloga 7.7.4 in poslovna do-
kumentacija naročnika).

1.1.2.1.3 Poravnani davki in prispevki ter
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali ponudnik, ki ima sedež v tujini,
nima poravnanih v Republiki Sloveniji tistih
dajatev, katere bi moral poravnati v Republi-
ki Sloveniji (V) (prilogi 7.7.2 in 7.7.3).

1.1.2.1.4 Poravnane vse poslovne ob-
veznosti do naročnika iz prejšnjih ali veljav-
nih pogodbenih razmerij v zadnjih treh (3)
letih (vpogled v pretekla ali obstoječa po-
godbena razmerja z naročnikom).

1.1.2.1.5 Zoper ponudnika ni uvedena
prisilna poravnava, stečajni postopek ali
likvidacijski postopek, ali je prenehal poslo-
vati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe (V) (priloga 7.7.6 in 7.7.7).

1.1.2.1.6 V preteklih petih letih pred ob-
javo tega javnega naročila zoper vodstvene
delavce ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nji-
hovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila (V) (priloga
7.7.5).

1.1.2.1.7 Poslovanje na razpisanem po-
dročju (izgradnja in vzdrževanje informacij-
skih sistemov) v tekočem letu in v zadnjih
dveh letih pred objavo javnega naročila (K)
(prijava točke 3 in prilogi 7.7.14 in 7.7.15).

1.1.2.1.8 Kakovost opravljanja razpisanih
storitev: ponudnik mora kakovost poslovanja
dokazati z ustreznim certifikatom (ISO 9001
s področja predmeta javnega naročila ali ce-
lotnega poslovanja) ali z internim aktom, iz
katerega je razviden nadzor nad kakovostjo
poslovnih procesov, ter potek delovnih po-
stopkov z opredelitvijo ustreznih delovnih
mest za vse storitve, ki so predmet ponudbe
(V) (prijava točke 5 in priloga 7.7.10).

1.1.2.1.9 Reference ponudnika (K): naj-
manj 1 aktivno delujoč informacijski sistem,
ki zadošča naslednjim zahtevam: 1. ima naj-

manj 5 uporabnikov, 2. client-server ali
spletni dostop za uporabnike, 3. vzdrževa-
nje z vzpostavitvijo funkcionalnega stanja in-
formacijskega sistema brez bistvenih po-
mankljivosti v manj kot 72 urah po prijavi
(ponudnik mora na zahtevo naročnika omo-
gočiti stik s stranko, za katero je informacij-
ski sistem izdelan, za pridobitev dodatnih
informacij ali ogled) (prijava tčk. 3 in priloge
7.7.14, 7.7.15 in 7.7.16).

1.1.2.2 Na finančnem področju:
1.1.2.2.1 Ni blokad poslovnih računov v

zadnjih 6 mesecih, kar je razvidno iz podat-
kov obrazca BON 1 (V) (priloge 7.7.8 in
7.7.9).

1.1.2.3 Na področju kadrov (prijava tčk.
7 in priloge 7.7.17, 7.7.18, 7. 7. 19):

Vsi pogoji se nanašajo na redno in po-
godbeno zaposlene s področja ponudbe,
kot je navedeno spodaj, zahtevano število
se nanaša na en sklop. Kadri morajo biti
podani po sklopih, isti kader je lahko raz-
porejen na največ tri sklope. Ponudnik mo-
ra ponuditi ustrezne kadre, ki so razpolo-
žljivi v zahtevanem obsegu za vso razpisa-
no obdobje:

– najmanj 1 redno zaposlen za področje
razvoja, sistemske analize in vzdrževanja in-
formacijskih sistemov z najmanj V. stopnjo
izobrazbe ter kot zamenjava najmanj 1 re-
dno ali pogodbeno zaposlen za področje
vzdrževanja informacijskih sistemov;

– posebna znanja: znanje tehnologije, na
osnovi katere se bo izvajal informacijski si-
stem (velja za redno in pogodbeno zaposle-
nega);

– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o
najmanj 1 uspešno izvedeni implementaciji
in vzdrževanju informacijskega sistema (ve-
lja za redno in pogodbeno zaposlenega).

Najmanj 3 leta delovnih izkušenj za vse
redno zaposlene na prijavljenem področju.

Razpoložljivost:
– najmanj 1 vzdrževalec razpoložljiv na

poziv med 7. in 17. uro vsak delovni dan
(isti kader je lahko razpoložljiv za največ tri
sklope).

1.1.2.4 Na področju kapacitet in oprem-
ljenosti:

Ponudnik mora izkazati, da razpolaga z
ustreznimi prostori za ponujeno število za-
poslenih na prijavljenem področju ter z vso
potrebno opremo za izvajanje storitev vkluč-
no s potrebnimi pravicami za opravljanje sto-
ritev (prijava točke 8 in prilogi 7.7.12 in
7.7.13).

2.1.1. Drugi pogoji:
– skladnost ponudbe (vključno z opisom

izvedbe in izvedbenimi roki) s specifikacijami,
– cene izvedbe, dodatnih del in vzdrže-

vanja največ v višini priporočenih cen, ki jih
izdaja ustrezno združenje Gospodarske
zbornice Slovenije, če pa takih ni, pa naj-
več v višini cen na slovenskem trgu podo-
bnih storitev.

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.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 31. 5. 2004, 6. 2.
2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: izmed
ponudb ponudnikov, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne zahteve, bo za vsak program
izbrana tista, ki bo dosegla najnižjo vrednost
po enačbi:

N= (Co + Cu + Cs +(Ca / 10)+ Cr + Cp) x 10-5 + logCd

Pri čemer je:
Co – urna tarifa storitev obdelave po-

datkov
Cu – urna tarifa storitev pomoči upora-

bnikom
Cs – urna tarifa za storitve, zajete v pro-

dukcijskem teku
Ca – mesečna cena produkcijskega te-

ka – zakup izvajalčeve infrastrukture
Cr – urna tarifa storitev analize in razvoja

v okviru dodatnih in nepredvidenih del
Cp – urna tarifa za programiranje v okvi-

ru dodatnih in nepredvidenih del
Cd – cena predvidenih osnovnih storitev

iz specifikacije za obdobje treh let, ki vse-
buje ceno dodelane (ali spremenjene) apli-
kacije v celoti (materialne avtorske pravi-
ce), skupaj z izvorno kodo, popolno tehnič-
no in uporabniško dokumentacijo, inštalira-
nje aplikacije na lokaciji naročnika in
zagonski preizkus, garancijsko vzdrževanje
aplikacije z odpravo skritih napak, upravlja-
nje s podatki ter manjšimi spremembami
zaradi sprememb zakona ali organizacije de-
la naročnika. Cena vključuje tudi produkcij-
ski tek aplikacije na ponudnikovem strežni-
ku in izmenjavo podatkov, kjer je to potre-
bno, pomoč in svetovanje uporabnikom ter
administriranje naprav na naročnikovi loka-
ciji za potrebe aplikacije.

Če bo imelo več ponudb ponudnikov, ki
bodo izpolnjevali razpisne pogoje, enak re-
zultat, bo izbran tisti ponudnik, ki ima več
zaposlenih s področja ponudbe (tisti kadri,
ki po teh navodilih štejejo za usposobljene),
od takih pa tisti, ki bo za preteklo leto izka-
zoval višjo realizacijo.

Če izbran ponudnik ne dostavi naročni-
ku podpisane pogodbe v petih delovnih
dneh po njenem prejemu, lahko naročnik
šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe,
izbiro prekliče in izbere naslednjega naju-
godnejšega ponudnika.

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: razpisno dokumentacijo je mož-
no dvigniti na internetu na naslovu:
http://www.mszs.si/slo/aktualno/jav-
ni_razpis.asp. Ponudniki lahko dobijo in-
ternetni naslov ter geslo za pregled splet-
nih programov oziroma medij z run-time
programi za 30.000 SIT/posamezen sklop
(materialni in administrativni stroški) plačlji-
vo na transakcijski račun naročnika
01100-6300109972, sklicevanje na šte-
vilko: 183311-7141998-03704502, Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, na-
men: izvršna koda/geslo za dostop do pro-
grama.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 132 z dne
29. 12. 2003.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 85/2003 Ob-108174
1. Naročnik: Področna enota Informacij-

ski center za Zavod za zdravsteno zavarova-
nje Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje mrež-
ne opreme in svetovanje po specifikaci-
ji razpisne dokumentacije – priloga 1A,
točka 7: računalniške storitve in sorodne
opreme.

Specifikacija opreme:
– usmerjevalniki Cisco serij 7500,

3700, 3600, 2600, 2500, in 1600 v naj-
različnejših konfiguracijah in z dodatnimi
moduli,

– stikala Cisco serij 3550, 3500, 3000,
2950,

– VPN usmerjevalnik Cisco serije 3000,
– požarni zidovi Cisco PIX serije 500 v

zahtevnih konfiguracijah in z dodanimi mo-
duli,

– Netranger IDS senzorji.
Navedena oprema je nameščena po lo-

kacijah naročnika (56 lokacij) po Republiki
Sloveniji.

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

5. Kraj izvedbe: sedež naročnika in
ostale lokacije naročnika po Sloveniji, na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
dovoljena je osnovna ponudba in ena vari-
anta posameznega ponudnika.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: eno leto od pod-
pisa pogodbe s predvidenim podaljšanjem
za tri leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področ-
na enota Informacijski center, Janez Škuf-
ca, tel. 01/30-77-361, e-mail: janez.skuf-
ca@zzzs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi od 10. do 13. ure v tajništvu
naročnika, soba 345/III ali z zahtevkom po
elektronski pošti oziroma s pisnim zahtev-
kom po pošti ali faksu (do roka predložitve
ponudb). Zaželjen dvig razpisne dokumen-
tacije v elektronski obliki, v elektronskem
zahtevku obvezno navedite naslov navadne
pošte.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 1. 2004 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Področna enota Informacij-

ski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
v tajništvo naročnika, soba 345/III. Dovo-
ljena je poštna ali osebna dostava, ponud-
ba poslana po pošti mora do datuma in ure
prispeti v tajništvo naročnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 1. 2004 ob 12.30, sejna soba
naročnika, 342/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana je nepreklicna bančna garancija za re-
snost ponudbe brezpogojno plačljiva na pr-
vi poziv v višini 1,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po opravljenem delu, plačilni rok 45 dni.

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:

– izveden posel v vrednosti najmanj
2,000.000 SIT v preteklem letu za storitve,
ki so predmet razpisa;

– plačilni rok 45 dni;
– razmerje med povprečno bruto me-

sečno plačo na zaposlenega in povprečno
bruto mesečno plačo v RS za leto 2002 ne
sme biti manj kot 0,80;

– Status Cisco Systems Gold Certified
Partner;

– urejen pogodbeni odnos s principa-
lom po zahtevah razpisne dokumentacije;

– kadrovska usposobljenost ponudnika
po zahtevah razpisne dokumentacije skla-
dno s standardi principala;

– zagotavljanje rezervnih in nadomestnih
delov po zahtevah razpisne dokumentacije;

– odzivni čas po zahtevah razpisne do-
kumentacije.

Ostali pogoji in zahteve v razpisni doku-
mentaciji.

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: ponudbe morajo velja-
ti do 30. 4. 2004, predvideni datum odloči-
tve je koncem januarja 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: ocena
= ocena /(1 + vsota vseh meril v %),

kjer so merila:
– urejenost pogodbenega razmerja za

servis tehnologije, ki je predmet razpisa;
– kadrovska zasedba servisne službe;
– sočasno odpravljanje napak na več lo-

kacijah;
– ponujanje izobraževanja za predmet

naročila;
– število strokovnjakov za področje var-

nosti;
– število strokovnjakov za povezave

omrežja s centralnim računalnikom;
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– dostopnost diagnostične opreme in
usposobljenost za uporabo;

– število sklenjenih pogodb za vzdrževa-
nje z letnim zneskom nad 2 mio SIT.

Navedena merila predstavljajo 40% in
cena 60% vrednosti pri ocenjevanju naju-
godnejše ponudbe za naročnika.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 12. 2003.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Področna enota Informacijski center

Št. 1892/93 Ob-108297
1.Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106, Ljub-

ljana, tel./faks 01/518-89-16, 01/518-89-11,
e-mail: zord@zord.org.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B ZJN:
priloga 1B – druge storitve: delegiranje
(tickets) 13.500 m3 naftnih derivatov I.
in II skupine (neosvinčeni motorni ben-
cin euro super, dieselsko gorivo ali ku-
rilno olje ekstra lahko) na lokacijah Re-
publike Slovenije in na lokacijah držav, s
katerimi je oziroma bo Republika Slovenija
do zaključka razpisnega roka podpisala
ustrezen meddržavni sporazum skladno z
Zakonom o blagovnih rezervah (Ur. l. RS,
št. 60/95, 38/99). Delegiranje zalog po-
meni, da se družba, ki ima kot lastnica,
solastnica ali iz drugega pravnega naslova
pravico do razpolaganja, pisno obveže, da
bo te zaloge imela na razpolago za Zavod
Republike Slovenije za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov za dogovorjen čas,
pri tem pa mora imeti pravico razpolaganja
z ustreznim skladiščnim prostorom. Za de-
legiranje naftnih derivatov na lokacijah v
tujini mora podjetje – ponudnik pridobiti
vsa potrebna dovoljenja v skladu z meddr-
žavnimi sporazumi.

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

5. Kraj izvedbe: lokacije v Republiki Slo-
veniji in državah, s katerimi je oziroma bo
Republika Slovenija do zaključka razpisne-
ga roka podpisala ustrezen meddržavni spo-
razum.

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

končanja ali čas izvedbe: od 15. 2. 2004
do 15. 8. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo in dodatne informacije: Zavod Republi-
ke Slovenije za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov, Celovška 135, Ljubljana,
tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame od 5. 1.
2004 do 12. 1. 2004 ob delavnikih od 9.
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: pred prevzemom raz-
pisne dokumentacije morajo ponudniki

vplačati stroške v višini 60 EUR na račun
Zavoda pri Novi Ljubljanski banki št.
900-7100-890849/4 ali v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila na transakcijski račun
zavoda 02924-0089084988.

Ponudniki lahko zahtevajo od naročnika,
da jim pošlje razpisno dokumentacijo po
pošti. Ponudniki lahko to zahtevajo le po
faxu, kjer mora biti naveden točen naslov
ponudnika, na katerega mora naročnik po-
slati razpisno dokumentacijo. Omenjeni za-
htevi mora biti priloženo potrdilo o vplačilu
stroškov priprave razpisne dokumentacije
in stroškov pošiljanja le te v višini 80 EUR
na navedena računa.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 19. 1. 2004 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov: glej točko 8.a

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb javno odpiranje ponudb bo 19. 1.
2004 ob 11.30.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana so finančna zavarovanja v skladu z Na-
vodilom o vrstah finančnih zavarovanj, s ka-
terimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naro-
čanja (Ur. l. RS, št. 43/00).

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
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 ZJN:
določeni 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 biti ve-
ljavna do 27. 1. 2004, ponudniki bodo o iz-
biri obveščeni predvidoma do 22. 1. 2004.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 12. 2003.

Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov

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

Podaljšanje roka
za predložitev prijav

Št. 13/1-12/03 Ob-108014
V javnem razpisu po omejenem postop-

ku za dobavo Kardiološkega medicinskega
potrošnega materiala, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 119-120 z dne 5. 12.
2003, Ob-106924, se popravi:

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 15. 1. 2004, do 13. ure.

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

Splošna bolnišnica Maribor

Popravek
Ob-108252

V objavi javnega razpisa za oddajo naro-
čila storitev po omejenem postopku za rea-
gente in hitre teste za droge, objavljenega v

Uradnem listu RS, št. 122-124 z dne
12. 12. 2003, Ob-107259, se popravi
6. (a) točka tako, da se pravilno glasi: prija-
ve se sprejema do 12. 1. 2004 do
11. ure.

– 11. točka tako, da se pravilno glasi:
Ponudbe v drugi fazi postopka za od-

dajo naročila morajo biti oddane:
– do 9. 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.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 401-17/03 Ob-107964
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,

Tabor-Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor

10, tel. 23-47-300, faks 23-47-345.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in

material za prehrano, okvirne količine so
razvidne iz razpisne dokumentacije.

(b) Kraj dobave: Dom upokojencev Cen-
ter, Ljubljana: Enota Tabor, Tabor 10, Ljublja-
na in Enota Poljane, Zrinjskega 2, Ljubljana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse:
sklopi blaga:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. kruh in pecivo,
4. sadje in zelenjava,



Stran 7552 / Št. 130-133 / 29. 12. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

14. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 107-108 z
dne 7. 11. 2003.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2003.

Dom upokojencev Center
Tabor-Poljane, Ljubljana

Št. 401-17/03 Ob-107965
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,

Tabor-Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor

10, tel. 23-47-300, faks 23-47-345.
3. (a) Vrsta in količina blaga: čistila in

čistilni pripomočki za čiščenje, potrošni
material ter toaletno sanitarni material,
okvirne količine so razvidne iz razpisne do-
kumentacije.

(b) Kraj dobave: Dom upokojencev Cen-
ter, Ljubljana: Enota Tabor, Tabor 10, Ljublja-
na in Enota Poljane, Zrinjskega 2, Ljubljana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse:
sklopi blaga:

1. oprema in pripomočki za čiščenje;
2. čistilna in pralna ter dezinfekcijska

sredstva: podsklopi:
2.1. čistila in dezinfekcijska sredstva za

skupne prostore, sobe stanovalcev in pi-
sarne,

2.2. čistila za kuhinjo,
2.3. pralna sredstva za pralnico;
3. papirna konfekcija in dispenzerji;
4. ostala splošna sredstva za področje

osebne higiene, poslovnih prostorov in ku-
hinje.

Samo pri sklopu št. 4 ni omejitev in se
ponudniki lahko prijavijo tudi za posamezne
artikle znotraj sklopa, sicer velja prijava na
celoten sklop pri sklopu št. 1. in 3, in lahko
tudi prijava na posamezen podsklop v sklo-
pu št. 2.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bla-
ga v skladu s 3. točko 19. člena ZJN-I, stal-
ne sukcesivne dobave na podlagi sprotnih
naročil naročnika za čas od 1. 5. 2004 do
30. 4. 2007.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo, dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor
10/tajništvo (prevzem razpisne dokumenta-
cije); dodatne informacije: v skladu s 4. čle-
nom navodil ponudnikom.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema prijave ob predložitvi ftc. dokazila
o vplačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: praviloma negotovinsko
10.000 SIT, na TR: 01100-603-02 66 448
pri UJP RS, sklicno št. 763200, samo izje-
moma v blagajni doma; s seboj prinesite
fotokopijo dokazila o plačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 17. 2. 2004 do 11. ure (kompletna
ponudbena dokumentacija za I. in II. fazo
postopka mora biti pripravljena na naslednji
način: listi v dokumentaciji povezani z vrvi-
co; vrvica mora biti na zadnjem listu zveza-
na in zapečatena, tako, da pečata, nalepke
ali voščenega odtisa ni mogoče odstraniti
brez poškodb).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Center, Ta-
bor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, 1000
Ljubljana, v tajništvo Doma po pošti ali ose-
bno.

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

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

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z določili pogo-
jev iz razpisne dokumentacije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb (II. faza) do 17. 3.
2004 do 11. ure, kandidati bodo obveščeni
o sprejemu ponudbe v roku 8 dni po jav-
nem odpiranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obvešče-
ni o datumu in uri odpiranja ponudb
(69. člen ZJN-I).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2003.

Dom upokojencev Center
Tabor-Poljane, Ljubljana

Št. 401-17/03 Ob-107966
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,

Tabor-Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor 10,

tel. 23-47-300, faks 23-47-345.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema

– pohištvo, okvirne količine so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

(b) Kraj dobave: Dom upokojencev
Center, Ljubljana: Enota Tabor, Tabor 10,
Ljubljana in Enota Poljane, Zrinjskega 2,
Ljubljana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse:
sklopi blaga:

1. pohištvena oprema,
2. negovalne postelje.
Ponudniki se lahko prijavijo samo za ce-

loten sklop.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava bla-
ga v skladu s 3. točko 19. člena ZJN-I, stal-
ne sukcesivne dobave na podlagi sprotnih
naročil naročnika za čas od 1. 5. 2004 do
30. 4. 2007.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo, dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor
10/tajništvo (prevzem razpisne dokumenta-
cije); dodatne informacije: v skladu s 4. čle-
nom navodil ponudnikom.

5. splošno prehrambeno blago,
6. pijača.
Ni omejitev, ponudniki se lahko prijavijo

tudi za posamezne artikle znotraj sklopov.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava bla-
ga v skladu s 3. točko 19. člena ZJN-I, stal-
ne sukcesivne dobave na podlagi sprotnih
naročil naročnika za čas od 1. 5. 2004 do
30. 4. 2007.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo, dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor
10/tajništvo (prevzem razpisne dokumenta-
cije); dodatne informacije: samo pisno na
pravno službo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema prijave ob predložitvi ftc. dokazila
o vplačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: praviloma negotovinsko
10.000 SIT, na TR: 01100-603-02 66 448
pri UJP RS, sklicno št.: 763200,samo izje-
moma v blagajni doma; s seboj prinesite
fotokopijo dokazila o plačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 17. 2. 2004 do 11. ure (kompletna
ponudbena dokumentacija za I. in II. fazo
postopka mora biti pripravljena na naslednji
način: listi v dokumentaciji povezani z vrvi-
co; vrvica mora biti na zadnjem listu zveza-
na in zapečatena, tako, da pečata, nalepke
ali voščenega odtisa ni mogoče odstraniti
brez poškodb).

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Dom upokojencev Center, Tabor-Po-
ljane, Ljubljana, Tabor 10, 1000 Ljubljana, v
tajništvo Doma po pošti ali osebno.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: koli-
kor ponudbena vrednost presega
30,000.000 SIT, bančna garancija v višini
10% vrednosti naročila, veljavnost najkasne-
je 40 dni po sprejemu sklepa najugodnej-
šega ponudnika.

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

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z določili pogo-
jev iz razpisne dokumentacije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb (II. faza) do 17. 3.
2004 do 11. ure, kandidati bodo obveščeni
o sprejemu ponudbe v roku 8 dni po jav-
nem odpiranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obvešče-
ni o datumu in uri odpiranja ponudb
(69. člen ZJN-I).
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema prijave ob predložitvi ftc. dokazila
o vplačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: praviloma negotovinsko
10.000 SIT, na TR: 01100-603-02 66 448
pri UJP RS, sklicno št. 763200,samo izje-
moma v blagajni Doma; s seboj prinesite
fotokopijo dokazila o plačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 17. 2. 2004 do 11. ure (kompletna
ponudbena dokumentacija za I. in II. fazo
postopka mora biti pripravljena na naslednji
način: listi v dokumentaciji povezani z vrvi-
co; vrvica mora biti na zadnjem listu zveza-
na in zapečatena, tako, da pečata, nalepke
ali voščenega odtisa ni mogoče odstraniti
brez poškodb).

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Dom upokojencev Center, Tabor-Po-
ljane, Ljubljana, Tabor 10, 1000 Ljubljana, v
tajništvo Doma po pošti ali osebno.

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

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

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z določili pogo-
jev iz razpisne dokumentacije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb (II. faza) do 17. 3.
2004 do 11. ure, kandidati bodo obveščeni
o sprejemu ponudbe v roku 8 dni po jav-
nem odpiranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obvešče-
ni o datumu in uri odpiranja ponudb
(69. člen ZJN-I).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2003.

Dom upokojencev Center
Tabor-Poljane, Ljubljana

Št. 280/03 Ob-108095
1. Naročnik: Narodna in univerzitetna

knjižnica.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Turjaška

1, tel. 01/200-11-00, faks 01/251-30-52.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ški material.
(b) Kraj dobave: Ljubljana, Turjaška 1.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za obdobje treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Narodna in uni-
verzitetna knjižnica, Ljubljana, Turjaška 1,
Alenka Sedej, tel. 200-12-18.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
dneva objave od 9. do 12. ure v tajništvu, I.
nadstropje, soba 117, oziroma na spletni
strani: www.nuk.uni-lj.si.

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 20. 1. 2004.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Narodna in univerzitetna knjižni-
ca, Ljubljana, Turjaška 1.

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

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

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: izvedba II. faze v skladu z navodili.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

Narodna in univerzitetna knjižnica

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo po
omejenem postopku

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

Št. 1/2003 Ob-108255
1. Naročnik: Mariborski vodovod, Javno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska cesta

24, 2000 Maribor, tel. 02/320-77-00, faks
02/320-34-60.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izbira iz-
vajalcev za gradbena dela v komunalni
infrastrukturi.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja
po sklopih.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projek-
tov: /

4. Kraj izvedbe: na območju vodooskr-
be Mariborskega vodovoda.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 24 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na volju na sedežu podjetja
Mariborski vodovod, Javno podjetje, d.d.,
Jadranska cesta 24 v Mariboru, pri Ludviku
Zupančiču (soba 03/P), vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 10. uro do 6. 2. 2004.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 75.000 SIT, ki jih ponud-
niki lahko plačajo na blagajni podjetja ali na
TRR naročnika št. 04515-0000539052 pri
NKBM d.d.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: ponudbo je potrebno predložiti najka-
sneje do 10. 2. 2004 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: ponudbe je potrebno predložiti v
tajništvu podjetja Mariborski vodovod, Jav-
no podjetje, d.d., Jadranska cesta 24,
2000 Maribor.

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

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po-
goji so opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji.

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

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

13. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: določeno v 2. fazi omejenega po-
stopka.

14. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo 2. faze omeje-
nega postopka.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 10. uro pri Ludviku Zupančiču (tel.
02/320-77-45).

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

17. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 12. 2003.

Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu RS v času uradnih ur: v pone-
deljek od 9. do 12. ure, v sredo od 9. do
12. ure in 14. do 16. ure, petek od 9. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, plačilo na tran-
sakcijski račun 01100-6000002642 UJP
Slovenska Bistrica, sklicevanje na št.
2422-03-000174.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 2. februar 2004 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Javna agencija za železniški pro-
met Republike Slovenije, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.

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

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): izvajalec s
podizvajalci, skupina izvajalcev.

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

Reference ponudnika:
– izkušnje in reference na pripravo in izde-

lavo voznega reda v železniškem prometu,
– izkušnje pri načrtovanju železniškega

prometa;
– zmožnost izvajanja organizacijsko-ad-

ministrativnih opravil;
– zmožnost podajanja ekonomskih učin-

kov na produkt;
– sposobnost izvajanja pogojev predpi-

sa, ki določa pogoje za izdelavo voznega
reda.

Kadrovske zmogljivosti:
– diplomiran inženir prometa;
– diplomirani inženir tehnologije prometa.
Finančne sposobnosti ponudnika:
– povprečni letni promet ponudnika v ob-

dobju zadnjih treh letih v višini najmanj 1
mlrd SIT.

14. (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.

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

16. Merila za ocenitev ponudb: /
17. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pisno na naslov Javne agencije za
železniški promet RS.

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 12. 2003.

Javna agencija
za železniški promet
Republike Slovenije

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po
omejenem postopku

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

Št. 401-17/03 Ob-107967
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,

Tabor-Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor

10, tel. 23-47-300, faks 23-47-345.
3. Vrsta in opis storitve: pranje in lika-

nje domskega perila; okvirne količine so
razvidne iz razpisne dokumentacije.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Dom upokojencev Cen-
ter, Tabor-Poljane, Ljubljana: Enota Tabor,
Tabor 10, Ljubljana in Enota Poljane, Zrinj-
skega 2, Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so dopustne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: izvedba storitev
v skladu s 3. točko 19. člena ZJN-I, za čas
od 1. 5. 2004 do 30. 4. 2007.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo, dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor
10/tajništvo (prevzem razpisne dokumenta-
cije); dodatne informacije: v skladu s 4. čle-
nom navodil ponudnikom.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema prijave ob predložitvi ftc. dokazila
o vplačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: praviloma negotovinsko
10.000 SIT, na TR: 01100-603-02 66 448
pri UJP RS, sklicno št. 763200, samo izje-
moma v blagajni doma; s seboj prinesite
fotokopijo dokazila o plačilu.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 17. 2. 2004 do 11. ure (kompletna
ponudbena dokumentacija za I. in II. fazo
postopka mora biti pripravljena na naslednji
način: listi v dokumentaciji povezani z vrvi-
co; vrvica mora biti na zadnjem listu zveza-
na in zapečatena, tako, da pečata, nalepke
ali voščenega odtisa ni mogoče odstraniti
brez poškodb).

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti prijavo: Dom upokojencev Center, Ta-
bor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, 1000
Ljubljana, v tajništvo Doma po pošti ali
osebno.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
kolikor ponudbena vrednost presega
30,000.000 SIT, bančna garancija v višini
10% vrednosti naročila, veljavnost najkasne-

je 40 dni po sprejemu sklepa najugodnej-
šega ponudnika.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilihI: v skladu z določili pogo-
jev iz razpisne dokumentacije.

14. (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 storitve: v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb (II. faza) do 17. 3.
2004 do 11. ure, kandidati bodo obveščeni
o sprejemu ponudbe v roku 8 dni po jav-
nem odpiranju ponudb.

16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obve-
ščeni o datumu in uri odpiranja ponudb
(69. člen ZJN-I).

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2003.

Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana

Št. 260-22/2003 Ob-108171
1. Naročnik: Javna agencija za železni-

ški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva ul. 5,

Maribor, telefaks 02/234-14-52, tel.
02/234-14-10.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priznavanje spo-
sobnosti za pripravo in izdelavo vozne-
ga reda in voznorednih pripomočkov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: za vse skupaj.

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

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: april 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-

tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Javna
agencija za železniški promet Republike
Slovenije, Kopitarjeva 5, Maribor, Miran
Anderlič, tel. +38622341444, faks
+38622341452.
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Št. 268-488/2003-01405 Ob-108172
1. Naročnik: Javna agencija za železni-

ški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Javna agencija za

železniški promet Republike Slovenije, Ko-
pitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, telefaks
02/234-14-52, tel. 02/234-112.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priznavanje spo-
sobnosti za izvajanja trženja železniških
postaj in nepremičnin javne železniške
infrastrukture.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: za vse skupaj.

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

jih ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: april 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javna agenci-
ja za železniški promet Republike Sloveni-
je, Kopitarjeva 5, Maribor, Suzana Šnajder,
tel. +38622341472, faks +38622341472.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih
ur: v ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo
od 9. do 12. ure in 14. do 16. ure, petek
od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, plačilo na tran-
sakcijski račun 01100-6000002642 UJP
Slovenska Bistrica, sklic 2422-03-000172.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 2. februar 2004 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Javna agencija za železniški pro-
met Republike Slovenije, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.

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

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): izvajalec s po-
dizvajalci, skupina izvajalcev.

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

Reference ponudnika:
– izkušnje pri vsaj eni izvedbi del uprav-

ljanja oziroma trženja z nepremičninami od
leta 2000 dalje,

– izkušnje pri upravljanju s stanovanji in
bivalnicami,

– zmožnosti izvajanja organizacijsko-ad-
ministrativnih opravil,

– zmožnost opravljanja finančno-računo-
vodskih opravil,

– sposobnost izvajanja zemljiškoknjižnih
zadev.

Kadrovske zmogljivosti – redno zaposleni:
– diplomiran pravnik s pravosodnim iz-

pitom,
– diplomirani pravnik,
– diplomirani ekonomist,

– ekonomist,
– 2 ekonomska tehnika,
– univerzitetni diplomirani gradbeni inž.,
– gradbeni inž.,
– strojni inž.,
– elektro inž.,
– inž. geodezije,
– univerzitetni diplomirani inž. računal-

ništva,
– diplomirani inž. arhitekture.
Finančne sposobnosti:
– povprečni letni promet ponudnika v

obdobju zadnjih treh letih v višini najmanj
1 mlrd SIT.

14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

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

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

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

16. Merila za ocenitev ponudb: /
17. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pisno na naslov Javne agencije za
železniški promet RS.

18. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ga ni.

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 12. 2003.

Javna agencija
za železniški promet
Republike Slovenije

Št. 331-45/2003 Ob-108202
1. Naročnik: Javna agencija za železni-

ški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Javna agencija za

železniški promet Republike Slovenije,
Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, telefaks
02/234-14-52, tel. 02/234-112.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priznanje sposo-
bnosti po omejenem postopku za uprav-
ljanje, vodenje in izvedbo vzdrževalnih
del na potniških postajah in postajali-
ščih slovenskih železnic.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: za vse skupaj.

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

jih ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: april 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javna agencija za
železniški promet Republike Slovenije, Kopi-
tarjeva 5, 2000 Maribor, Peter Ozimič, tel.
+386 2 234 14 12, faks +386 2 234 14 52.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih
ur: v ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure, petek
od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, plačilo na tran-

sakcijski račun 01100-6000002642UJP
Slovenska Bistrica, sklic 2422-03-000172.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 2. 2. 2004 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Javna agencija za železniški pro-
met Republike Slovenije, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.

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

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): izvajalec s po-
dizvajalci, skupina izvajalcev.

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

Reference ponudnika:
– izkušnje pri vsaj eni izvedbi del uprav-

ljanja oziroma trženja z nepremičninami v
lasti države od leta 2000 dalje s posebnim
poudarkom na:

– izkušnjah pri upravljanju s stanova-
nji in bivalnicami,

– zmožnosti izvajanja organizacij-
sko-administrativnih opravil,

– zmožnost opravljanja finančno-raču-
novodskih opravil,

– sposobnost izvajanja zemljiškoknjiž-
nih zadev.

Odzivni čas ponudnika
Kadrovske zmogljivosti:
– diplomiran pravnik s pravosodnim izpi-

tom,
– diplomiran pravnik,
– diplomirani ekonomist,
– ekonomist,
– dva ekonomska tehnika,
– univerzitetni diplomirani gradbeni inž.,
– gradbeni inž.,
– strojni inž.,
– elektro inž.,
– inž. geodezije,
– univerzitetni diplomirani inž. računal-

ništva,
– diplomirani inž. arhitekture.
Finančne sposobnosti:
– povprečni letni promet ponudnika v ob-

dobju zadnjih treh let v višini najmanj 1 mlrd
SIT.

14. (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.

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

16. Merila za ocenitev ponudb: /
17. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pisno.
18. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: ga ni.
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ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s

pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji

Sklep o zavrnitvi vseh ponudb

Št. 768/03 Ob-108003
Naročnik Klinični center Ljubljana je dne

18. 12. 2003 na podlagi 77. člena ZJN-1,
sprejel sklep o zavrnitvi vseh ponudb pri-
spelih na javno naročilo “Izvedba integracij-
ske hrbtenice in podatkovnega skladišča za
potrebe Kliničnega centra Ljubljana, objav-
ljeno v Uradnem listu RS, št. 31 z dne
28. 3. 2003, Ob-90898.

Klinični center Ljubljana

Št. 4004-44-44/2003 Ob-108168
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljublja-
na.

3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: dru-
gi odstavek 20. člena ZJN-1.

4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziro-
ma 1B Zakona o javnih naročilih: zago-
tavljanje delovanja računalniških pro-
gramov, ki obsega:

1. dograditev uporabniških programov za
potrebe Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport ter vzgojnoizobraževalnih zavodov z
inštalacijo in preizkusom (kodiranje) ter
manjšimi dopolnitvami programov; za vse
izdelke velja enoletni garancijski rok;

2. obdelavo podatkov;
3. produkcijski tek uporabniških progra-

mov na strojni opremi naročnika oziroma
izvajalca s tekočim vzdrževanjem progra-
mov, ki zajema administriranje programov
ter izmenjavo podatkov preko infrastrukture
naročnika;

4. svetovanje in pomoč končnim upora-
bnikom pri izvajanju uporabniških pro-
gramov;

5. naknadne dodatne dograditve ali funk-
cionalne spremembe programov (Priloga 1b
ZJN-1; ostale storitve št. 27).

5. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi
storitve za vsak posamezen sklop, ki je

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 12. 2003.

Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

predmet razpisa, več sklopov ali vse sklope
(sklopi: 1. ŠKIS plačni in kadrovski sistem
za srednje šole, 2. WEB podpora projektu
ŠKIS, 3. Šolski okoliši Sokol, 4. Napredo-
vanja, 5. Strospop, 6. Register Rega, 7. Pe-
dagoške štipendije, strokovni izpiti, priprav-
ništvo).

6. Kraj izvedbe: Ljubljana.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
8. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od sklenitve po-
godbe do konca leta 2006, pogodba za leti
2005 in 2006 se sklepa z odložnim pogo-
jem, to je sprejetje proračuna za vsako po-
samezno leto in razpoložljivost proračunskih
sredstev.

9. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Praetor d.o.o.,
Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Ivan Bohnec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.

(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: transakcijski račun naroč-
nika 01100-6300109972, sklicevanje na
številko: 183311-7141998-03704502, Mi-
nistrstvo za šolstvo, znanost in šport; na-
men: spletna oziroma run-time verzija pro-
grama.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 1. 2004 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, Ljubljana, soba 202,
vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: predvideni datum od-
piranja končnih ponudb 6. 2. 2004 ob
11. uri, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana, sejna soba, 5.
nadstropje; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe 10. 2. 2004.

12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija 500.000 SIT za vrednosti po-
nudbe nad 10,000.000 SIT, za ostale po-
nudbe bančna garancija ali lastna menica v
vrednosti 200.000 SIT.

13. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 30 in največ 45 dni.

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

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

1.1.1 Zahtevnejši uporabniški programi
1.1.1.1 Na poslovnem področju:
1.1.1.1.1 Iz ponudbene dokumentacije

mora biti razvidno, da ponudnik posluje v
skladu z veljavnimi predpisi in navodili po-
nudnikom. Ponudba ne vsebuje lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepo-
polnih podatkov v bistvenih elementih (V)
(ponudbena dokumentacija v celoti).

1.1.1.1.2 Iz ponudbene dokumentacije
mora biti razvidna registracija za opravljanje

dejavnosti: 72.200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi ali 72.220 Oskrba
z računalniškimi programi in svetovanje in
72.300 Obdelava podatkov (K) ter 72.400
Omrežne podatkovne storitve (K) (prijava
točke 1 in priloga 7.7.1).

1.1.1.1.3 Izkazana zanesljivost pri poslo-
vanju (ni uveljavljenih jamstev in pravd v le-
tih 2000 do vključno 2002, ki bi kazale na
nezanesljivost poslovanja, dosedanje slabe
izkušnje pri poslovanju z naročnikom, ki so
imele za posledico prekinitev pogodbe, uve-
ljavitev jamstev ali pogodbene kazni) (V) (pri-
java tčk. 2, priloga 7.7.4 in poslovna doku-
mentacija naročnika).

1.1.1.1.4 Poravnane vse poslovne obvez-
nosti do naročnika iz prejšnjih ali veljavnih
pogodbenih razmerij v zadnjih treh letih
(vpogled v pretekla ali obstoječa pogodbe-
na razmerja z naročnikom).

1.1.1.1.5 Poravnani davki in prispevki ter
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali ponudnik, ki ima sedež v tujini,
nima poravnanih v Republiki Sloveniji tistih
dajatev, katere bi moral poravnati v Republi-
ki Sloveniji (V) (prilogi 7.7.2 in 7.7.3).

1.1.1.1.6 Zoper ponudnika ni uvedena
prisilna poravnava, stečajni postopek ali
likvidacijski postopek, ali je prenehal poslo-
vati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe (V) (priloga 7.7.6 in 7.7.7).

1.1.1.1.7 V preteklih petih letih pred ob-
javo tega javnega naročila zoper vodstvene
delavce ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nji-
hovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila (V) (priloga
7.7.5).

1.1.1.1.8 Poslovanje na razpisanem
področju (izgradnja in vzdrževanje infor-
macijskih sistemov) v tekočem letu in v
zadnjih dveh letih pred objavo javnega na-
ročila (K) (prijava točke 3 in prilogi 7.7.14
in 7.7.15).

1.1.1.1.9 Kakovost opravljanja razpisa-
nih storitev: ponudnik mora kakovost po-
slovanja dokazati z ustreznim certifikatom
(ISO 9001 s področja predmeta javnega
naročila ali celotnega poslovanja) ali z in-
ternim aktom, iz katerega je razviden nad-
zor nad kakovostjo poslovnih procesov, ter
potek delovnih postopkov z opredelitvijo
ustreznih delovnih mest za vse storitve, ki
so predmet ponudbe (V) (prijava točke 5 in
priloga 7.7.10).

1.1.1.1.10 Reference ponudnika (K): naj-
manj 1 aktivno delujoč informacijski sistem,
ki zadošča naslednjim zahtevam: 1. uporab-
lja Oracle bazo, 2. ima najmanj 100 upora-
bnikov, 3. spletni dostop za uporabnike, 4.
večnivojska arhitektura, 5. vzdrževanje z
vzpostavitvijo funkcionalnega stanja informa-
cijskega sistema brez bistvenih pomanjklji-
vosti v manj kot 72 urah po prijavi (ponud-
nik mora na zahtevo naročnika omogočiti
stik s stranko, za katero je informacijski si-
stem izdelan, za pridobitev dodatnih infor-
macij ali ogled) (prijava točke 3 in priloge
7.7.14, 7.7.15 in 7.7.16).

1.1.1.2 Na finančnem področju:
1.1.1.2.1 Ni blokad poslovnih računov v

zadnjih 6 mesecih, kar je razvidno iz
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podatkov obrazca BON 1 (V) (priloge 7.7.8
in 7.7.9).

1.1.1.2.2 Stopnja pokritosti finančnih ob-
veznosti najmanj 0,8 za leto 2002. Količnik
se izračuna na podlagi podatkov iz bilance
stanja za leto 2002, z upoštevanjem ka-
snejših – z verodostojnimi listinami izkaza-
nih – zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi
viri sredstev, ki morajo biti podani v prilogi,
kjer je zahtevana bilanca stanja (V) (prijava
točke 6 in priloge 7.7.8 in 7.7.9).

1.1.1.3 Na področju kadrov (prijava toč-
ke 7 in priloge 7.7.17, 7.7.18, 7. 7. 19):

Vsi pogoji se nanašajo na redno zapo-
slene s področja ponudb, zahtevano število
se nanaša na en sklop. Kadri morajo biti
podani po sklopih in isti kader ne more biti
razporejen na več sklopov. Ponudnik mora
ponuditi ustrezne kadre, ki so razpoložljivi v
zahtevanem obsegu za vso razpisano ob-
dobje. Najmanj eden od zahtevanih kadrov
mora imeti certifikat Oracle Certified Pro-
fessional (OCP).

a) vodje projektov informacijski sistem
(K):

– najmanj 1 vodja projektov;
– najmanj univerzitetna stopnja izo-

brazbe;
– posebna znanja: najmanj znanje vode-

nja projektov;
– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o

najmanj 1 uspešno vodenem informacij-
skem sistemu.

b) kadri za izvajanje analize, načrtovanja
in izvedbe informacijskih sistemov (K):

– najmanj 1 zaposlen za izvajanje anali-
ze, načrtovanja in izvedbe informacijskih si-
stemov;

– najmanj visoka stopnja izobrazbe;
– posebna znanja: znanje sistemske

analize in tehnologije, na osnovi katere se
bo izvajal informacijski sistem;

– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o
najmanj 1 uspešno načrtovanem in izvede-
nem informacijskem sistemu.

c) kadri za implementacijo in vzdrževa-
nje informacijskih sistemov (K):

– najmanj 2 zaposlena za izvajanje im-
plementacije in vzdrževanja informacijskih
sistemov;

– najmanj V. stopnja izobrazbe;
– posebna znanja: znanje tehnologije, na

osnovi katere se bo izvajal informacijski si-
stem;

– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o
najmanj 2 uspešno izvedenih implementa-
cijah in vzdrževanjih informacijskih sistemov.

Najmanj 3 leta delovnih izkušenj za vse
zaposlene na prijavljenem področju.

Razpoložljivost:
– vodja projekta oziroma sistemski ana-

litik mora biti razpoložljiv na poziv vsak de-
lavnik med 8. in 15. uro;

– najmanj 1 vzdrževalec razpoložljiv na
poziv med 7. in 17. uro vsak dan.

1.1.1.4 Na področju kapacitet in oprem-
ljenosti:

Ponudnik mora izkazati, da razpolaga z
ustreznimi prostori za ponujeno število za-
poslenih na prijavljenem področju ter z vso
potrebno opremo za izvajanje storitev vkluč-
no s potrebnimi pravicami za opravljanje sto-
ritev (prijava točke 8 in prilogi 7.7.12 in
7.7.13.).

1.1.2 Ostali uporabniški programi

1.1.2.1 Na poslovnem področju:
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 (V) (ponudbena
dokumentacija v celoti).

1.1.2.1.1 Iz ponudbene dokumentacije
mora biti razvidna registracija za opravljanje
dejavnosti: 72.200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi ali 72.220 Oskrba
z računalniškimi programi in svetovanje in
72.300 Obdelava podatkov ter 72.400
Omrežne podatkovne storitve (K) (prijava
točke 1 in priloga 7.7.1).

1.1.2.1.2 Izkazana zanesljivost pri poslo-
vanju (ni uveljavljenih jamstev in pravd v le-
tih 2000 do vključno 2002, ki bi kazale na
nezanesljivost poslovanja, dosedanje slabe
izkušnje pri poslovanju z naročnikom, ki so
imele za posledico prekinitev pogodbe, uve-
ljavitev jamstev ali pogodbene kazni) (V) (pri-
java točke 2, priloga 7.7.4 in poslovna do-
kumentacija naročnika).

1.1.2.1.3 Poravnani davki in prispevki
ter druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali ponudnik, ki ima sedež v
tujini, nima poravnanih v Republiki Sloveni-
ji tistih dajatev, katere bi moral poravnati v
Republiki Sloveniji (V) (prilogi 7.7.2 in
7.7.3).

1.1.2.1.4 Poravnane vse poslovne ob-
veznosti do naročnika iz prejšnjih ali veljav-
nih pogodbenih razmerij v zadnjih treh letih
(vpogled v pretekla ali obstoječa pogodbe-
na razmerja z naročnikom).

1.1.2.1.5 Zoper ponudnika ni uvedena
prisilna poravnava, stečajni postopek ali
likvidacijski postopek, ali je prenehal poslo-
vati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe (V) (priloga 7.7.6 in 7.7.7).

1.1.2.1.6 V preteklih petih letih pred ob-
javo tega javnega naročila zoper vodstvene
delavce ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nji-
hovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila (V) (priloga
7.7.5).

1.1.2.1.7 Poslovanje na razpisanem
področju (izgradnja in vzdrževanje informa-
cijskih sistemov) v tekočem letu in v zad-
njih dveh letih pred objavo javnega naroči-
la (K) (prijava točke 3 in prilogi 7.7.14 in
7.7.15).

1.1.2.1.8 Kakovost opravljanja razpisa-
nih storitev: Ponudnik mora kakovost poslo-
vanja dokazati z ustreznim certifikatom (ISO
9001 s področja predmeta javnega naroči-
la ali celotnega poslovanja) ali z internim
aktom, iz katerega je razviden nadzor nad
kakovostjo poslovnih procesov, ter potek
delovnih postopkov z opredelitvijo ustreznih
delovnih mest za vse storitve, ki so predmet
ponudbe (V) (prijava točke 5 in priloga
7.7.10).

1.1.2.1.9 Reference ponudnika (K): naj-
manj 1 aktivno delujoč informacijski sistem,
ki zadošča naslednjim zahtevam: 1. ima
najmanj 5 uporabnikov, 2. client-server ali
spletni dostop za uporabnike, 3. vzdrževa-
nje z vzpostavitvijo funkcionalnega stanja

informacijskega sistema brez bistvenih po-
mankljivosti v manj kot 72 urah po prijavi
(ponudnik mora na zahtevo naročnika omo-
gočiti stik z stranko, za katero je informa-
cijski sistem izdela, za pridobitev dodatnih
informacij ali ogled) (prijava tčk. 3 in prilo-
ge 7.7.14, 7.7.15 in 7.7.16).

1.1.2.2 Na finančnem področju:
1.1.2.2.1 Ni blokad poslovnih računov v

zadnjih 6 mesecih, kar je razvidno iz podat-
kov obrazca BON 1 (V) (priloge 7.7.8 in
7.7.9).

1.1.2.3 Na področju kadrov (prijava toč-
ke 7 in priloge 7.7.17, 7.7.18, 7. 7. 19):

Vsi pogoji se nanašajo na redno in po-
godbeno zaposlene s področja ponudbe,
kot je navedeno spodaj, zahtevano število
se nanaša na en sklop. Kadri morajo biti
podani po sklopih, isti kader je lahko razpo-
rejen na največ tri sklope. Ponudnik mora
ponuditi ustrezne kadre, ki so razpoložljivi v
zahtevanem obsegu za vso razpisano ob-
dobje:

– najmanj 1 redno zaposlen za podro-
čje razvoja, sistemske analize in vzdrževa-
nja informacijskih sistemov z najmanj V.
stopnjo izobrazbe ter kot zamenjava naj-
manj 1 redno ali pogodbeno zaposlen za
področje vzdrževanja informacijskih siste-
mov;

– posebna znanja: znanje tehnologije, na
osnovi katere se bo izvajal informacijski si-
stem (velja za redno in pogodbeno zaposle-
nega);

– delovne izkušnje: potrdilo naročnika
o najmanj 1 uspešno izvedeni implemen-
taciji in vzdrževanju informacijskega siste-
ma (velja za redno in pogodbeno zaposle-
nega).

Najmanj 3 leta delovnih izkušenj za vse
redno zaposlene na prijavljenem področju.

Razpoložljivost:
– najmanj 1 vzdrževalec razpoložljiv na

poziv med 7. in 17. uro vsak delovni dan
(isti kader je lahko razpoložljiv za največ tri
sklope).

1.1.2.4 Na področju kapacitet in oprem-
ljenosti:

Ponudnik mora izkazati, da razpolaga z
ustreznimi prostori za ponujeno število za-
poslenih na prijavljenem področju ter z vso
potrebno opremo za izvajanje storitev vključ-
no s potrebnimi pravicami za opravljanje sto-
ritev (prijava točke 8. in prilogi 7.7.12 in
7.7.13).

2.1.1 Drugi pogoji:
– skladnost ponudbe (vključno z opi-

som izvedbe in izvedbenimi roki) s specifi-
kacijami,

– cene izvedbe, dodatnih del in vzdrže-
vanja največ v višini priporočenih cen, ki jih
izdaja ustrezno združenje Gospodarske
zbornice Slovenije, če pa takih ni, pa naj-
več v višini cen na slovenskem trgu podo-
bnih storitev.

16. (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: ja.
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17. Merila za ocenitev ponudb: izmed
ponudb ponudnikov, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne zahteve, bo za vsak program
izbrana tista, ki bo dosegla najnižjo vrednost
po enačbi:

N = (Co + Cu + Cs +(Ca / 10) + Cr + Cp) x 10-5 + logCd

Pri čemer je:
Co – urna tarifa storitev obdelave podat-

kov
Cu – urna tarifa storitev pomoči upora-

bnikom
Cs – urna tarifa za storitve, zajete v pro-

dukcijskem teku
Ca – mesečna cena produkcijskega te-

ka – zakup izvajalčeve infrastrukture
Cr – urna tarifa storitev analize in razvoja

v okviru dodatnih in nepredvidenih del
Cp – urna tarifa za programiranje v okvi-

ru dodatnih in nepredvidenih del
Cd – cena predvidenih osnovnih storitev

iz specifikacije za obdobje treh let, ki vse-
buje ceno dodelane (ali spremenjene) apli-
kacije v celoti (materialne avtorske pravi-
ce), skupaj z izvorno kodo, popolno tehnič-
no in uporabniško dokumentacijo, inštalira-
nje aplikacije na lokaciji naročnika in
zagonski preizkus, garancijsko vzdrževanje
aplikacije z odpravo skritih napak, upravlja-
nje s podatki ter manjšimi spremembami
zaradi sprememb zakona ali organizacije de-
la naročnika. Cena vključuje tudi produkcij-
ski tek aplikacije na ponudnikovem strežni-
ku in izmenjavo podatkov, kjer je to potre-
bno, pomoč in svetovanje uporabnikom ter
administriranje naprav na naročnikovi loka-
ciji za potrebe aplikacije.

Če bo imelo več ponudb ponudnikov, ki
bodo izpolnjevali razpisne pogoje, enak re-
zultat, bo izbran tisti ponudnik, ki ima več
zaposlenih s področja ponudbe (tisti kadri,
ki po teh navodilih štejejo za usposobljene),
od takih pa tisti, ki bo za preteklo leto izka-
zoval višjo realizacijo.

Če izbran ponudnik ne dostavi naročni-
ku podpisane pogodbe v petih delovnih
dneh po njenem prejemu, lahko naročnik
šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe,
izbiro prekliče in izbere naslednjega naju-
godnejšega ponudnika.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisno dokumentacijo je možno
dvigniti na internetu na naslovu:
http://www.mszs.si/slo/aktualno/jav -
ni_razpis.asp. Ponudniki lahko dobijo inter-
netni naslov ter geslo za pregled spletnih
programov oziroma medij z run-time pro-
grami za 30.000 SIT/posamezen sklop
(materialni in administrativni stroški) plačlji-
vo na transakcijski račun naročnika
01100-6300109972, sklicevanje na števil-
ko: 183311-7141998-03704502, Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, namen:
izvršna koda/geslo za dostop do progra-
ma.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 127 z dne
19. 12. 2003.

20. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: Uradni list RS, št. 109 z
dne 13. 12. 2002.

21. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

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. 94 Ob-107950
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 1. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: službena obleka: 1.560 zimskih hlač,
325 nepremočljivih hlač z naramnicami
in termo podhlačami, 980 bund, 764 zim-
skih kap, 774 letnih jaken, 1017 letnih
hlač, 1214 letnih hlač s snemljivimi hlač-
nicami, 756 letnih kap in 11 letnih kril.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbe.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kroj Ljubljana, d.d., Tr-
žaška cesta 118, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 56,239.512,50
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 63,040.810 SIT; 56.239.512,50 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: 18. 12. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 1276/03 Ob-107952
1. Naročnik: Dom upokojencev Sežana.
2. Naslov naročnika: Ulica Ivana Turši-

ča 6, 6210 Sežana, tel. 05/731-17-00,
faks 05/73-11-701, e-mail: domupokojen-
cev.sezana@siol.net.

3.Datum izbire: 9. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana
Turšiča 6, 6210 Sežana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za vse podskupine ve-
lja 6. mesečno obdobje, razen za podsku-
pine: 7. zelenjava in sadje, 10. krompir in
11. jabolka, kjer velja mesečno obdobje.

Za podskupine živil in prehrambenih iz-
delkov

1. sveže meso: Mip d.d., Panovška 1,
Nova Gorica; pogodbena vrednost
4,069.110 SIT (najnižja ponudbena vred-
nost 4,069.110 SIT, najvišja ponudbena
vrednost 4,322.770 SIT),

2. piščanci, purani in kunci: Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva 10, Ptuj; pogodbena

vrednost 942.062 SIT (najnižja ponudbena
vrednost 942.062 SIT, najvišja ponudbena
vrednost 1,038.033 SIT),

3. mesni izdelki: Kras d.d., Šepulje 31,
Sežana; pogodbena vrednost 974.584 SIT
(najnižja ponudbena vrednost 974.584 SIT,
najvišja ponudbena vrednost 1,106.974 SIT),

4. ribe sveže: Delmar d.o.o., Industrij-
ska c. 12, Izola; pogodbena vrednost
26.040 SIT (najnižja ponudbena vrednost
26.040 SIT, najvišja ponudbena vrednost
33.852 SIT),

5. zamrznjene ribe: Delmar d.o.o., In-
dustrijska c. 12, Izola; pogodbena vrednost
105.896 SIT (najnižja ponudbena vrednost
105.896 SIT, najvišja ponudbena vrednost
149.730 SIT),

6. mleko in mlečni izdelki: Pomurske
mlekarne d.d., Industrijska ul. 10, Murska
Sobota; pogodbena vrednost 1,772.223
SIT (najnižja ponudbena vrednost
1,772.223 SIT, najvišja ponudbena vre-
dnost 1,922.026 SIT)

7. zelenjava in sadje: Mercator d.d.,
Slovenčeva 25, Ljubljana; pogodbena vre-
dnost 334.988 SIT (najnižja ponudbena vre-
dnost 334.988 SIT, najvišja ponudbena vre-
dnost 465.848 SIT),

8. zelenjava konzervirana: Era Disgro
d.o.o., Orehovlje 1, Miren; pogodbena vre-
dnost 195.291 SIT (najnižja ponudbena vre-
dnost 195.291 SIT, najvišja ponudbena vre-
dnost 236.307 SIT),

9. zelenjava zamrznjena: Brumec Ru-
čigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš; po-
godbena vrednost 37.541 SIT (najnižja po-
nudbena vrednost 37.541 SIT, najvišja po-
nudbena vrednost 49.625 SIT),

10. krompir: Kmetijska zadruga Vipava
z.o.o., Goriška c. 13, Vipava; pogodbena
vrednost 139.748 SIT (najnižja ponudbena
vrednost 139.748 SIT, najvišja ponudbena
vrednost 167.090 SIT),

11. jabolka: Mercator d.d., Slovenčeva
25, Ljubljana; pogodbena vrednost 47.740
SIT (najnižja ponudbena vrednost 47.740 SIT,
najvišja ponudbena vrednost 59.855 SIT),

12. kruh in drobno pecivo: Pekarne
Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, Ajdovšči-
na; pogodbena vrednost 819.717 SIT (naj-
nižja ponudbena vrednost 819.717 SIT, naj-
višja ponudbena vrednost 921.325 SIT),

13. zamrznjeni izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c. 442, Škofljica; pogod-
bena vrednost 271.949 SIT (najnižja ponud-
bena vrednost 271.949 SIT, najvišja ponud-
bena vrednost 356.872 SIT)

14. jajčne testenine: Pekarne Mlino-
test d.o.o., Tovarniška 14, Ajdovščina; po-
godbena vrednost 231.233 SIT (najnižja po-
nudbena vrednost 231.233 SIT, najvišja po-
nudbena vrednost 411.079 SIT),

15. mlevski izdelki: Pekarne Mlinotest
d.o.o., Tovarniška 14, Ajdovščina; pogod-
bena vrednost 135.857 SIT (najnižja po-
nudbena vrednost 135.857 SIT, najvišja po-
nudbena vrednost 168.130 SIT)

16. olje in kis: Mercator d.d., Sloven-
čeva 25, Ljubljana; pogodbena vrednost
365.903 SIT (najnižja ponudbena vrednost
365.903 SIT, najvišja ponudbena vrednost
378.867 SIT)

17. ostalo prehrambeno blago: Mer-
cator d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana; po-
godbena vrednost 2,047.021 SIT (najnižja
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ponudbena vrednost 2,047.021 SIT, najvi-
šja ponudbena vrednost 2,224.515 SIT).

Za podskupine materiala zdravstvene
nege

1. sanitetni in obvezilni material:
Profarmakom d.o.o., Preradovičeva ul.
20a, Maribor; pogodbena vrednost
376.197 SIT (najnižja ponudbena vrednost
376.197 SIT, najvišja ponudbena vrednost
874.872 SIT),

2. osebna zaščitna sredstva: Profar-
makom d.o.o., Preradovičeva ul. 20a, Ma-
ribor; pogodbena vrednost 798.180 SIT
(najnižja ponudbena vrednost 798.180 SIT,
najvišja ponudbena vrednost 1,582.957
SIT),

3. sredstva za dezinfekcijo: Sanola-
bor d.d., Leskovškova 4, Ljubljana; pogod-
bena vrednost 657.376 SIT (najnižja ponud-
bena vrednost 657.376 SIT, najvišja ponud-
bena vrednost 803.667 SIT),

4. negovalna kozmetika: Combic
d.o.o., Podnanos 70, Podnanos; pogod-
bena vrednost 125.643 SIT (najnižja po-
nudbena vrednost 125.643 SIT, najvišja po-
nudbena vrednost 176.163 SIT),

5. medicinsko potrošni material: Sa-
nolabor d.d., Leskovškova 4, Ljubljana; po-
godbena vrednost 764.675 SIT (najnižja po-
nudbena vrednost 764.675 SIT, najvišja po-
nudbena vrednost 866.230 SIT),

6. obloga za oskrbo: Largo medical
d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana; pogod-
bena vrednost 328.350 SIT (najnižja po-
nudbena vrednost 328.350 SIT, najvišja po-
nudbena vrednost 976.860 SIT).

7. Pogodbena vrednost: navedeno v
točki 6.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 81 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: navedeno v 6. točki.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 92 z dne 26. 9. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 9. 2003.

Dom upokojencev
Sežana

Ob-107959
1. Naročnik: Osnovna šola Jurija Dalma-

tina Krško.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Ju-

rija Dalmatina Krško, Šolska 1, 8270 Kr-
ško, tel. 07/49-11-300.

3. Datum izbire: 13. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil.
Kraj dobave za vse sklope: Osnovna šo-

la Jurija Dalmatina Krško, Šolska 1, 8270
Krško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ocenjevanje ponudb na pod-
lagi najnižje ponudbene cene.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljub-
ljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana,

– za sklop: meso in mesni izdelki: Mesni
butik Jeler Marjanca s.p., CPB 26, Bresta-
nica,

– za sklop: perutninski izdelki: Hrib Kme-
tijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Večje Br-
do 8, 3224 Dobje pri Planini,

– za sklop: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o.
Testenova 55, Mengeš,

– za sklop: jajca: Perutnina “Rostohar E“,
Erika Rostohar s.p., Brege 1, Leskovec,

– za sklop: sadje in zelenjava: Merca-
tor-Dolenjska d.d., Livada 8, Novo mesto,

– za sklop: sadni sokovi: Mercator-Do-
lenjska d.d., Livada 8, Novo mesto,

– za sklop: kruh in pekovsko pecivo: Ma-
nja d.o.o. Metlika, Trdinova pot 2a, 8330
Metlika,

– za sklop: testenine: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica,

– za sklop: ostalo prehrambeno blago:
Mercator-Dolenjske d.d., Livada 8, 8000
Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop: mleko in mlečni izdelki:

5,323.834,80 SIT,
– za sklop: meso in mesni izdelki:

9,427.000 SIT,
– za sklop: perutninski izdelki:

4,876.967 SIT,
– za sklop: ribe: 604.128 SIT,
– za sklop: jajca: 811.020 SIT,
– za sklop: sadje in zelenjava:

10,976.077 SIT,
– za sklop: sadni sokovi in drugi napitki:

1,275.287 SIT,
– za sklop: testenine: 2,075.817,66 SIT,
– za sklop: kruh in pekovsko pecivo:

11,474.200,50 SIT,
– za sklop: ostalo prehrambeno blago:

9,138.069,06 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ponudniki so nasto-
pali brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop: mleko in mlečni izdelki:

7,177.897 SIT, 5,323.834,80 SIT,
– za sklop: meso in mesni izdelki:

10,370.660 SIT, 9,427.000 SIT,
– za sklop: perutninski izdelki:

5,889.000 SIT, 4,538.574 SIT,
– za sklop: ribe: 649.682,60 SIT,

604.128 SIT,
– za sklop: jajca: 1,050.000 SIT,

811.020 SIT,
– za sklop: sadje in zelenjava:

10,997.700 SIT, 10,976.077 SIT,
– za sklop: sadni sokovi in drugi napitki:

1,523.692 SIT, 1,275.287 SIT,
– za sklop: testenine: 2,598.640 SIT,

2,075.817,66 SIT,
– za sklop: kruh in pekovsko pecivo:

13,852.863 SIT, 11,474.200,50 SIT,
– za sklop: ostalo prehrambeno blago:

10,987.231,78 SIT, 9,138.069,06 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: ni bilo objave.
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 12. 2003.
Osnovna šola Jurija Dalmatina

Krško

Št. 62/03 Ob-107960
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

kurilno olje – srednje, objekt naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je prejel samo eno
ponudbo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo oddano.

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: 16. 12. 2003.
Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Št. 51 Ob-107961
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00,
faks 02/449-23-79.

3. Datum izbire: 27. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– 1,307.000 l neosvinčen bencin 95

okt. in 98 okt. ter
– 1,441.000 l plinsko olje D2.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena in oddaljenost od pošt-
ne enote.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ni bil izbran, samo ena
pravilna ponudba.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 24. 5.
2003, Ob-93861.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 12. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Ob-107968
1. Naročnik: Osnova šola Bibe Röcka.
2. Naslov naročnika: Kajuhova 8,

3325 Šoštanj, tel. 03/58-81-050, faks
03/58-81-050, elektronska pošta:
o.br.sostanj@guest.arnes.si.

3. Datum izbire: 11. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil, Osnovna šo-
la Bibe Röcka, Kajuhova 8, 3325 Šoštanj.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 85 točk, strokovna pri-
poročila do 5 točk, lastna proizvodnja do 2
točki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas
za interventna naročila do 3 točke.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročila dodeljeno: 1. skupina: meso in
mesni izdelki: 1/1 Celjske mesnine d.d.,
Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, 1/2 Me-
snine Žerak Rogatec, Franci Žerak s.p., Str-
molska 9, 3252 Rogatec, 1/3 Šaleška Do-
lina z.o.o., Trg svobode 12, 3325 Šoštanj;
2. skupina: ribe: 2/1 Brumec-Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš; 3.
skupina: mleko in mlečni izdelki: 3/1 Mle-
karna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Pet-
rovče; 4. skupina: kruh, pekovski izdelki in
slaščice: 4/1 Donats d.o.o., Bohovska ce-
sta 21, 2311 Hoče, 4/2 Klasje Celje d.d.,
Resljeva 16, 3000 Celje; 5. skupina: žito in
mlevski izdelki: 5/1 Mlinotest d.d., Tovarni-
ška 14, 5270 Ajdovščina, 5/2 Era d.d.,
Prešernova 10, 3320 Velenje, 5/3 Merca-
tor d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana; 6.
skupina: sadje, zelenjava in stročnice: 6/1
Sadex d.o.o., Rimska cesta 105, 3311
Šempeter v Savinjski dolini, 6/2 Mercator
d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 6/3
Era d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje; 7.
skupina: konzervirani izdelki: 7/1 Osem
d.o.o., Spodnja Slivnica 107, 1290 Grosu-
plje, 7/2 Era d.d., Prešernova 10, 3320
Velenje, 7/3 Mercator d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana; 8. skupina: zmrznjeni iz-
delki: 8/1 Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče, 8/2 Mercator d.d., Slo-
venčeva 25, 1000 Ljubljana; 9. skupina:
sadni sokovi, sirupi in ostale brezalkoholne
pijače: 9/1 Mercator d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, 9/2 Era d.d., Prešernova
10, 3320 Velenje; 10 skupina: olja in izdel-
ki: 10/1 Mercator d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, 10/2 Era d.d., Prešernova
10, 3320 Velenje; 11. skupina: ostalo pre-
hrambeno blago: 11/1 Mercator d.d., Slo-
venčeva 25, 1000 Ljubljana, 11/2 Era d.d.,
Prešernova 10, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 1. skupina: 1/1
6,690.218,50 SIT, 1/2 6,628.090,99 SIT,
1/3 7,942.119,06 SIT; 2. skupina: 2/1
358.397,20 SIT; 3. skupina: 3/1
4,521.572,67 SIT; 4. skupina: 4/1
4,740.631,91 SIT, 4/2 2,946.344,39 SIT;
5. skupina: 5/1 280.971,46 SIT, 5/2
695.937,45 SIT, 5/3 763.453,79 SIT; 6.
skupina: 6/1 2,915.850,70 SIT, 6/2
2,904.414,80 SIT, 6/3 2,937.214,35 SIT;
7. skupina: 7/1 316.345,60 SIT, 7/2
1.788.636,82 SIT, 7/3 1,898.749,72 SIT;
8. skupina: 8/1 145.426,40 SIT, 8/2
496.031,21 SIT; 9. skupina: 9/1
3,152.342,58 SIT, 9/2 2,688.955,50 SIT;
10. skupina: 10/1 955.432,04 SIT, 10/2
898.071,86 SIT; 11. skupina: 11/1
5,351.783,29 SIT, 11/2 3,957.176,85 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo ponudnik oddal
podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1. skupina: 7,942.119,06 SIT,
6,628.090,99 SIT; 2. skupina: 516.562,16
SIT, 331.176,72 SIT; 3. skupina:
4,848.777,04 SIT, 4,129.974,64 SIT; 4.
skupina: 5,838.983,30 SIT, 2,946.344,39
SIT; 5. skupina: 1,146.320,79 SIT,

249.845,29 SIT; 6. skupina: 3,736.965,28
SIT, 267.430,80 SIT; 7. skupina:
3,072.506,10 SIT, 316.345,60 SIT; 8. sku-
pina: 496.031,21 SIT, 145.426,40 SIT; 9.
skupina: 3,152.342,58 SIT, 20.056,98 SIT;
10. skupina: 1,253.652,49, 113.901,06 SIT,
11. skupina: 6,050.186,44 SIT, 48.404,33
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročniku: naročnik se je v pogodbah z izbra-
nimi izvajalci obvezal, da bo od vsakega
izbranega dobavitelja tekom izvajanja po-
godbe dobavil živila najmanj v višini 20%
letne pogodbene vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omenjenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
jave: 17. december 2003.

Osnovna šola Bibe Röcka Šoštanj

Št. 6612-5/03 Ob-107973
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. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava posipnih materialov:
1. sklop – sol za posipanje cestišča v

razsutem stanju – 0/4 – po specifikaciji v
predračunu,

2. sklop – sol za posipanje cestišča v
razsutem stanju 0/2 – po specifikaciji v pre-
dračunu,

3. sklop – sol za posipanje cestišča v
razsutem stanju – 0/4 – dobava v silose –
po specifikaciji v predračunu,

4. sklop – raztopina za vlaženje soli
CaCl

2 
– po specifikaciji v predračunu,

poslovne enote – AC baze v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, kvaliteta
blaga. Teža in način uporabe meril je podan
v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: javno naročilo se ne
odda, ker naročnik ni pridobil dveh pravil-
nih ponudb.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – 2,
2. sklop – 1,
3. sklop – 1,
4. sklop – 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: Ob-96462.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 12. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest

d.o.o.

Št. 7044-6/03 Ob-107975
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: 28. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava vozil:
1. sklop – kombinirano vozilo – 3 kosi,
2. sklop – osebno vozilo – 4 kosi,
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 na-
ročilo dodeljeno: sklop 1 in sklop 2: Pleško
cars, d.o.o., Tržaška 426, 1351 Brezovica.

7. Pogodbena vrednost: 25,278.508,69
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 ponud-

be:
1. sklop – 9,838.170 SIT, 9,427.473,91

SIT,
2. sklop – 12,070.890 SIT, 11,637.950

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: 18. 12. 2003.
Podjetje za vzdrževanje avtocest

d.o.o.

Št. 01/03 Ob-108093
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta

35, 1505 Ljubljana, faks 25-15-516.
3. Datum izbire: 14. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 105 osebnih računalnikov (brez mo-
nitorjev) in 58 tiskalnikov, 170 LCD mo-
nitorjev in 27 notesnikov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila, objavljena v razpisni
dokumentaciji; izbrani ponudnik je dosegel
največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Skupina Atlantis d.o.o.,
Parmova 51, 1000 Ljubljana; SIMT d.o.o.,
Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost: 38,362.066,10
SIT; 40,803.849 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,494.200 SIT, 38,362.066,10 SIT;
43,309.740 SIT, 35,248.839 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: 19. 12. 2003.

Banka Slovenije
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Št. 83 Ob-108120
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-02-305, tele-
faks 02/449-23-79.

3. Datum izbire: 18. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava polo majic, puloverjev, šalov
in nogavic.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena za
sklop.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklopi 1, 2, 3: letna
polo majica, zimska polo majica, pulover:
izbira se ne opravi, naročnik ni prejel dveh
pravilnih ponudb; sklop 4: šali: Sanolabor
d.d., Leskovškova 4, 1000 Ljubljana; sklop
5: nogavice: Rose Star d.o.o., Zaloška 143,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: sklop 4:
936.050 SIT, sklop 5: 2,339.572 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: sklop 4: 1,395.856 SIT, 936.050 SIT;
sklop 5: 5,166.060 SIT, 2,339.572 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: 19. 12. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 110-1/03 Ob-108131
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, faks 01/300-99-37.

3. Datum izbire: 14. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: AC Bič–Korenitka; nabava mehani-
zacije za vzdrževanje za potrebe ACB
Ljubljana – izpostava Dob.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjeva-
nju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop 1: Dumida d.o.o., Kidričeva
ul. 16, 2230 Lenart;

– za sklopa 2 in 3 Riko Ribnica d.o.o.,
Lepovče 23, 1310 Ribnica;

– za sklope 4, 5, 6 in 7 AC-Intercar
d.o.o., Baragova 5, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: 25,299.082 SIT;
– za sklop 2: 3,573.962,40 SIT;
– za sklop 3: 2,363.875,20 SIT;
– za sklop 4: 5,947.200 SIT;
– za sklop 5: 18,300.134 SIT;
– za sklop 6: 2,316.000 SIT;
– za sklop 7: 4,944.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1: 29,316.409 SIT,

25,299.082 SIT;

– za sklop 2: 4,620.000 SIT,
3,573.962,40 SIT;

– za sklop 3: 4,104.000 SIT,
2,363.875,20 SIT;

– za sklop 4: 6,739.800 SIT, 5,947.200
SIT;

– za sklop 5: 18,563.721,60 SIT,
18,300.134 SIT;

– za sklop 6: 2,382.000 SIT, 2,316.000
SIT;

– za sklop 7: 5,385.000 SIT, 4,944.000
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: 19. 12. 2003.

DARS d.d.

Št. 3-09-2-0012/03 Ob-108140
1. Naročnik: JGZ Brdo Protokolarne sto-

ritve RS.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,

4000 Kranj, tel. 04/260-10-00, telefaks
04/260-16-52, milena.zbogar@gov.si, ve-
limir.kemec@gov.si.

3. Datum izbire: 19. 11. 2003.
4. (a) Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: hrana, meso in mesni izdelki.
Kraj dobave:
– Enota Brdo, Hotel Kokra, Predoslje

39, 4000 Kranj,
– Enota Ljubljana, Vladna palača, Gre-

gorčičeva 20, Ljubljana,
– Enota Ljubljana,Vila Podrožnik, Cesta

27. aprila 59, Ljubljana,
– Enota Ljubljana, Župančičeva 3,
– Okrepčevalnica, Beethovnova 11,
– Okrepčevalnica, Cankarjeva 18,
– Enota Ljubljana, Kotnikova 5,
– Okrepčevalnica, Vojkova 1b,
– Enota Ljubljana, Vožarski pot 12,
– Okrepčevalnica, Parmova 33,
– Enota Ljubljana, Langusova 4,
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena za 1. kvaliteto.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. Droga d.d., Industrijska cesta 21,

6310 Izola,
2. Kvibo d.o.o., Predilniška 16, 4290

Tržič,
3. Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva

63, 1000 Ljubljana,
4. Mercator d.d., Dunajska 107, 1000

Ljubljana,
5. Oljarica Kranj d.d., Britof 27, 4000

Kranj,
6. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska ce-

sta 442, 1291 Škofljica,
7. Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška

14, 5270 Ajdovščica,
8. Podravka d.o.o., Tivolska 50, 1000

Ljubljana,
9. Žito Prehrambena ind. d.d., Šmartin-

ska 154, 1529 Ljubljana,
10. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo,
11. Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova

55, 1234 Mengeš,
12. Jurmes trgovina d.o.o., Ul.Leona

Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,

13. Celjske mesnine d.d., Cesta v Tr-
novlje 17, 3000 Celje,

14. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj,

15. Mariva Marikultura d.o.o., Liminjan-
ska 111, 6320 Portorož,

16. Kras d.d., Šepulje 31, 6210 Seža-
na,

17. MDK d.d., Kolodvorska 23, 1330
Kočevje.

7. Pogodbena vrednost:
1. 1,286.944 SIT,
2. 10,500.226 SIT,
3. 27,639.931 SIT,
4. 57,507.805 SIT,
5. 5,702.769 SIT,
6. 2,051.809 SIT,
7. 12,995.040 SIT,
8. 936.257 SIT,
9. 5,335.408 SIT,
10. 5,843.453 SIT,
11. 13,132.721 SIT,
12. 1,820.337 SIT,
13. 10,557.175 SIT,
14. 11,949.686 SIT,
15. 11,232.680 SIT,
16. 10,779.947 SIT,
17. 31,724.484 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 57,507.769 SIT, 936.257 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54 z dne 6. 6. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

JGZ Brdo Protokolarne storitve RS

Št. 07/03 Ob-108175
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska cesta 34,

1230 Domžale, tel. 01/72-95-440.
3. Datum izbire: 20. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kompaktor, Domžale.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena vrednost, do-
datne tehnične zahteve, garancijska doba,
rok dobave, plačilni pogoji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kuhn d.o.o., Planjava
3, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 53,325.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,325.000 SIT, 47,546.940 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: 22. 12. 2003.
Javno komunalno podjetje

Prodnik d.o.o.
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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

Popravek

Št. 110-1/03 Ob-108129
V Uradnem listu RS, št. 122-124 z dne

12. 12. 2003, Ob-107415, št. 110-1/03,
je bilo objavljeno obvestilo o oddaji naročila
za ZO Maribor III. etapa: Maribor, Erjav-
čeva-Proletarskih brigad: izgradnja glavne
ceste 61-1, odsek 245 od km 1,800 do
km 2,760.

V objavi navedenega javnega razpisa se
popravi besedilo naslova “ZO Maribor III. eta-
pa: Maribor, Erjavčeva-Proletarskih brigad:
Izgradnja glavne ceste 61-1, odsek 245 od
km 1,800 do km 2,760:“, ki se pravilno glasi:
gradnja povezovalne ceste od ceste Do-
lomitskega odreda do priključka Brdo;
I. faza od km 0+000 do km 0+929,03.
Vsi ostali podatki so pravilni.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 2/2003 Ob-107957
1. Naročnik: Občina Bohinj.
2. Naslov naročnika: Triglavska cesta

35; 4264 Bohinjska Bistrica.
3. Datum izbire: 2. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije na-
selja Ukanc v Bohinju I. in II. gradbena
faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 70 točk, garancijski
pogoji 5 točk, reference 10 točk in rok iz-
vedbe 15 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko po-
djetje Kranj, d.d., Mirka Vadnova 5, 4000
Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 44,253.290,18
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 62,819.076,41 SIT, 44,253.290,18
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: 16. 12. 2003.

Občina Bohinj

Št. 352-05-6/01-5-505 Ob-108091
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,

2250 Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks
02/748-29-98, e-mail: moptuj@ptuj.si.

3. Datum izbire: 22. 10. 2003 (obvesti-
lo o oddaji javnega naročila).

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba kanalizacije v
naselju Spuhlja, kanal 1, odsek Ormo-
ška cesta–Vila Monde.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 90% (90
točk), reference izvajalca 10% (10 točk).
Izbrani ponudnik je zbral maksimalno števi-
lo točk (100).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: VGP Drava Ptuj d.d. in
Nizke gradnje Ptuj d.d. (Joint Venture).

7. Pogodbena vrednost: 48,252.150
SIT (v ceni je DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,203.825,20 SIT, 48,252.150 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si je pridržal pravico dolo-
čiti manjši obseg del od razpisanih del v
skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi,
ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih in
drugih razlogov.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

Mestna občina Ptuj

Št. 35205-0008/2003-232 Ob-108109
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Ba-

zoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska

Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tel. 05/714-13-61, telefaks
05/714-12-84.

3. Datum izbire: 25. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja fekalne sekun-
darne kanalizacije v naselju Jasen, Ob-
čina Ilirska Bistrica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot merilo za ocenjevanje
ponudb so bile uporabljene ponudbena ce-
na (90%), reference in usposobljenost
(10%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Makser d.o.o., Zabiče
30/c, 6250 Ilirska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost: 49,239.200
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 80,257.623 SIT, 52,251.072 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: 18. 12. 2003.
Občina Ilirska Bistrica

Ob-108137
1. Naročnik: Stanovanski sklad Republi-

ke Slovenije, javni sklad.

2. Naslov naročnika: Poljanska c. 31,
1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 9. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptaptacija stanovaj-
skega objekta “Partizanska 28-34“, Rav-
ne na Koroškem.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponujena cena pre-
sega v izhodiščih za soinvestitorstvo pri za-
gotavljanju socialnih in neprofitnih stanovanj
določeno primerno ceno.

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: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 369,083.872,68 SIT, 349,122.024,74
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo ni bilo oddano.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 99-100 z dne 17. 10. 2003.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

Stanovanski sklad
Republike Slovenije,

javni sklad

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. 17123-02-403-26/2003 Ob-107946
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: 13. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet jav-

nega razpisa je servisiranje birotehnične
opreme (fotokopirnih strojev), ki je iz-
ven garancijskega roka, in sicer po na-
slednjih sklopih:

sklop1: fotokopirni stroji znamke Canon,
sklop 2: fotokopirni stroji znamke Mi-

nolta,
sklop 3: fotokopirni stroji znamke Olli-

vetti.
Kraj izvedbe: lokacije posameznih or-

ganizacijskih enot Ministrstva za notranje
zadeve, Generalne policijske uprave in
Policijskih uprav na območju celotne
države.
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10. sklop: PE Maribor: Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca, Ulica talcev 9, Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
2. sklop: ocenjena letna vrednost:

3,228.908 SIT,
5. sklop: ocenjena letna vrednost:

2,426.113 SIT,
6. sklop: ocenjena letna vrednost:

591.333 SIT,
8. sklop: ocenjena letna vrednost:

1,961.083 SIT,
10. sklop: ocenjena letna vrednost:

6,312.896 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
2. sklop: 3,766.881 SIT, 3,228.908 SIT,
5. sklop: 3,430.223 SIT, 2,426.113 SIT,
6. sklop: 914.124 SIT, 591.333 SIT,
8. sklop: 2,396.336 SIT, 1,961.083 SIT,
10. sklop: 6,613.730 SIT, 6,312.896

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: 16. 12. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 42-03 Ob-107996
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: kolektivno

nezgodno zavarovanje zaposlenih.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: višina letne zavarovalne pre-
mije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavarovalna družba Adri-
atic, d.d., PE Ljubljana, Dunajska 63, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16.193,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27.645,30 SIT, 16.193,70 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: 18. 12. 2003.
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 404-08-292/2003-9 Ob-108115
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 24-26, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje

prevoznih sredstev MORS od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2004.

Zavarovanje prevoznih sredstev MORS

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis so prispele 4
pravočasne ponudbe. Naročnik je pri anali-
zi ponudb ugotovil, da so vse prispele po-
nudbe pravilne in da v celoti ustrezajo za-
htevam iz razpisne dokumentacije. Naroč-
nik je na podlagi meril cena in finančno
stanje ponudnika izbral ekonomsko najugo-
dnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki
te objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1 in 3: Ilir d.o.o., Ob železnici 18,
1000 Ljubljana,

sklop 2: Minolta d.o.o., Vodovodna c.
101, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je

57,330.000 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 2, toč-

ka 2/1 je 5,040.000 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 2, toč-

ka 2/2 je 600.000 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 3 je

1,260.000 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1: vrednost najvišje ponud-

bene cene rednega servisnega pregleda:
5,871,60 SIT in cene delovne ure servisa:
4,003,20 SIT z DDV. Vrednost najnižje po-
nudbene cene rednega servisnega pregle-
da: 4.812 SIT in cene delovne ure servisa:
3.672 SIT z DDV,

– za sklop 2, točka 2/1: vrednost najvi-
šje ponudbene cene rednega servisnega
pregleda: 4.812 SIT in cene delovne ure
servisa: 4.003,20 SIT z DDV. Vrednost naj-
nižje ponudbene cene rednega servisnega
pregleda: 1.320 SIT in cene delovne ure
servisa: 540 SIT z DDV,

– za sklop 2, točka 2/2: vrednost najvi-
šje ponudbene cene rednega servisnega
pregleda: 4.812 SIT in cene delovne ure
servisa: 3.672 SIT z DDV. Vrednost najnižje
ponudbene cene rednega servisnega pre-
gleda: 1.320 SIT in cene delovne ure servi-
sa: 540 SIT z DDV,

– za sklop 3: vrednost najvišje ponud-
bene cene rednega servisnega pregleda:
5.871,60 SIT in cene delovne ure servisa:
4.132,80 SIT z DDV. Vrednost najnižje po-
nudbene cene rednega servisnega pregle-
da: 4.812 SIT in cene delovne ure servisa:
3.672 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: javni razpis je bil objavljen v
Ur. l. RS, št. 29 z dne 21. 3. 2003,
Ob-90582.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,

po pooblastilu: Ministrstvo za
notranje zadeve

Št. 234/2003 Ob-107949
1. Naročnik: Zdravstveni dom Izola.
2. Naslov naročnika: Ulica oktobrske re-

volucije 11, 6310 Izola.
3. Datum izbire: 3. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

analiz medicinske mikrobiologije. Naroč-
nik oddaja biološki material v analizo vsak
delovni dan v letu. Prevoz biološkega mate-
riala lahko izvaja ponudnik ali naročnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, in sicer cena (vrednost)
za vse predvidene analize (po vrsti in količini)
skupaj v obdobju enega leta in stroški prevo-
za ponudnika v obdobju enega leta. Če po-
nudnik nima možnosti za dnevni prevoz bio-
loškega materiala od sedeža naročnika, na-
ročnik k vrednosti (ceni) v ponudbi prišteje
lastne stroške prevoza biološkega materiala
do izvajalca v višini kilometrine za vse delov-
ne dni v obdobju enega leta. Kot najugo-
dnejši bo izbran ponudnik, katerega ponud-
ba bo, z upoštevanjem stroškov prevoza bio-
loškega materiala, cenovno najugodnejša.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: naročilo ni bilo oddano,
ker je naročnik prejel samo eno ponudbo.

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: 18. 12. 2003.
Zdravstveni dom Izola

Št. 66 Ob-107958
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.

3. Datum izbire: 11. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izbor poo-

blaščenih zdravnikov za opravljanje na-
log zdravstvenega varstva pri delu, za
obdobje treh let, št. kat. 25-I B.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 90% in popust 10%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. sklop PE Celje: izbor se ne opravi,
naročnik ni prejel ponudb,

2. sklop: PE Koper: Zdravstveni dom Ko-
per, Dellavallejeva ulca 3, Koper,

3. sklop: PE Kranj: izbor se ne opravi,
4. sklop: PE PLC Ljubljana: izbor se ne

opravi,
5. sklop: PE Novo mesto Aristotel d.o.o.,

Ulica Ilije Gregoriča 18a, Krško,
6. sklop: Strokovne službe družbe: Za-

sebna ambulanta Jelica Radaković, dr.
med.,

7. sklop: PE Ljubljana: izbor se ne opravi,
8. sklop: PE Nova Gorica: Zdravstveni

dom Tolmin, Prešernova 6a, Tolmin,
9. sklop: PE Murska Sobota, izbor se

ne opravi,
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a) Zavarovanje cestnih motornih vozil:

Število vozil
Zap. Vozila skupaj s kasko zav. brez kasko
št. (obvezno + zav.

kasko) (le obvezno)

1. osebna 1362 174 1188
2. tovorna 993 25 968
3. avtobusi 24 0 24
4. priključ.

vozila, 368 17 351
delovni stroji

5. preizkusne
tablice (brez 15 5 10
motociklov)

6. motocikli 26 0 26
7. tirna vozila

(vagoni serije 48 0 48
SMMP)

b) Zavarovanje zračnih plovil

Število zračnih plovil
Zap. Zračna plovila skupaj s kasko z zavarov.
št. zavarov. odgovornosti

1. helikopterji:
BELL 412 8 0 8
BELL 206 3 3 3
COUGAR
AS-532-AL 4 4 4

2. letala:
ZLIN 242 8 0 8
letala:
ZLIN 143 2 0 2
PILATUS PC-9 3 0 3
PILATUS PC-9M
z nadgradnjo 9 0 9
TURBOLET
L 410 1 0 1
PILATUS PC-6
(Turbo Porter) 2 2 2

c) Zavarovanje vodnih plovil

Število vodnih plovil
Zap. Vodna plovila skupaj s kasko z zavarov.
št. zavarov. odgovornosti

1. Patruljna ladja
SUPERDVORA MK II 1 0 1

2. Patruljni čoln
ANTARKTIK OPEN 1 0 1

3. Patruljni čoln
NOVOMARINE HD 7 1 0 1

4. Gumi čoln
ZODIAC F-530 2 0 2

– storitev po prilogi IA Zakona o javnih
naročilih, in sicer pod št. 6. finančne stori-
tve, a) zavarovalniške storitve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudniki, ki so izpolnili po-
goje za usposobljenost in sposobnost, so
bili ocenjeni na podlagi ocenjevalnega me-
rila: najnižja cena.

Najnižja cena pomeni, da je edino meri-
lo le najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh
zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.

Strokovna komisija je pregledala in v
skladu z merilom iz objave javnega razpisa
in iz razpisne dokumentacije ocenila vse
pravočasne in pravilne ponudbe.

Strokovna komisija je na podlagi oprav-
ljene analize ponudb ugotovila, da je naju-
godnejša ponudba v skupni vrednosti
444,143.459 SIT z vključenim davkom od
prometa zavarovalnih poslov, posredovana

s strani Zavarovalnice Triglav d.d., ki je ime-
la najnižjo ceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 444,143.459
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 548,562.967,30 SIT, 444,143.459
SIT.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: javno naročilo št. MORS
229/2003-ODP.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 92 z dne 26. 9. 2003,
Ob-102520, Št. 404-08-292/2003-3.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 5/03 Ob-108117
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan“.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana, tel. 01/47-73-900.
3. Datum izbire: 5. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: premoženj-

ska in osebna zavarovanja Instituta “Jo-
žef Stefan“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,482.063 SIT
z DPZP.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,192.446,24 SIT z DPZP, 9,482.063
SIT z DPZP.

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: 18. 12. 2003.

Institut “Jožef Stefan“

Št. 57/2003 Ob-108126
1. Naročnik: Kulturni dom Franca Berni-

ka Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta

61, 1230 Domžale, tel. 01/722-50-50, faks
01/722-50-55.

3. Datum izbire: 5. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava edi-

cije Slamnik (15. točka priloge A).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, reference, izdelavni
rok.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SET d.d., Vevška ce-
sta 52, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,504.400
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,364.400 SIT, 14,504.400 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: 19. 12. 2003.
Kulturni dom Franca Bernika

Domžale

Št. 32/4594/2003 Ob-108127
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-22, tel.
01/474-27-41.

3. Datum izbire: 11. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: nadgradnja

sistema vodenja v OCV Maribor in doba-
va mrežne komunikacijske opreme.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(80%), pozitivne reference dejanskega izva-
jalca pri izvedbi enakih del na istem tipu
sistema (20%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Iskra Sistemi, avtomati-
zacija procesov, d.d.

7. Pogodbena vrednost: 18,455.640
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,800.000 SIT; 18,455.640 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 12. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Splošni sektor

Št. 1212/9 Ob-108146
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 12. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava štu-

dij za potrebe ELES – GJS UPO, in sicer:
1. maksimalni in optimalni sinhronizacij-

ski koti v prenosnem omrežju RS;
2. podfrekvenčna zaščita oziroma ome-

jevanje porabe v EES-u s strani UPO (pri-
merjava evropske zakonodaje in izkušenj)
in nastavitev podfrekvenčnih relejev;

3. obravnava optimalnih obratovalnih eno-
polnih shem in pripadajoče VN opreme;

4. vgradnja zaščite zbiralk v 110 kV sti-
kališčih;

5. tehnična rešitev izvedbe regulacije na-
petosti transformatorjev v RTP Divača;

6. raziskave kratkostičnih razmer pri mi-
nimalnih obtežbah na zanesljivost dobave
električne energije;

7. spremljanje kakovosti električne ener-
gije v prenosnem omrežju.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(60%), reference ponudnika potrjene s stra-
ni naročnikov za predmet naročila (40%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– študija št. 2: Fakulteta za elektrotehni-
ko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana;

– št. 3: Elektroinštitut Milan Vidmar, Haj-
drihova 2, 1000 Ljubljana;

– št. 4: Eletroinštitut Milan Vidmar, Haj-
drihova 2, 1000 Ljubljana;

– št. 5: Korona, d.d., Cesta v Mestni log
88A, 1000 Ljubljana;

– št. 6: Elektroinštitut Milan Vidmar, Haj-
drihova 2, 1000 Ljubljana;

– št. 7: Fakulteta za elektrotehniko, Tr-
žaška 25, 1000 Ljubljana.

Za študije pod zaporedno št. 1 je pri-
spela samo ena ponudba zato razpis ni
uspel – naročnik lahko na podlagi ZJN-1
pristopi k postopku s pogajanji.

7. Pogodbena vrednost:
– št. 2: 11,000.000 SIT;
– št. 3: 7,200.000 SIT;
– št. 4: 6,000.000 SIT;
– št. 5: 3,216.000 SIT;
– št. 6: 6,600.000 SIT;
– št. 7: 7,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– za študijo št. 1: 1;
– za študijo št. 2: 2;
– za študijo št. 3: 2;
– za študijo št. 4: 2;
– za študijo št. 5: 2;
– za študijo št. 6: 2;
– za študijo št. 7: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za št. 2: 11,000.000 SIT, 9,924.000

SIT;
– za št. 3: 7,200.000 SIT, 6,600.000 SIT;
– za št. 4: 6,600.000 SIT, 6,000.000 SIT;
– za št. 5: 7,080.000 SIT, 3,216.000

SIT;
– za št. 6: 10,000.000 SIT, 6,600.000

SIT;
– za št. 7: 9,360.000 SIT, 7,000.000 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: 19. 12. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 35/4628/2003 Ob-108148
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 16. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava štu-

dij za potrebe ELES – GJS UPO, in sicer
št. 1. Maksimalni in optimalni sinhroniza-
cijski koti v prenosnem omrežju RS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
na osnovi 110. člena ZJN-1 oddaja naročila
brez predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: študija št. 1: Elektro-

inštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: št. 1: 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: za št. 1: 7,200.000 SIT, 7,200.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: odprti postopek je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 111-112 z dne 14. 11.
2003.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 133-16/19 Ob-108177
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Tr-

bovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,

1420 Trbovlje.
3. Datum izbire: 2. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: pranje pe-

rila.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: HTZ Velenje, I.P., d.o.o.,
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 26,715.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,560.000 SIT, 26,715.000 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: 22. 12. 2003.
Splošna bolnišnica Trbovlje

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o

izidu javnega natečaja

Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja

Št. 2404/03 Ob-108023
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod Ma-

riborske lekarne Maribor.
2. Naslov naročnika: Minařikova ulica 6,

2000 Maribor, tel. 02/450-28-11, faks
02/462-23-07.

3. Opis projekta: javni anonimni arhi-
tekturni natečaj za izbiro arhitekturno in
projektno najprimernejše rešitve za ce-

lostno ureditev kompleksa galenskega
laboratorija z analiznim laboratorijem in
upravnimi prostori Javnega zdravstvene-
ga zavoda Mariborske lekarne Maribor,
z izbiro izvajalca za izdelavo projektne
dokumentacije.

4. Število udeležencev: 2.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci nateča-

ja: Arhe d.o.o., Židovska steza 4, 1000
Ljubljana.

7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: na-
ročnik bo avtorju izbranega elaborata izpla-
čal nagrado v skladu z razpisno dokumen-
tacijo in objavo obvestila z dne 3. 10. 2003.

8. Morebitne druge informacije o nate-
čaju: /

9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Uradni list RS, št. 85 z
dne 3. 10. 2003, Ob-102841.

10. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2003.

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor

Podelitev koncesij

Ob-108165
Na podlagi prvega odstavka 42. člena

Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 9/92, 26/92, 45/94, 37/95, 8/96,
59/99, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00,
45/01, 62/01 in 86/02), prvega odstavka
133. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 39/00 in 102/00), 7. točke 18. čle-
na Statuta Mestne občine Ljubljana (Ur. l.
RS, št. 26/01 in 28/01), 3. točke 12. čle-
na Odloka o organizaciji in delovnem po-
dročju Mestne uprave mestne občine Ljub-
ljana (Ur. l. RS, št. 56/00 in 77/00) Me-
stna občina Ljubljana objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje

javne zdravstvene službe na področju
splošne medicine

1. Naročnik (koncedent): Mestna obči-
na Ljubljana.

2. Število koncesij: ena.
3. Predmet koncesije: izvajanje javne

zdravstvene službe na področju splošne
medicine.

4. Obseg koncesije: 0,5 programa splo-
šne medicine.

5. Lokacija izvajanja dejavnosti s konce-
sijo: četrtna skupnost Golovec ali četrtna
skupnost Sostro ali četrtna skupnost Polje
ali četrtna skupnost Jarše.

6. Začetek in čas trajanja koncesije: kon-
cesija se bo pričela izvajati najkasneje v
enem letu po podpisu pogodbe med kon-
cesionarjem in koncedentom.

Koncesijsko razmerje se bo sklepalo za
obdobje desetih let z možnostjo podaljšanja.

7. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je fizična oseba:

7.1. Zakonsko predpisani pogoji
(35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti):

7.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je uspo-
sobljen za samostojno delo;



Stran 7566 / Št. 130-133 / 29. 12. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7.1.2. da ni v delovnem razmerju;
7.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo

sodišča prepovedano opravljanje zdravstve-
ne službe oziroma poklica;

7.1.4. da ima zagotovljene ustrezne pro-
store, opremo in kadre;

7.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbor-
nice.

7.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za podelitev koncesije, če je fizič-
na oseba:

7.2.1. da je lokacija ordinacije izvajanja
dejavnosti na območju četrtne skupnosti Go-
lovec ali četrtne skupnosti Sostro ali četrtne
skupnosti Polje ali četrtne skupnosti Jarše.

8. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:

8.1. Zakonsko predpisani pogoji
(35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti):

8.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za oprav-
ljanje predvidene dejavnosti in je usposob-
ljen za samostojno delo (velja za predvidene-
ga izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);

8.1.2. da ni v delovnem razmerju (velja
za predvidenega izvajalca dejavnosti pri
pravni osebi);

8.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstve-
ne službe (velja za predvidenega izvajalca
dejavnosti pri pravni osebi);

8.1.4. da ima zagotovljene ustrezne pro-
store, opremo in kadre;

8.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbor-
nice za predvidenega izvajalca dejavnosti
pri pravni osebi.

8.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za podelitev koncesije, če je prav-
na oseba:

8.2.1. da je lokacija ordinacije izvajanja
dejavnosti na območju četrtne skupnosti Go-
lovec ali četrtne skupnosti Sostro ali četrtne
skupnosti Polje ali četrtne skupnosti Jarše.

9. Kriteriji in merila za izbiro kandidata:
– opravljena specializacija na področju

splošne ali družinske medicine 30 točk;
– oddaljenost lokacije ordinacije od po-

staje mestnega potniškega prometa: mak-
simalno število točk 10;

– dodatna funkcionalna znanja in refe-
rence: maksimalno število točk 20.

10. Rok za prijavo na razpis oziroma od-
dajo kandidature

Ne glede na način prenosa morajo kan-
didature prispeti na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
zdravstvo in socialno varstvo, Cigaletova uli-
ca 5, Ljubljana, do 19. 2. 2004 do 12. ure.

Kandidaturo je potrebno poslati po pošti
oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:

– vidna označba “Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis za podelitev koncesije za
izvajanje javne zdravstvene službe na po-
dročju splošne medicine“,

– naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za zdravstvo in socialno var-
stvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana.

V vsaki poslani pošiljki z oznako “Ne od-
piraj – Prijava na javni razpis za podelitev
koncesije za izvajanje javne zdravstvene slu-
žbe na področju splošne medicine“ je lah-
ko samo ena kandidatura.

11. Datum odpiranja kandidatur: javno
odpiranje kandidatur bo 20. 2. 2004 ob

10. uri v Mestni občini Ljubljana, Mestni
upravi, Oddelku za zdravstvo in socialno var-
stvo, Cigaletova ulica 5, Ljubljana.

12. Rok, v katerem bodo kandidati za
podelitev koncesije obveščeni o izbiri: o iz-
biri koncesionarja bo odločila direktorica
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana z
eno upravno odločbo, ki bo izdana najka-
sneje v 30 dneh po prejemu poročila razpi-
sne komisije. V roku 30 dni po dokončnosti
upravne odločbe bo Mestna občina Ljublja-
na s koncesionarjem sklenila pogodbo o
koncesiji.

13. Razpisno dokumentacijo lahko inte-
resenti dvignejo v tajništvu Oddelka za zdrav-
stvo in socialno varstvo Mestne uprave Me-
stne občine Ljubljana, Cigaletova ulica 5,
Ljubljana, II. nadstropje, tel. 01/306-41-00,
dodatne informacije pa lahko dobijo pri Sonji
Borštnar, tel. 01/306-41-09, el. naslov: So-
nja.Borstnar@ljubljana.si.

Mestna občina Ljubljana

Javni razpisi

Obvestilo

Ob-108141
Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitve-

nih programov – javnih del v Republiki Slo-
veniji za leto 2004, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 107-108, dne 7. 11. 2003,
se z dnem 9. 12. 2003 zapira na področju
Območne službe Koper, z dnem 11. 12. 2003
na področju Območne službe Novo mesto, z
dnem 15. 12. 2003 na področju Območnih
služb Kranj in Murska Sobota ter z dnem 18.
12. 2003 na področju Območne službe No-
va Gorica zaradi razdelitve vseh razpoložljivih
sredstev za leto 2004.

Kolikor bodo na zadnjem odpiranju v pre-
ostalih območnih službah zavoda vloge pre-
dlagateljev po ocenjevanju dosegle enako
število točk, bo izbran tisti predlagatelj, ka-
terega vloga je prej prispela na razpis (po
zaporedju prispetja vloge).

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 12003-1/2002 Ob-108113
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena

Splošnih pogojev poslovanja za spodbuja-
nje razvoja na področju varstva okolja (Ur. l.
RS, št. 117/00, 24/01, 106/01, 102/02
in 33/03), Ekološko razvojni sklad Republi-
ke Slovenije, javni sklad, objavlja

spremembo javnega razpisa
za kreditiranje naložb za zmanjšanje

onesnaževanja zraka in drugih
okoljskih naložb občanov 28OB03A

Javni razpis za kreditiranje naložb za
zmanjšanje onesnaževanja zraka in drugih
okoljskih naložb občanov 28OB03A (Ur. l.
RS, št. 41/02 in 83/02), se spremeni ta-
ko, da se v 2. točki (“Višina razpisanih sred-
stev”) besedilo “900 milijonov SIT” nado-
mesti z besedilom “1,6 milijarde SIT”.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad

Št. 192/2003 Ob-108143
Na podlagi določil Zakona o javnih finan-

cah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02), Zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije za leto
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03 in 67/03) objavlja Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Urad RS za mladino

javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnih

mladinskih programov ali mladinskih
projektov v letu 2004

1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-
ka: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino, Štefanova 1, p.p. 1711,
1001 Ljubljana.

2. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa: namen in cilj jav-

nega razpisa je spodbujanje družbene par-
ticipacije mladih, omogočanje mladinskega
dela, kvalitetno koriščenje mladinske in-
frastrukture in prispevek k razvoju mladin-
ske kulture. Cilj javnega razpisa je zagotovi-
tev podpore izvajalcem letnih mladinskih
programov, še zlasti mrežnih in razvojnih,
ali posameznih mladinskih projektov, ki iz-
polnjujejo pogoje in merila iz tega javnega
razpisa, na področjih, ki niso predmet dru-
gih javnih razpisov Urada RS za mladino.

Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je sofinanciranje celovitih let-
nih mladinskih programov ali posameznih
mladinskih projektov, ki jih izvajajo nevla-
dne in neprofitne organizacije, nacionalne
mladinske organizacije v političnih strankah
ali javni zavodi, ki opravljajo dejavnost mla-
dinskega centra.

Urad RS za mladino bo izbranim vlagate-
ljem sofinanciral:

– letni mladinski program ali
– enega, dva ali največ tri posamezne

mladinske projekte.
Urad RS za mladino bo sofinanciral izva-

janje letnih mladinskih programov ali posa-
meznih mladinskih projektov z naslednjih
področij:

– neformalnega izobraževanja in uspo-
sabljanja za mladinsko delo,

– prostovoljnega mladinskega dela,
– mednarodnega mladinskega dela,
– mobilnosti mladih,
– raziskovalnega dela mladih,
– zmanjševanja učinkov in posledic tve-

ganih vedenj,
– aktualnih mladinskih iniciativ.
Vlagatelj se lahko prijavi samo za mla-

dinski program ali za posamezne (največ tri)
mladinske projekte.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vla-
gatelji na javni razpis

I. Statusni pogoji za prijavo na javni raz-
pis za mladinske programe ali projekte:

Za letni mladinski program ali posamez-
ne mladinske projekte lahko kandidira:

– nevladna organizacija, ki je prostovo-
ljna in neprofitna ter registrirana kot pravna
oseba v RS,

– mladinska organizacija v politični stran-
ki, registrirani po Zakonu o političnih stran-
kah (Ur. l. RS, št. 62/94, 13/98, 1/99,
24/99, 70/00, 51/02 in 94/02),
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b) Vlagatelj mora imeti izdelan načrt iz-
vajanja programa za leto 2004, ki vsebuje
vse elemente, zahtevane v razpisni doku-
mentaciji.

c) Program mora vsebovati aktivnosti, ki
so mladim na voljo kontinuirano skozi celot-
no razpisno obdobje.

IV. Dodatni pogoji za vlagatelje progra-
mov mladinskih organizacij v političnih stran-
kah, ki se prijavljajo na razpis:

a) Vlagatelj mora imeti izdelan načrt iz-
vajanja programa za leto 2004, ki vsebuje
vse elemente, zahtevane v razpisni doku-
mentaciji.

b) Vlagatelj mora program izvajati konti-
nuirano skozi celotno razpisno obdobje.

c) Vlagatelj mora imeti najmanj 300 čla-
nov/članic in najmanj 70% članstva v staro-
sti od 15. do 29. leta.

d) Vlagatelj mora imeti najmanj 7 lokal-
nih enot, ki po teritorialnem principu pokri-
vajo različne predele Slovenije.

4. Merila za dodelitev sredstev
Merila za letne mladinske programe:
1. ustreznost strokovnih izhodišč in ute-

meljenost programa,
2. obseg in kvaliteta programa v letu

2004,
3. reference prijavitelja,
4. organiziranje izvajanja programa,
5. ustreznost finančne konstrukcije,
6. ustvarjanje (osnovnih) pogojev za iz-

vajanje/razvoj mladinske politike in mladin-
skega dela.

Merila za mladinske programe, ki jih vla-
gajo mladinske organizacije v političnih
strankah:

1. izveden program mladinskega dela v
letu 2003,

2. obseg in kvaliteta programa v letu
2004,

3. ustreznost finančne konstrukcije,
4. vsebinska koordinacija in finančna

podpora lokalnih enot.
Merila za posamezne projekte:
1. utemeljenost projekta in potreba po

njegovi izvedbi,
2. aktualnost projekta,
3. inovativnost projekta,
4. reference vlagatelja,
5. obsežnost projekta,
6. ustreznost finančne konstrukcije.
Vsak član komisije bo vlogo ocenil na pod-

lagi navedenih meril s točkami. Seštevek vseh
točk, določenih s strani članov komisije, de-
ljen s številom članov komisije, da povprečno
število točk za posamezno vlogo in predstav-
lja končni dosežek vlagatelja. Vlagatelji, ki ne
dosežejo minimalno 30% števila možnih točk,
niso upravičeni do sofinanciranja.

Izvajalcem letnih mladinskih programov,
ki bodo izpolnjevali splošne in dodatne po-
goje ter pridobili ustrezno število točk, bo
Urad RS za mladino sredstva sofinanciranja
nakazal v treh obrokih na podlagi predlože-
nih poročil.

Izvajalcem posameznih mladinskih pro-
jektov, ki bodo izpolnjevali splošne pogoje
ter pridobili ustrezno število točk, bo Urad
RS za mladino na podlagi predloženega po-
ročila sofinanciral enega, dva ali največ tri
mladinske projekte, v višini največ 400.000
tolarjev za posamezen projekt.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirna

višina sredstev celotnega javnega razpisa
znaša 165,000.000 SIT.

6. Obdobje, v katerem morajo biti po-
rabljena dodeljena sredstva: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2004,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.

7. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev, način
predložitve vlog ter opremljenost vlog

Število vlog posameznega vlagatelja: vla-
gatelj lahko vloži samo eno vlogo za mladin-
ski program ali eno vlogo za posamezne
(največ tri) mladinske projekte. Vlagatelji, ki
kandidirajo s programom, ne morejo kandi-
dirati za sredstva posameznih projektov in
obratno. Vlagatelj, ki kandidira na razpisu s
posameznimi projekti, predloži za vse pro-
jekte skupno (eno) vlogo na javni razpis.

Rok za predložitev vlog in način predloži-
tve: vlagatelj mora vlogo za dodelitev sred-
stev, izpolnjeno v slovenskem jeziku, poslati
izključno s priporočeno pošto na naslov Ura-
da RS za mladino, Štefanova 1, p.p. 1711,
1001 Ljubljana, najpozneje do 30. 1. 2004.

Šteje se, da je vloga predložena pravo-
časno, če je zadnji dan roka oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.

Opremljenost vloge: vlogo za razpis je
potrebno poslati v zaprtem ovitku, na kate-
rem mora biti vidna ustrezna označba:

– “Ne odpiraj – Vloga za mladinski pro-
gram”,

– “Ne odpiraj – Vloga za mladinski pro-
gram mladinske organizacije v politični
stranki”,

– “Ne odpiraj – Vloga za posamezne
mladinske projekte”.

Zaradi evidentiranja priporočamo na hrb-
tni strani ovitka napisan naslov vlagatelja.

Veljavna bo vloga, ki bo pravilno oprem-
ljena in pravočasno predložena naročniku.
Neveljavne vloge (nepravilno opremljenih in
nepravočasno prispelih) bodo vrnjene vla-
gateljem.

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev

Odpiranje prispelih vlog za dodelitev
sredstev bo opravila komisija za odpiranje
vlog, imenovana s strani naročnika. Komisi-
ja za odpiranje vlog bo pričela z odpiranjem
dne 5. 2. 2004.

Odpiranje vlog, v skladu s tretjim od-
stavkom 178. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije, ne bo javno.

Vlagatelji bodo o odpiranju vlog prejeli
pisno informacijo.

9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključ-
ka odpiranja vlog. Datum, do katerega bodo
vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
bo naveden v obvestilu o odpiranju vlog.

Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom o
izboru pozval vlagatelja, ki mu bodo dodelje-
na sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru,
da se prejemnik v roku 8 dni od prejema
poziva ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od vloge za pridobitev sredstev.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno do-
kumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani vlagatelji dobijo v tajništvu Ura-

– mladinski center, registriran kot nevla-
dna organizacija iz prve alinee tega odstav-
ka, oziroma kot javni zavod, ki opravlja de-
javnost mladinskega centra ter ima za usta-
noviteljico ali soustanoviteljice občino, z
omejitvami.*

*Vlagatelji, ki so pridobili sredstva na Jav-
nem razpisu za sofinanciranje dejavnosti
mladinskih centrov v letu 2003 in 2004 (Ur.
l. RS, št. 5/03), lahko na tem razpisu kan-
didirajo le za sofinanciranje izvajanja posa-
meznih (največ treh) mladinskih projektov.
Omenjeni prijavitelji morajo projekte izvajati
v soorganizaciji in sodelovanju s strokovni-
mi institucijami, nevladnimi organizacijami
ali posamezniki.

Sredstev na tem javnem razpisu ne mo-
rejo pridobiti:

– pravne osebe, ki so ustanovljene in
delujejo v skladu z določili Zakona o organi-
ziranju in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00,
64/01, 101/01, 108/02, 34/03 in 79/03),

– pravne osebe, ustanovljene po Zakonu
o skupnosti študentov (Ur. l. RS, št. 38/94)
in druge pravne osebe in organizacije, kate-
rih ustanovitelji so pravne osebe, ustanovlje-
ne po Zakonu o skupnosti študentov,

– mladinski sveti, registrirani po Zakonu
o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/00).

II. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati vsi vlagatelji letnih mladinskih progra-
mov ali posameznih mladinskih projektov,
ki se prijavljajo na razpis:

a) Vlagatelj mora obstajati in delovati naj-
manj eno leto.

b) Prijavljeni program oziroma projekti
morajo ustrezati predmetu razpisa in so na-
menjeni predvsem mladim v starosti od 15
do 29 let.

c) Vlagatelj mora za izvajanje programa
ali projektov zagotoviti najmanj 50% delež
sofinanciranja iz drugih virov.

d) Vlagatelj mora imeti izdelano finančno
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki
in odhodki izvajanja programa ali projekta.

e) Vloga na javni razpis mora biti izdela-
na izključno na ustreznem razpisnem obraz-
cu iz razpisne dokumentacije naročnika
(Urada RS za mladino).

f) Vlagatelj mora s podpisom in žigosa-
njem izjave na razpisnem obrazcu pod ma-
terialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa. Prav tako mora
vlagatelj soglašati s pogoji in merili, navede-
nimi v tem javnem razpisu in pripadajoči
razpisni dokumentaciji ter potrditi resničnost
oziroma točnost navedb v vlogi, ki ustrezajo
dejanskemu stanju, vse priložene fotokopi-
je pa ustrezajo originalom.

g) Vlagatelj poda tudi soglasje k prever-
janju namenske porabe proračunskih sred-
stev, odobrenih na podlagi tega javnega raz-
pisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
naročnika ter izjavo, da predmet predlože-
ne vloge ni bil sofinanciran na drugih javnih
razpisih Urada RS za mladino.

III. Dodatni pogoji za vlagatelje letnih mla-
dinskih programov, ki se prijavljajo na razpis:

a) Vlagatelj programa je v letu 2003 iz-
vajal program za mlade v okviru področij, ki
so navedena v predmetu javnega razpisa.
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mlade, ki jih opredeljuje Evropska listina o
informiranju in svetovanju za mlade;

c) vlagatelj mora razpolagati s primerni-
mi delovnimi prostori;

d) vlagatelj mora imeti aktivno spletno
stran

e) vlagatelj mora razpolagati s primerno
tehnično opremo, namenjeno informiranju
in svetovanju za mlade;

f) vlagatelj mora zagotavljati redno izva-
janje dejavnosti informiranja in svetovanja
za mlade;

g) vlagatelj mora razpolagati s primerni-
mi kadri za izvajanje dejavnosti informiranja
in svetovanja za mlade;

h) vlagatelj mora za izvajanje dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade zagoto-
viti najmanj 20% sredstev iz nekomercialnih
in drugih virov;

i) posamezna vloga na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obraz-
cu iz razpisne dokumentacije naročnika
(Urada RS za mladino);

j) vlagatelj mora s podpisom izjave na raz-
pisnem obrazcu soglašati s preverjanjem na-
menske porabe proračunskih sredstev, odo-
brenih na podlagi tega javnega razpisa, in
sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika;

k) vlagatelj mora izvajati celovito dejav-
nost informiranja in svetovanja za uporabni-
ke iz cele Slovenije;

l) vlagatelj mora s podpisom izjave so-
glašati, da bo v primeru sklenitve pogodbe
o sofinanciranju dejavnosti, ki je predmet
tega javnega razpisa omogočil naročniku
dostop do baz podatkov, ki so predmet te-
ga javnega razpisa ter ob izteku pogodbe
zagotovil prenos kopije celotnih navedenih
baz v last naročnika in v uporabo, ki obsega
pravico dajanja na voljo javnosti in pravico
predelave, v dogovoru z vlagateljem (po-
godbenikom).

Področje B – sofinanciranje izvajanja de-
javnosti informiranja in svetovanja za mlade
na lokalni ravni:

Vlagatelj mora za področje B tega javne-
ga razpisa, poleg pogojev, opredeljenih v
točkah a) do j) zgoraj, izpolnjevati tudi na-
slednje:

m) na področje B tega javnega razpisa
se lahko prijavijo tudi vlagatelji s statusom
pravne osebe, registrirane v RS kot javni
zavod, ki ga je ustanovila občina za oprav-
ljanje dejavnosti mladinskega centra;

n) vlagatelj mora izvajati dejavnost infor-
miranja in svetovanja za mlade na teritorial-
no zaokroženem področju (npr. območju
občine, mestne občine, regije).

4. Merila za dodelitev sredstev:
Področje A – sofinanciranje izvajanja de-

javnosti informiranja in svetovanja za mlade
na nacionalni ravni:

1. reference vlagatelja s področja infor-
miranja in svetovanja za mlade:

– aktivno članstvo in sodelovanje v med-
narodnih organizacijah na področju informi-
ranja in svetovanja,

– javno delovanje in prepoznavnost de-
javnosti informiranja in svetovanja,

– realizirani projekti s področja informi-
ranja in svetovanja za mlade v obdobju od
leta 2000 do 2002,

– obseg in kvaliteta izvajanja dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade v letu
2003;

2. organizacija izobraževalnih programov
s področja informiranja in svetovanja za mla-
de v letu 2003;

3. udeležba v različnih izobraževalnih
programih s področja informiranja in sveto-
vanja za mlade na mednarodni ravni v letu
2003;

4. predvideni obseg in kvaliteta izvajanja
dejavnosti informiranja in svetovanja za mla-
de v letu 2004;

5. obseg in vsebina planiranih izobraže-
valnih dejavnosti ter priprava novih progra-
mov oziroma projektov s področja informi-
ranja in svetovanja na nacionalnem nivoju
ter sodelovanje in svetovanje organizacijam,
ki izvajajo dejavnost informiranja in svetova-
nja na lokalnem nivoju v letu 2004;

6. izobrazbena struktura in delovne iz-
kušnje (reference) izvajalcev dejavnosti in-
formiranja in svetovanja za mlade;

7. lastna sredstva ali pridobitev sredstev
iz nekomercialnih in drugih virov;

8. preglednost, realnost in ekonomič-
nost finančne konstrukcije.

Za vsako izpolnjeno merilo se vlagatelju
dodeli ustrezno število točk. Izbran bo vlaga-
telj, ki bo zbral skupno najvišje število točk.

Področje B – sofinanciranje izvajanja de-
javnosti informiranja in svetovanja za mlade
na lokalni ravni:

1. reference vlagatelja s področja infor-
miranja in svetovanja za mlade:

– javno delovanje in prepoznavnost de-
javnosti informiranja na lokalni ravni,

– realizirani projekti s področja informi-
ranja in svetovanja za mlade v obdobju od
leta 2000 do 2002,

– obseg in kvaliteta izvajanja dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade v letu
2003;

2. organizacija izobraževalnih programov
ter drugih programov oziroma projektov s
področja informiranja in svetovanja za mla-
de v letu 2003, in sicer:

– samostojno na lokalni ravni ali
– v sodelovanju z nacionalnim izvajalec

informiranja in svetovanja za mlade ali
– z drugimi lokalnimi informativno sveto-

valnimi centri za mlade;
3. udeležba v različnih izobraževalnih

programih s področja informiranja in sveto-
vanja za mlade, na lokalni, nacionalni in
mednarodni ravni v smislu izboljševanja kva-
litete izvajanja dejavnosti v letu 2003;

4. planirani obseg in kvaliteta izvajanja
dejavnosti informiranja in svetovanja za mla-
de na lokalni ravni v letu 2004;

5. vsebina, obseg in ažuriranje spletne
strani v letu 2003:

– obseg (koristnih) informacij za mlade,
navedenih v besedilu javnega razpisa in v
razpisni dokumentaciji v točki “predmet jav-
nega razpisa”,

– programi drugih organizacij za mlade,
– lastna predstavitev,
– lastna podatkovna baza s koristnimi in-

formacijami za mlade na teritorialno zaokro-
ženem območju (občina, regija)*,

– povezava z informacijskim sistemom
na nacionalnem nivoju,

– podatki ali spletne povezave z medna-
rodnimi organizacijami za mlade,

– spletne povezave z ostalimi organiza-
cijami s programi za mlade.

* Vlagatelj mora definirati teritorij delovanja

da RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljub-
ljana, vsak delovni dan med 12. in 14. uro,
po elektronski pošti um@mszs.si ali na splet-
nih straneh www. uradzamladino.gov.si. V
istem času se lahko na tajništvo Urada RS za
mladino obrnejo tudi za morebitna dodatna
pojasnila. Kontaktna oseba: Vesna Skol, taj-
nica direktorja.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Urad RS za mladino

Št. 192/2003 Ob-108145
Na podlagi določil Zakona o javnih finan-

cah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02), Zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije za leto
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03 in 67/03) objavlja Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Urad za mladino

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade v

letu 2004
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja
dejavnosti informiranja in svetovanja za mla-
de v letu 2004, v skladu s temeljnimi načeli
informiranja in svetovanja za mlade, ki jih
opredeljuje Evropska listina o informiranju
in svetovanju za mlade, in sicer:

A) na nacionalni ravni
B) na lokalni ravni
z naslednjih področij:
– šolske in obšolske dejavnosti,
– specializirane oblike izobraževanja,
– neformalno izobraževanje,
– projektne in druge programske aktiv-

nosti,
– štipendiranje, zaposlovanje in kariera,
– socialno, zdravstveno in pravno var-

stvo,
– finance,
– športne in kulturne dejavnosti,
– politične aktivnosti,
– stanovanjska vprašanja,
– duhovnost,
– pomoč pri osebnih stiskah in težavah,
– medosebni odnosi,
– šport in rekreacija,
– mobilnost mladih,
– mladinski turizem in
– druga področja, pomembna za mlade.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-

nudniki na javni razpis
Področje A – sofinanciranje izvajanja de-

javnosti informiranja in svetovanja za mlade
na nacionalni ravni:

a) na ta razpis se lahko prijavijo vlagatelji
s statusom nevladne organizacije, ki je pro-
stovoljna in neprofitna ter registrirana kot
pravna oseba v RS in ki ni ustanovljena po
Zakonu o političnih strankah (Ur. l. RS, št.
62/94, 13/98, 1/99, 24/99, 70/00,
51/02 in 94/02) in ne predstavlja verske
skupnosti;

b) vlagatelj mora delovati v skladu s te-
meljnimi načeli informiranja in svetovanja za
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6. izobrazbena struktura in delovne iz-
kušnje (reference) izvajalcev dejavnosti in-
formiranja in svetovanja za mlade;

7. finančna podpora lokalne skupnosti;
8. lastna sredstva ali pridobitev sredstev

iz nekomercialnih in drugih virov;
9. preglednost, ekonomičnost in real-

nost finančne konstrukcije.
Za sofinanciranje izvajanja dejavnosti in-

formiranja in svetovanja za mlade na podro-
čju B tega javnega razpisa bodo sredstva
dodeljena vlagateljem na podlagi ocen, v
skladu z navedenimi merili in na podlagi
medsebojne primerjave in vrednotenja po-
sameznih (ustreznih) delov vlog. Vsota točk
bo uvrstila vlogo v posamezni razred, ki bo
določal višino sofinanciranja.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša sku-
pno 50,000.000 SIT.

6. Obdobje, v katerem morajo biti po-
rabljena dodeljena sredstva: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2004,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.

7. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev, način
predložitve vlog ter opremljenost vlog

Rok za predložitev vlog in način predlo-
žitve: vlagatelj mora vlogo za dodelitev sred-
stev poslati izključno s priporočeno pošto,
najpozneje do petka 30. 1. 2004, na na-
slov Urada RS za mladino, p.p. 1711, 1001
Ljubljana.

Opremljenost vlog:
Vlogo za razpis je potrebno poslati v za-

prtem ovitku, na katerem mora biti:
– v primeru vloge pod A vidna označba:

“Ne odpiraj – Vloga za informiranje in sveto-
vanje – nacionalni nivo“,

– v primeru vloge pod B vidna označba:
“Ne odpiraj – Vloga za informiranje in sveto-
vanje – lokalni nivo“.

Veljavna bo vloga, ki bo pravilno oprem-
ljena in pravočasno predložena naročniku.

Vlagatelj se lahko poteguje za sofinan-
ciranje samo na enem področju javnega
razpisa.

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje veljavnih vlog za dodeli-
tev sredstev bo opravila strokovna komisija
naročnika. Odpiranje vlog v skladu s tretjim
odstavkom 178. člena Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije ne bo javno.

Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih
in nepravočasno prispelih) strokovna komi-
sija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vla-
gateljem.

Vlagatelji bodo o odpiranju vlog prejeli
obvestilo o odpiranju vlog.

9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bo-
do o izidu javnega razpisa obveščeni naj-
pozneje v roku 45 dni od zaključka odpira-
nja vlog. Datum, do katerega bodo vlagate-
lji obveščeni o izidu javnega razpisa, bo
naveden v obvestilu o odpiranju vlog.

Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnika, ki mu bodo do-
deljena sredstva, k podpisu pogodbe. V pri-
meru, da se prejemnik v roku 8 dni od pre-
jema ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od vloge za pridobitev sredstev.

10. Kraj čas in osebo, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisno dokumentacijo, lahko zain-
teresirani vlagatelji dobijo v tajništvu Urada
RS za mladino vsak delovni dan med 13. in
14. uro ter po pošti ali elektronski pošti.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na
voljo tudi na spletni strani Urada RS za mla-
dino: www. uradzamladino.gov.si.

Vse dodatne informacije lahko vlagatelji
dobijo v tajništvu Urada RS za mladino in pri
Sanji Vraber, vsak delovni dan med 13. in
14. uro, po tel. 01/426-57-01.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Urad RS za mladino

Št. 022-65/2003 Ob-108269
Na podlagi 81. člena Zakona o organi-

zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno
besedilo), Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2003 in 2004 (Ur. l. RS, št.
118/02 in 63/03) in v skladu s Pravilnikom
o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03 in
67/03), Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport objavlja

javni razpis
za sofinanciranje društev in zvez v

šolskem letu 2003/2004
1. Naziv in sedež neposrednega upora-

bnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport Republike Sloveni-
je, Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljeva-
nju: ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa: predmet raz-
pisa je sofinanciranje društev in zvez, ki izva-
jajo projekte v skladu s cilji vzgoje in izobra-
ževanja v Republiki Sloveniji ter vključujejo
predšolske otroke, učence, dijake, študente
višjih šol, strokovne delavce, starše.

Osnova za sofinanciranje so projekti, pri
čemer ministrstvo posamezno društvo ozi-
roma zvezo sofinancira največ na podlagi
dveh projektov.

Razpis ne velja za društva in zveze, ki se
ukvarjajo s športno dejavnostjo.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vla-
gatelji

a) Na ta razpis se lahko prijavijo društva
in zveze, ki:

– so registrirana pri pristojnem državnem
organu,

– izvajajo projekte, ki so v skladu s cilji
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,

– v svoje projekte vključujejo predšol-
ske otroke, učence, dijake in študente vi-
šjih šol, strokovne delavce, starše.

b) Vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjena obrazca A in B,
– odločbo o registraciji društva oziroma

zveze,
– temeljni akt društva oziroma zveze.
4. Strokovna komisija: postopek javne-

ga razpisa in dodelitve sredstev vodi stro-
kovna komisija, ki jo imenuje minister za
šolstvo, znanost in šport.

5. Postopek in merila za izbor prejemni-
kov sredstev: postopek in merila za izbor
prejemnikov sredstev so sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvir-

na višina sredstev javnega razpisa znaša
14,000.000 SIT.

Višino sredstev izbranemu projektu do-
loči strokovna komisija glede na razpoložlji-
va proračunska sredstva, število izbranih
projektov in glede na merila, opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodelje-
na sredstva morajo biti porabljena do 31. 8.
2004, v skladu s predpisi, ki določajo izvr-
ševanje proračuna.

8. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev, način
predložitve vlog ter opremljenost vlog

Rok za predložitev vlog in način predlo-
žitve: vloge morajo prispeti v zapečateni
ovojnici v vložišče Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport na naslov: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Sektor za osnov-
no šolstvo, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana,
ne glede na način dostave, najkasneje do
23. januarja 2004 do 12. ure.

Opremljenost vloge
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojni-

ci, na kateri mora biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj – Vloga na

razpis za sofinanciranje društev in zvez v
šolskem letu 2003/2004“,

– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
Nepravočasno prispelih in nepravilno

opremljenih vlog komisija ne bo obravnava-
la in bodo vrnjene vlagatelju.

9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog za dodelitev sred-
stev bo v sredo, 28. januarja 2004, v sejni
sobi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Sektor za osnovno šolstvo, Župančičeva
6/II, Ljubljana. Odpiranje vlog, glede na pri-
čakovano število vlog, ne bo javno.

10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni najpozne-
je v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.

11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec A (prijavni obrazec),
– obrazec B (opis posameznega pro-

jekta),
– obrazec C (poročilo o izvedbi projekta),
– postopek in merila za izbor projektov,
– vzorec pogodbe.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko

zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo v tajništvu Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Sektor za osnov-
no šolstvo, Župančičeva 6/II, Ljubljana, tel.
01/478-56-04 ali poiščejo na spletni strani
MŠZŠ (http://www.mszs.si).

Vse dodatne informacije lahko zaintere-
sirani dobijo pri Marjetki Loborec Škerl na
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Žu-
pančičeva 6, 1000 Ljubljana, osebno ali po
tel. 01/478-53-84, od 5. do 16. januarja
2004, med 9. in 13. uro.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 0202-32/4-2003 Ob-107991
Na podlagi 50. in 51. člena Pravil ob-

veznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l.
RS, št. 3/98, 90/98, 6/99, 61/00,
64/00, 91/00 in 59/02) objavlja Zavod
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za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-
klošičeva 24, Ljubljana

javni razpis
za izbiro organizatorjev obnovitvene

rehabilitacije
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira organizatorjev

obnovitvene rehabilitacije:
– za osebe s paraplegijo,
– za osebe s paralizo,
– za osebe z multiplo sklerozo,
– za osebe z mišičnimi in živčno-mišični-

mi boleznimi,
– za osebe s cerebralno paralizo,
– za osebe z najtežjo obliko generalizi-

rane psoriaze,
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim ar-

tritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo,
– ter za otroke s celiakijo.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-

nudniki (predlagatelji) na javni razpis: splo-
šni pogoji za izbiro organizatorja obnovitve-
ne rehabilitacije navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

3. Merila za izbiro organizatorja obnovi-
tvene rehabilitacije: merila za izbiro najpri-
mernejšega organizatorja obnovitvene reha-
bilitacije so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

4. Okvirna vrednost sredstev: zavod bo
za obnovitveno rehabilitacijo zagotovil sred-
stva v znesku 563,961.460 SIT, kot je na-
vedeno v Sklepu Upravnega odbora o pla-
nu obnovitvene rehabilitacije za leto 2004.

5. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudbe morajo biti naročniku
dostavljene osebno ali po pošti na naslov:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče –
soba št. 51, najkasneje do 20. 1. 2004.

Prepoznih, nepravilno označenih in ne-
popolnih ponudb naročnik ne bo upošteval.

Na vsakem ovitku ponudbe mora biti na-
pisano:

– naslov naročnika,
– v levem spodnjem kotu oznaka razpi-

sa, na katerega se ponudba nanaša (Javni
razpis – Obnovitvena rehabilitacija) in števil-
ka Uradnega lista RS, v katerem je bil javni
razpis objavljen ter vidno označeno “Ne od-
piraj – Ponudba”;

– na hrbtni strani ovitka mora biti napisan
naziv in naslov ponudnika – pošiljatelja, da
mu je, v primeru nepravočasno predložene
ponudbe le-to mogoče vrniti neodprto.

6. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje do
dne 28. 2. 2004.

7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni
dan med 10. in 12. uro v sobi 235 na Mi-
klošičevi 24, Ljubljana.

8. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som: vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo zainteresirani po tel.
30-77-383, e-pošta: alojz.stepec@zzzs.si,
faks 30-77-424 ali na naslovu Miklošičeva
24, Ljubljana.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ob-107999
Na podlagi Zakona o postopnem zapira-

nju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (Ur. l. RS, št. 61/00
in 42/03), Programa ukrepov za razvojno
prestrukturiranje regije – Letni izvedbeni
program 2002 in 2003 (sprejeto na 78.
seji Vlade Republike Slovenije, dne 13. 6.
2002), Pogodbe o izvajanju štipendiranja
na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Za-
gorje ob Savi, sklenjene med Agencijo RS
za regionalni razvoj in Regionalnim centrom
za razvoj d.o.o. z dne 30. 6. 2003 ter Pra-
vilnika o dodeljevanju štipendij na območju
občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmar-
tno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi,
Regionalni center za razvoj d.o.o., Podvine
36, Zagorje

razpisuje
za študijsko leto 2003/2004 štipendije

za višješolski strokovni, visokošolski
strokovni, univerzitetni in podiplomski

študij
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je

štipendiranje izbranih štipendistov na obmo-
čju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob
Savi za študijsko leto 2003/2004.

2. Upravičenci
Štipendije so namenjene rednim in izre-

dnim dodiplomskim ter rednim podiplom-
skim študentom, ki se izobražujejo doma ali
v tujini in se bodo po končanem študiju za-
poslili v eni izmed zasavskih organizacij.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče v Zasavju (ob-
čine Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmar-
tno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi),

– ob vpisu v prvi letnik višjega strokov-
nega, visokošolskega strokovnega ali uni-
verzitetnega izobraževanja niso starejši od
26 let (starost kandidatov, ki prvič vlagajo
vlogo za uveljavitev pravice do štipendije, je
glede na letnik in izbrani izobraževalni pro-
gram lahko ustrezno višja),

– nimajo republiške, Zoisove, kadrovske
ali druge štipendije,

– imajo ob vpisu na podiplomski študij
javno veljavno diplomo višješolskega ali vi-
sokošolskega zavoda in so dosegli med štu-
dijem najmanj povprečno oceno 7,5.

Pravice do štipendije ne more uveljaviti
kandidat, ki:

– je v delovnem razmerju ali vpisan v
evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za
zaposlovanje,

– je samozaposlena oseba, ki opravlja
dejavnost, vpisano v ustrezni register ali dru-
go predpisano evidenco na območju Repu-
blike Slovenije,

– je lastnik ali solastnik gospodarske
družbe,

– prejema drugo štipendijo.
Več o štipendiranju in pogojih je opredelje-

no v Pravilniku o dodeljevanju štipendij na ob-
močju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

3. Število razpisanih štipendij
Glede na razpoložljiva sredstva bo po-

deljeno okvirno 15 novih štipendij, in sicer
za področje:

– lesarstva okvirno 3 štipendije,
– kemije in kemijske tehnologije okvirno

2 štipendiji,
– strojništva okvirno 3 štipendije,
– informatike in računalništva okvirno 3

štipendije,
– managementa (samo Fakulteteta za

management v Kopru) okvirno 2 štipendiji,
– tržnega komuniciranja (samo Fakulte-

ta za družbene vede) okvirno 2 štipendiji.
4. Merila ocenjevanja
Vloge se bodo obravnavale ločeno, po po-

sameznih področjih iz 3. točke razpisa. Koli-
kor se bo za posamezno področje prijavilo
več kandidatov kot je razpisanih štipendij, bo-
do imeli prednost pri izboru tisti kandidati, ki
bodo višje ocenjeni pri naslednjih merilih:

– povprečna ocena,
– letnik študija in
– stalno prebivališče.
Za merila se upoštevajo naslednje točke:

Povprečna ocena za dodiplomske študente:
Uspeh na maturi zadosten dober prav dober odličen
Uspeh
pri študiju do 7 7,1–8 8,1–9 nad 9

0 točk 1 točka 3 točke 6 točk

Povprečna ocena za podiplomske študente:
Povprečna ocena na
dodiplomskem študiju do 8 8,1–9 nad 9
Uspeh pri študiju do 8 8,1–9 nad 9

4 točke 8 točke 10 točk

Letnik študija za dodiplomske študente:
Letnik študija 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 5. in 6.

letnik
oziroma

absolvent
0 točk 1 točka 4 točke 5 točk 6 točk

Letnik študija za podiplomske študente:
Letnik študija 1. letnik 2. letnik absolvent

0 točk 3 točke 4 točke

Stalno prebivališče
Stalno prebivališče glede na letno
stopnjo brezposelnosti Trbovlje Hrastnik

2 točki 1 točka
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Kolikor se za posamezno področje iz
3. točke tega razpisa ne bo prijavilo zado-
stno število kandidatov, se bo preostanek
štipendij prenesel na preostala področja šti-
pendiranja, o čemer bo odločila strokovna
komisija s sklepom.

Kolikor bi bilo potrebno, bo strokovna
komisija s sklepom določila dodatna merila
za podelitev štipendij.

5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloge za štipendije, v skladu s

prejetimi navodili, mora biti s priporočeno
pošiljko poslana na naslov: Regionalni cen-
ter za razvoj d.o.o., Gabrsko 12, 1420 Tr-
bovlje, do vključno dne 31. 1. 2004 (velja
poštni žig tega dne).

Vloga mora biti poslana na naslov v zapr-
ti ovojnici z oznako “Vloga za štipendijo –
ne odpiraj“ in z naslovom pošiljatelja na zad-
nji strani ovojnice.

Osebna oddaja vlog ni možna.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno

oziroma bodo imele nepravilno ali pomanj-
kljivo opremljeno ovojnico, komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.

6. Popolna vloga
Vloga je popolna, če predlagatelj do

predpisanega roka za oddajo vlog v razpi-
su, predloži pravilno zapečatene dokumen-
te po naslednjem vrstnem redu:

1. prijavni obrazec;
2. dokazilo o stalnem prebivališču;
3. originalno potrdilo o vpisu za šolsko

leto 2003/2004;
4. overjen prepis ali overjeno fotokopijo

spričevala oziroma potrdilo o opravljenih iz-
pitih v preteklem šolskem oziroma študij-
skem letu za dodiplomske ter overjeno foto-
kopijo diplome in potrdilo o povprečni oce-
ni v času študija za podiplomske študente;

5. kopijo bančne kartice oziroma števil-
ka transakcijskega računa.

7. Razpisna dokumentacija in informa-
cije

Prijavni obrazec lahko kandidati brez
plačila prevzamejo na Regionalnem centru
za razvoj, d.o.o. (Podvine 36 v Zagorju ali
Gabrsko 12 v Trbovljah), v lokalnih po-
djetniških centrih (Jerebova ulica 8 v Litiji
ali Gabrsko 12 v Trbovljah) ali na Oddelkih
za družbene dejavnosti občin Hrastnik, La-
ško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Tr-
bovlje, Zagorje ob Savi. Razpisna do-
kumentacija je na voljo tudi na internet
naslovu www.rcr-zasavje.si.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro, kontaktna ose-
ba mag. Franci Čeč, tel. 03/56-60-530,
e-mail: franci.cec@rcr-zasavje.si.

8. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Komi-

sija bo vloge odpirala 4. 2. 2004.
V roku dostavljene, pravilno izpolnjene

in označene vloge se odpirajo po vrstnem
redu, v katerem so predložene.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste kandidate, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih kandidati v določe-
nem roku ne bodo dopolnili, bo komisija
zavrgla.

9. Obveščanje o izboru
Kandidati bodo o rezultatih razpisa pi-

sno obveščeni v 45 dneh od odpiranja vlog.
Regionalni center za razvoj d.o.o.

Št. 403-06-010/03 Ob-107976
Občina Lovrenc na Pohorju objavlja na

podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98) in 5. člena Pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Občini
Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 23/01)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2004, ki jih

bo Občina Lovrenc na Pohorju
sofinancirala iz občinskega proračuna

za leto 2004
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva in zveze,
– osnovna šola in vrtec,
– gospodarske družbe, zasebniki in dru-

ge organizacije, ki so registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno kori-
stne ter neprofitne.

2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da imajo sedež v Občini Lovrenc na
Pohorju,

– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo za določene športne progra-

me zagotovljeno redno in programsko ure-
jeno vadbo najmanj 36 tednov na leto,

– da imajo zagotovljene materialne (špor-
tna oprema in rekviziti), prostorske (sklenje-
ne najemniške pogodbe), kadrovske in or-
ganizacijske pogoje za uresničevanje načr-
tovanih športnih aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za športna društva) in vadbi.

3. Sofinancirali bomo naslednjo vsebino
športnih programov:

– športno vzgojo predšolskih otrok,
– športno vzgojo šoloobveznih otrok,
– športno vzgojo mladine,
– športno dejavnost študentov,
– športno rekreacijo,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in spo-

polnjevanje strokovnih kadrov,
– športne prireditve,
– delovanje športnih društev in zvez.
4. Prijava na razpis mora biti dostavljena

na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po
objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na
sedežu Občine Lovrenc na Pohorju, Spod-
nji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, v času
uradnih ur.

Gospodarske družbe, zasebniki in dru-
ge ustanove, ki so registrirane za opravlja-
nje dejavnosti v športu ter ustanove, ki so
ustanovljene za opravljanje dejavnosti v
športu, morajo ob prijavi na razpis priložiti
potrdilo o registraciji za opravljanje dejav-
nosti športa.

5. Izvajalci morajo k izpolnjenim pri-
javnim obrazcem naročnika obvezno prilo-
žiti še:

– natančen opis programov s seznamom
udeležencev, krajem izvajanja programov,
urnikom vadbe, krajen vadbe in podatki o
strokovnem kadru,

– finančno vrednotenje programov s pla-
nom stroškov za l. 2004 in

– zaključno poročilo o porabljenih sred-
stvih za izvajanje programov v l. 2003.

6. Vrednost sredstev, ki bodo namenjena
za sofinanciranje izvajalcev letnega progra-
ma športa v l. 2004 znaša 4,866.000 SIT.

7. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi pogojev, meril in normativov “Pra-
vilnika za vrednotenje športnih programov v
Občini Lovrenc na Pohorju“.

8. Rok za prijavo na javni razpis – šport
2004 je 20. 1. 2004.

9. Prijave z razpisno dokumentacijo
pošljite ali dostavite obvezno v zaprti ku-
verti na naslov: Občina Lovrenc na Pohor-
ju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohor-
ju (s pripisom “Javni razpis – Šport 2003
– Ne odpiraj!“.

10. Odpiranje prijav ne bo javno.
Prejete vloge bo obdelala in ocenila ko-

misija, predlog izbora programov in predlog
delitve razpoložljivih proračunskih sredstev
za šport bo potrdil župan Občine Lovrenc
na Pohorju.

Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bo-
do prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni
po poteku razpisnega roka.

11. Podrobne informacije lahko dobite
na Občini Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg
8, Lovrenc na Pohorju, tel. 02/671-97-44.

Občina Lovrenc na Pohorju

Št. 017000-0016/2003-11 Ob-107977
Občina Prevalje na podlagi Pravilnika o

postopku za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01) in
4. člena Pravilnika o financiranju ljubiteljske
kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti za leto 2004, ki jih bo
Občina Prevalje sofinancirala iz

občinskega proračuna
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Pre-

valje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
2. Predmet javnega razpisa: predmet

javnega razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov ljubiteljske kul-
turne dejavnosti za leto 2004, ki jih bo
Občina Prevalje sofinancirala iz občinske-
ga proračuna.

3. Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva, registrirana v skladu

z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št.
60/95, 49/98 in 89/99);

– javni zavodi, ustanove in druge fizič-
ne ali pravne osebe s sedežem v Občini
Prevalje, registrirane za izvajanje kulturne
dejavnosti,

ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejav-

nost na območju občine;
b) imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske pogo-
je za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;

c) imajo urejeno evidenco o članstvu;
d) prijavljajo program, ki je predmet raz-

pisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva pridobljena
iz drugih virov.

4. Rok izvedbe: programi, ki se sofinan-
cirajo, se izvedejo v letu 2004. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
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5. Orientacijska vrednost programov:
predvidena orientacijska vrednost za sofi-
nanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v letu 2004 je 9 mio SIT.

6. Predložitev ponudb: ponudniki morajo
ponudbo oddati priporočeno po pošti z datu-
mom oddaje do najkasneje 20. januarja 2004
ali na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391
Prevalje, do najkasneje 14. ure tega dne.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.

Kulturna društva, v katerih deluje več sek-
cij, morajo podati natančen opis programa s
časovnim terminom in finančno konstrukcijo
programa za vsako sekcijo posebej.

Nepravočasno oddanih ponudb komisi-
ja ne bo upoštevala.

Vloge pošljejo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

Ovojnice morajo biti opremljene z naslo-
vom pošiljatelja in z oznako: “Ne odpiraj!
Javni razpis – kultura“.

Odpiranje ponudb bo opravila komisija
na sedežu naročnika. Odpiranje ponudb ni
javno.

7. Informacija o razpisni dokumentaciji
Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-

sirani dvignejo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, vsak delavnik od 8. do 12. ure.

Dodatne informacije dobite na Oddelku
za družbene dejavnosti in splošno gospo-
darske zadeve Občine Prevalje, na tel.
02/82-46-121.

Občina Prevalje

Št. 01700-0015/2004-11 Ob-107978
Občina Prevalje na podlagi določil Pra-

vilnika o postopku za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
66/01), 10. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98) in 7. člena Pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Občini
Prevalje (Uradni list RS, št. 66/00) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa, ki jih bo v letu 2004

Občina Prevalje sofinancirala iz
občinskega proračuna

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Pre-
valje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je zbiranje predlogov za so-
financiranje programov športa za leto 2004,
ki jih bo Občina Prevalje sofinancirala iz
občinskega proračuna.

3. Iz proračunskih sredstev se bodo fi-
nancirali naslednji programi:

– programi za otroke in mladino (zlati
sonček, športna značka, tečaji plavanja,
programi, ki imajo značaj redne vadbe ipd.),

– programi športa za vse (organizacija
občinskih športnih prireditev),

– programi, ki imajo značaj redne vadbe
za upokojence,

– programi za šport nadarjenih otrok in
mladine (športne šole),

– programi kakovostnega športa,
– programi izpopolnjevanja strokovnih

kadrov,
– drugi za šport pomembni programi v

občini.
4. Na razpis se lahko prijavijo:

– športna društva, registrirana v skladu
z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št.
60/95, 49/98 in 89/99);

– javni zavodi, ustanove in druge pravne
osebe s sedežem v Občini Prevalje, registri-
rane za izvajanje športne dejavnosti,

ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejav-

nost na območju občine;
b) imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske pogo-
je za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;

c) imajo urejeno evidenco o članstvu;
d) prijavljajo program, ki je predmet raz-

pisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva pridobljena iz
drugih virov.

5. Rok izvedbe: programi, ki se sofinan-
cirajo, se izvedejo v letu 2004. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.

6. Orientacijska vrednost programov:
predvidena orientacijska vrednost za sofi-
nanciranje športnih programov v letu 2004
je 8 mio SIT.

7. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati pri-

poročeno po pošti z datumom oddaje do
najkasneje 20. januarja 2004 ali na sedežu
Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje,
do najkasneje 14. ure tega dne.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.

Nepravočasno oddanih ponudb komisi-
ja ne bo upoštevala.

Vloge pošljejo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

Ovojnice morajo biti opremljene z naslo-
vom pošiljatelja in z oznako: “Ne odpiraj!
Javni razpis – šport“.

Odpiranje ponudb bo opravila komisija
na sedežu naročnika. Odpiranje ponudb ni
javno.

8. Informacija o razpisni dokumentaciji
Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-

sirani dvignejo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, vsak delavnik od 8. do 12. ure.

Dodatne informacije dobite na Oddelku
za družbene dejavnosti in splošno gospo-
darske zadeve Občine Prevalje, na tel.
02/82-46-121.

Občina Prevalje

Št. 147/03 Ob-108176
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) in Meril za vre-
dnotenje programov športa v Občini Juršin-
ci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 2/99)
je Občinski svet občine Juršinci dne 18. 12.
2003, sprejel

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2004, ki jih
bo v letu 2004 občina sofinancirala iz

občinskega proračuna
Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ki so registrirani za opravljanje dejavnosti
na področju športa in imajo sedež na ob-
močju Občine Juršinci, kar dokazujejo z iz-
pisom iz registra dejavnosti.

I. Programi vadbe in tekmovanj
Programi morajo vsebovati:
1. naziv izvajalca z navedbo odgovorne

osebe,
2. vsebino za populacijo, kateri je vad-

ba namenjena (skupino, ekipo ali posamez-
nika),

3. kadrovsko zasedbo z navedbo stro-
kovne klasifikacije,

4. urnik in kraj vadbe,
5. poimenski seznam vadečih.
II. Strokovno izobraževaje in izpopolnje-

vanje
Vsebina vloge:
1. naziv predlagatelja,
2. predvideno število kandidatov za šo-

lanje za pridobitev strokovnih nazivov (vadi-
telj, instruktor, trener),

3. predvideno število strokovnih delav-
cev za strokovna izpopolnjevanja (potrjeva-
nje licenc).

III. Športne prireditve
Vloga mora vsebovati:
1. naziv izvajalca,
2. naziv prireditve,
3. namen prireditve,
4. kraj, čas in okvirno število udeležen-

cev prireditve.
Rok za prijavo špornih programov je do

15. februarja 2004.
V roku prispele prijave bodo ovrednote-

ne v skladu z merili za vrednotenje športnih
programov v Občini Juršinci.

Z izbranimi izvajalci športnih programov
bomo sklenili pogodbe.

Prijave je potrebno poslati na naslov: Ob-
čina Juršinci – Odbor za družbene dejavno-
sti, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci.

Občina Juršinci

Št. 137/2003 Ob-107970
Svet Krajevne skupnosti Primskovo na

podlagi statuta Krajevne skupnosti Primsko-
vo z dne 10. 11. 1997 ter sklepov 4. in 10.
seje Sveta Krajevne skupnosti Primskovo z
dne 24. 4. 2003 in 17. 11. 2003 objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – del zemljišča parc.

št. 278/4, travnik v približni izmeri 200 m2,
vpisani v vl. št. 746, k.o. Klanec za izklicno
ceno 150 EUR/m2 zemljišča (v SIT po sred-
njem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan
javne dražbe).

2. Nepremičnina – del zemljišča parc.
št. 262/2, travnik v približni izmeri 60 m2,
vpisani v vl. št. 746, k.o. Klanec za izklicno
ceno 150 EUR/m2 zemljišča (v SIT po sred-
njem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan
javne dražbe).

3. Nepremičnina – del zemljišča parc.
št. 278/4, travnik in parc. št. 262/2, trav-
nik v skupni približni izmeri 1010 m2, vpisa-
ni v vl. št. 746, k.o. Klanec za izklicno ceno
150 EUR/m2 zemljišča (v SIT po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan jav-
ne dražbe).

II. Nepremičnine opredeljene v I. točki
javnega razpisa bodo naprodaj na javni dra-
žbi, ki bo v četrtek, 15. 1. 2004, ob 12. uri
v Krajevni skupnosti Primskovo na naslovu
Jezerska c. 41, 4000 Kranj.

III. Pogoji javne dražbe
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Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republi-
ke Slovenije in fizične osebe, ki so državlja-
ni Republike Slovenije, in tej predložijo do-
kazilo o plačilu kavcije.

Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti notarsko
overjeno pisno pooblastilo, fizična oseba
pa se izkaže z osebnim dokumentom.

Pred javno dražbo mora vsak dražitelj
plačati kavcijo v višini 10 odstotkov izklicne
cene nepremičnine, ki jo bo dražil. Kavcijo
je potrebno nakazati na račun št.
01252-6450811715, z navedbo “Plačilo
kavcije za javno dražbo“ z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina, za ka-
tero se plačuje kavcija.

Dražitelji morajo dokazila o plačani kav-
ciji in državljanstvu za fizične osebe oziro-
ma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, predložiti na Oddelek za gospodar-
ske in premoženjske zadeve pri Mestni ob-
čini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, naj-
kasneje do ponedeljka, 12. 1. 2004, do
12. ure.

Plačana kavcija se bo kupcu vračunala v
kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne
bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena v
desetih dneh po končani dražbi.

IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, Krajevna skupnost Primskovo nje-
govo kavcijo.

V. Kupnino za nepremičnino bo izbra-
ni ponudnik poravnal na račun, št.
01252-6450811715 v roku določenem s
pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni
po sklenjenem notarskem zapisu, oziroma
v roku 8 dni po overitvi pogodbe pri no-
tarju.

VI. Davek na promet z nepremičninami
oziroma davek na dodano vrednost, stro-
ške cenitve nepremičnine, ter druge more-
bitne stroške na podlagi pogodbe in stro-
ške notarja plača kupec.

VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisi-

je ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za

nepremičnino, ki jo draži,
3. pooblaščenec dražitelja mora predlo-

žiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere

je izklicna cena določena za m2 lahko dvi-
gajo ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT,

5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,

6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-
višjo ceno,

7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo,

8. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku dražbe.

VIII. Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se opravi po celotnem plačilu ku-
pnine in stroškov.

IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne do-
kumentacije.

X. Natančnejše podatke o nepremični-
nah, ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Krajevna skupnost Primskovo, Je-
zerska cesta 41, 4000 Kranj.

Krajevna skupnost Primskovo

Javne dražbe

Ob-108101
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,

Ulica heroja Staneta 1, Maribor v skladu s
sklepom Mestnega sveta mestne občine
Maribor z dne 16. 6. 2003, Zakonom o jav-
nih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
70/01, 30/02 in 56/02) in Uredbo o pri-
dobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javne dra-
žbe: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

II. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje:

1. Poslovni prostor v pritličju objekta Mi-
klošičeva ulica 4, Maribor (zaseden, pro-
stor je brez sanitarij, vode in ogrevanja, ter
je funkcionalno povezan s prostorom za ka-
terega je vložen denacionalizacijski zahte-
vek) v izmeri 79,60 m2, parc. št. 1514, vl.
št. 692 k.o. Maribor-grad.

Izklicna cena je 15,677.500 SIT.
2. Poslovni prostor v pritličju objekta Slo-

venska ulica 5, Maribor (zaseden in je fun-
kcionalno povezan z lastniškim poslovnim
prostorom ter je brez sanitarij in vode) v
izmeri 69,23 m2, parc. št. 1302, vl. št. 651
k.o. Maribor grad. Predkupno pravico ima-
jo etažni lastniki po SPZ-ju.

Izklicna cena je 47,146.300 SIT.
3. Poslovni prostor v pritličnem in klet-

nem delu objekta Židovska ulica 2, Maribor
(nezaseden in brez dostopa) v izmeri 97 m2,
parc.št. 1969/1, vl. št. 1189 k.o. Mari-
bor-grad. Predkupno pravico imajo etažni
lastniki po SPZ-ju.

Izklicna cena je 8,811.200 SIT.
4. Poslovni prostor št. 4 v pritličju objek-

ta Židovska ulica 12, Maribor (zaseden) v
izmeri 78,15 m2, prip. pri podvložku 1400/4
k.o. Maribor-grad.

Izklicna cena je 9,415.300 SIT.
5. Poslovni prostor v pritličnem delu ob-

jekta Cankarjeva 30, Maribor (zaseden) v
izmeri 55,59 m2, parc. št. 641/1, vl. št. 694
k.o. Maribor-grad. Predkupno pravico ima-
jo etažni lastniki po SPZ-ju.

Izklicna cena je 8,600.000 SIT.
6. Gostinski lokal v pritličnem in kletnem

delu objekta Celestrina 1 (zaseden) v izmeri
191,27 m2, parc. št. 274/4, vl. št. 50 k.o.
Celestrina. Predkupno pravico imajo etažni
lastniki po SPZ-ju.

Izklicna cena je 16,600.000 SIT.
7. Poslovni prostor v I.nadstropju objek-

ta Jurčičeva ulica 8, Maribor (zaseden) v
skupni izmeri 88,70 m2, parc. št. 1719, vl.
št. 727 k.o. Maribor-grad.

Izklicna cena je 11,015.100 SIT.
8. Poslovna stavba – Sprehajalna pot 6

(nezasedena) v izmeri 251,37 m2, parc. št.
194 k.o. Krčevina.

Izklicna cena je 13,972.100 SIT.
9. Poslovni prostor v pritličnem delu ob-

jekta Strossmayerjeva ulica 13, Maribor (za-
seden in je funkcionalno povezan z lastniškim
poslovnim prostorom) v izmeri 36,56 m2,
parc. št. 1395, k.o. Koroška vrata.

Izklicna cena je 9,342.500 SIT.
Vse nepremičnine razen pod točki 3 in 8

so zasedene z najemnikom za nedoločen
čas.

III. Znesek višanja: znesek višanja za vse
poslovne prostore je 50.000 SIT.

Pri enaki ponudbi je najnižji znesek viša-
nja 10.000 SIT.

IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: prodajna pogodba mora biti skle-
njena v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe.

Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prej-
šnjega stavka ne sklene pogodbe, se šteje,
da je odstopil od nakupa.

V. Način in rok plačila kupnine: kupni-
na se mora plačati v roku 8 dni od skleni-
tve prodajne pogodbe na transakcijski
račun Mestne občine Maribor št.
01270-0100008403 – Urad Slovenska
Bistrica.

Plačilo celotne kupnine v določenem ro-
ku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Če kupec ne poravna kupnine na določen
način v določenem roku se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Prenos lastninske pra-
vice se opravi po plačilu celotne kupnine.
Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo
po plačilu celotne kupnine.

VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dra-
žba se bo vršila v prostorih Zavoda za pro-
storsko načrtovanje – pritličje, Grajska uli-
ca 7, Maribor, dne 14. 1. 2004 ob 9.

 
uri.

VII. Višina kavcije: dražitelji morajo naj-
manj 3 dni pred pričetkom dražbe plačati
kavcijo v višini 10% izklicne cene na tran-
sakcijski račun Mestne občine Maribor –
št. 01270-0100008403 – Urad Slovenska
Bistrica z navedbo “plačilo kavcije za javno
dražbo nepremičnin“ in oznako točke pod
katero se nahaja poslovni prostor.

VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje kav-
cije: plačana kavcija se uspelemu dražitelju
(kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dra-
žiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku
10 dni od dneva dražbe.

Če kupec ne sklene prodajne pogodbe
ali ne plača kupnine, organizator zadrži nje-
govo kavcijo.

IX. Pogoji za sodelovanje na javni dra-
žbi: na dražbi lahko sodelujejo pravne ose-
be ki imajo sedež na območju RS in fizič-
ne osebe, ki so državljani RS. Pravne ose-
be morajo pred pričetkom dražbe predlo-
žiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o
plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne
sme biti starejši kot 30 dni. Fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu in osebni doku-
ment (na vpogled).

Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu kavci-
je (original) in priložiti celotno številko raču-
na (št. banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
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Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.

X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine so naprodaj po načelu vi-

deno – kupljeno.
Davščine v izklicno ceno niso zajete in

jih plača kupec.
Kupec je dolžan plačati davek na pro-

met z nepremičninami, stroške overitve po-
godbe in stroške izvedbe javne dražbe.

Kupci poslovnih prostorov (pod zapore-
dnimi številkami 1, 2 in 7) v starem me-
stnem jedru so obvezni v skladu s progra-
mom prenove starega mestnega jedra so-
delovati pri prenovi stavbe v kateri se naha-
ja poslovni prostor, ki so ga kupili.

Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s
prenosom lastninske pravice, vključno z no-
tarskimi stroški.

Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvi-
šjo ceno.

Dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspe-
šno ponovi isto najvišjo ponudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.

Komisija za izvedbo javne dražbe bo dra-
žbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobiva-
nju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03).

XI. Informacije: za vse dodatne informa-
cije o pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičninah lahko interesenti
dobijo na tel. 02/22-01-411. Za ogled ne-
premičnin se lahko interesenti predhodno
najavijo na tel. 02/22-01-411.

XII. Ustavitev postopka: pristojna komi-
sija za vodenje in nadzor postopka prodaje
lahko s soglasjem župana do sklenitve pro-
dajne pogodbe postopek javne dražbe
ustavi.

Mestna občina Maribor

Št. 032-08-1/99 Ob-108136
Na podlagi 8. člena statuta Občine Pre-

valje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01 in
100/03), sklepa 9. redne seje občinskega
sveta z dne 16. 12. 2003 ter v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03), Občina Prevalje objavlja

javno dražbo
za odprodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dra-
žbe: Občina Prevalje, Občinska uprava, Trg
2a, Prevalje.

2. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje:

a) Nepremičnina parc. št. 237/7 – stavb.
stan. stavb. 91 m2, stavb. gosp. posl. 14 m2,
dvorišče 392 m2 ter parc. št. 237/47 – dvo-
rišče v izmeri 72 m2, pripisano pri vl. št. 805,
k.o. Farna vas. V skladu z lokacijskim dovo-
ljenjem št. 370-02-1/2002-406 z dne 14. 6.
2002, ki ga je izdala Upravna enota Ravne
na Koroškem, je na tem zemljišču predvi-
dena gradnja več stanovanjskega objekta
“Čibron“.

Izklicna cena je 3,785.049,70 SIT.

b) Poslovni prostori v kleti, I. in II. nad-
stropju ter mansardi poslovno-stanovanj-
skega objekta Trg 36, na Prevaljah v sku-
pni izmeri 475,31 m2, na parc. št. 288/2,
k.o. Farna vas. Etažna lastnina ni vknjiže-
na.V skladu z gradbenim dovoljenjem št.
370-14-8/2002-401 z dne 24. 2. 2003,
ki ga je izdala Upravna enota Ravne na
Koroškem, je na objektu dovoljena adap-
tacija, rekonstrukcija in dograditev po-
slovno stanovanjske stavbe Trg 36 na Pre-
valjah.

Izklicna cena je 21,204.753,30 SIT.
3. Znesek višanja: najnižji znesek viša-

nja je 50.000 SIT.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna po-

godba mora biti sklenjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe. Če uspeli dražitelj v
tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da
je odstopil od nakupa, varščina pa zapade v
korist lastnika.

5. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v roku 8 dni od skleni-
tve prodajne pogodbe na TRR Občine Pre-
valje št. 01375-0100010242 – Urad Radlje
ob Dravi. Plačilo celotne kupnine v določe-
nem roku je bistvena sestavina prodajne po-
godbe. Če kupec ne poravna kupnine v
določenem roku, se šteje pogodba za raz-
drto. Prenos lastninske pravice se opravi
po plačilu celotne kupnine.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dra-
žba bo v prostorih Občine Prevalje, sejna
soba /II. nadstropje, dne 15. 1. 2004, ob
15. uri.

7. Višina kavcije: udeleženci, ki želijo so-
delovati na javni dražbi, morajo pred začet-
kom javne dražbe vplačati kavcijo v višini
10% izklicne cene na TRR Občine Prevalje
št. 01375-0100010242 – Urad Radlje ob
Dravi, z navedbo “plačilo kavcije za javno
dražbo nepremičnine“. Plačana kavcija se
uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, ne-
uspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez
obresti v roku 10 dni od dneva dražbe.

8. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
na dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki
imajo sedež na območju RS in fizične ose-
be, ki so državljani RS. Pravne osebe mo-
rajo pred pričetkom dražbe predložiti še iz-
pisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih dav-
kih in prispevkih ter notarsko overjeno poo-
blastilo za zastopanje na javni dražbi, fizič-
ne osebe pa potrdilo o državljanstvu in ose-
bni dokument ter davčno številko. Ponudnik
za nepremičnine pod točko a) je dolžan
predložiti tudi pisno izjavo, da bo pridobil
projekte in gradbeno dovoljenje ter pričel z
gradnjo več stanovanjskega objekta v skla-
du s pridobljenim lokacijskim dovoljenjem
oziroma lokacijsko informacijo, najkasneje
v 6 mesecih od dneva podpisa pogodbe in
da bo z gradnjo zaključil najkasneje v dveh
letih po podpisu pogodbe.Pred pričetkom
javne dražbe se morajo vsi dražitelji izkazati
z originalnim potrdilom o plačilu kavcije in
predložiti celotno št. računa za primer vra-
čila kavcije.

9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
nepremičnine so naprodaj po načelu vide-
no – kupljeno, kupec nima pravice uveljav-
ljati kasnejših reklamacij. V izklicno ceno
davščine niso zajete in jih plača kupec. Po-
leg tega je kupec dolžan poravnati stroške

notarske overitve pogodbe, stroške cenitve
in vse stroške v zvezi s prenosom lastnin-
ske pravice in vknjižbe v zemljiški knjigi. Na
dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo
ceno. Dražba je končana, ko dražitelj trikrat
neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mo-
goče podati dokler ni zaključen zapisnik o
poteku javne dražbe.

10. Informacije: vse dodatne informaci-
je o pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičnini lahko dobijo intere-
senti na tel. 02/82-46-114, ogled pa je mo-
goč po predhodni telefonski najavi na isti
številki.

11. Ustavitev postopka: komisija za vo-
denje in nadzor postopkov razpolaganja s
stvarnim premoženjem občine lahko s so-
glasjem župana do sklenitve prodajne po-
godbe postopek javne dražbe ustavi, uspe-
li dražitelj pa nima pravice do odškodnine.

Občina Prevalje

Razpisi delovnih
mest

Ob-107980
Republika Slovenija, Služba Vlade Re-

publike Slovenije za strukturno politiko in
regionalni razvoj, skladno z 59. členom Za-
kona o javnih uslužbencih objavljamo javni
natečaj za naslednja uradniška delovna
mesta:

1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
Vlade Republike Slovenije za strukturno po-
litiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana.

2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
podsekretar.

3. Nazivi, v katerih se lahko opravlja de-
lo uradniškega delovnega mesta: podsekre-
tar, sekretar.

4. Pogoji za opravljanje dela: univerzi-
tetna ali visoka strokovna izobrazba s speci-
alizacijo ali mag., družboslovne oziroma na-
ravoslovne smeri, državni izpit iz javne upra-
ve, 8 let delovnih izkušenj.

5. Dodatna znanja: aktivno znanje angle-
škega jezika.

6. Dokazila, ki jih morajo kandidiati pri-
ložiti k prijavi: kandidati morajo za vsak po-
goj naveden v 4. točki k prijavi priložiti foto-
kopijo ustreznega dokazila, ter fotokopijo
dokazil o dodatnih znanjih navedenih v
5. točki. Nepopolne vloge v izbirnem po-
stopku ne bodo upoštevane.

7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na na-
slov, naveden v 1. točki, s pripisom “javni
natečaj za delovno mesto podsekretar –
ESRR“, s pripisanim datumom objave na-
tečaja.

8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.

9. Oseba, ki daje informacije: Tamara
Potočar, tel. 478-37-68, vsak delavnik med
9. in 11. uro.
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10. Vsak kandidat mora za imenovanje v
naziv skladno z drugim odstavkom 88. čle-
na Zakona o javnih uslužbencih izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:

– državljanstvo Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi

naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,

– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

Naloge za katere se delovno mesto raz-
pisuje se nanašajo na: neposredna pomoč
pri vodenju strokovnih nalog na delu delov-
nega področja službe, vodenje projektnih
skupin, samostojno oblikovanje sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
opravljanje drugih najzahtevnejših nalog, vo-
denje in sodelovanje v najzahtevnejših pro-
jektnih skupinah, koordinacija izvedbe ukre-
pov evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR) vključno, odgovornost za učinkovi-
to in pravilno izvajanje ESRR vključno s
spremljanjem doseganja ciljev po kazalni-
kih in usmerjanjem ter vodenjem delovanja
posredniškega telesa.

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo
izkazali poznavanje kohezijske politike EU,
poznavanje delovanja državne administraci-
je in imeli izkušnje na področjih vodenja in
izvajanja programov – projektov financira-
nih v okviru finančnih instrumentov EU.

Služba Vlade Republike Slovenije
za strukturno politiko

in regionalni razvoj

Št. 12200-0110/03-005 Ob-107992
Republika Slovenija, Upravna enota

Kranj na podlagi 58. člena in v skladu s
prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) ob-
javlja javni natečaj za zasedbo štirih uradni-
ških delovnih mest

svetovalec za gradnjo objektov v od-
delku za okolje in prostor.

Delo na uradniškem delovnem mestu se
bo opravljalo v nazivu svetovalec III, v pro-
storih Upravne enote Kranj in občasno na
terenu.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, mo-
rajo kandidati izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,

– univerzitetno izobrazbo FAGG, organi-
zacijske, pravne smeri ali visoko strokovno
izobrazbo FAGG, organizacijske ali upravne
smeri,

– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega

postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu,

– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenih stro-

kovnih izpitih,
– 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 in ki ne sme biti sta-
rejše od treh mesecev,

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

V naziv se lahko izjemoma imenuje po-
sameznik, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave pod pogojem, da ga
opravi najkasneje v enem letu, sicer se ime-
novanje v naziv razveljavi.

Kandidati pošljejo pisno prijavo z doka-
zili na naslov: Republika Slovenija, Upravna
enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v
roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma od dne objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slo-
venije.

Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v 30 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. Izbranim kandidatom bodo izdane
upravne odločbe o izbiri, drugim kandi-
datom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.

Z izbranimi kandidati bodo po dokon-
čnosti odločb o izbiri sklenjene pogodbe o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delov-
nim časom in s petmesečnim poskusnim
delom.

Upravna enota Kranj

Št. 12200-0110/03-005 Ob-107993
Republika Slovenija, Upravna enota

Kranj, na podlagi 7. točke 57. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
56/02) in v skladu s 23. členom Zakona o
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.
42/02) objavlja dve prosti delovni mesti

strokovni sodelavec I – član komisije
za vozniške izpite v oddelku za upravne
notranje zadeve (strokovno-tehnično de-
lovno mesto).

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, mo-
rajo kandidati za opravljanje tega dela ime-
ti še:

– višjo strokovno izobrazbo družboslov-
ne, naravoslovne smeri,

– najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– preizkus usposobljenosti za ocenjeval-

ca pred komisijo MNZ,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Pogodba o zaposlitvi se bo z izbranima

kandidatoma sklenila za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in dvomesečnim
poskusnim delom.

Kandidati pošljejo pisno prijavo z doka-
zili o izpolnjevanju pogojev in opisom delov-
nih izkušenj v roku 8 dni od dne objave na
naslov: Republika Slovenija, Upravna enota
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj. Nepo-
polnih in prepozno prejetih vlog ne bomo

obravnavali. Izbranima kandidatoma bo iz-
dan sklep o izbiri, neizbrani kandidati pa bo-
do pisno obveščeni, da niso bili izbrani.

Upravna enota Kranj

Št. 124-204/2003 Ob-107994
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim

odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in
110/02) v.d. generalni direktor Veterinar-
ske uprave Republike Slovenije objavlja jav-
ni natečaj za zasedbo uradniškega delov-
nega mesta

inšpektor svetnik v Veterinarski upra-
vi Republike Slovenije, Oddelek za zdra-
vila, mamila in strupe v veterinarski me-
dicini, ki se opravlja v nazivu inšpektor
– višji svetnik.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava mo-
rajo kandidati izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
veterinarske smeri;

– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;

– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;

– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja;

– imeti morajo znanje enega tujega je-
zika;

– 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;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdil o opravljenih strokov-

nih izpitih;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev, ki ga izda Mini-
strstvo za pravosodje;

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
zenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee;

– fotokopijo potrdila o znanju enega tu-
jega jezika.

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 za inšpektorja pod pogojem, da
bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedena izpita opravile najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na de-
lovnem mestu inšpektor svetnik v nazivu
inšpektor – višji svetnik v prostorih Veteri-
narske uprave Republike Slovenije, Par-
mova 53, Ljubljana.
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– poznavanje metodologije makroeko-
nomskih analiz in napovedovanja;

– poznavanje metodologije nacionalnih
računov ter analize zaključnih računov in
drugih računovodskih izkazov;

– strokovne, organizacijske, svetovalne
in vodstvene naloge na področju bilančne
makroekonomske analize;

– ocenjevanje, napovedovanje in proje-
ciranje osnovnih makroekonomskih agrega-
tov in sistema nacionalnih računov;

– poznavanje slovenske zakonodaje in
evropskih direktiv s tega področja;

– smisel za skupinsko delo in izkušnje
pri vodenju projektov;

– smisel za analiziranje podatkov, njiho-
vo vključevanje v vsakdanje delo in razumlji-
vo pisno podajanje rezultatov dela;

– smisel za povezovanje parcialnih po-
datkov v celoto;

– pod tč. 3:
– poznavanje metodologije makroeko-

nomskih analiz;
– poznavanje metodologije sektorskih

analiz in napovedovanja dodane vrednosti
ter analize zaključnih računov in drugih ra-
čunovodskih izkazov;

– poznavanje metodologije analiz struktur-
nih sprememb in strukturnih reform, vključno
s sistemom strukturnih indikatorjev EU;

– poznavanje Lizbonske strategije in
strukturnih reform v EU ter področja razvoja
informacijske družbe;

– smisel za skupinsko delo in izkušnje
pri vodenju projektov;

– smisel za analiziranje podatkov, njiho-
vo vključevanje v vsakdanje delo in razumlji-
vo pisno podajanje rezultatov dela;

– smisel za povezovanje parcialnih po-
datkov v celoto.

– sodelavca/sodelavko za delovno
mesto podsekretar na Uradu za makro-
ekonomske analize in razvoj za nasled-
nja področja:

4. vodenje Oddelka za informatiko
Splošni pogoji:
– univerzitetna strokovna izobrazba eko-

nomske smeri ali tehnične smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj z uni-

verzitetnim študijem, oziroma najmanj 5 let
in 3 mesece z dokončanim podiplomskim
študijem.

Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– pooblastilo za dostop do tajnih podat-

kov stopnje “INTERNO”.
Oba posebna pogoja se lahko izpolnita

naknadno.
Funkcionalna in specialna znanja:
– aktivno znanje angleškega jezika, pa-

sivno znanje drugega svetovnega jezika,
– poznavanje in obvladovanje specialnih

računalniških znanj in programskih jezikov,
– vodstvene sposobnosti.
Prednost bodo imeli kandidati z znanji in

priporočili z naslednih področij:
pod tč. 4:
– poznavanje strategije razvoja informa-

cijskega sistema državne uprave;
– praksa in znanja s področja razvoja,

standardizacije in učinkovitosti informacijske
tehnologije;

– praksa in znanja s področja nabave,
razvojnih usmeritev in projektov s področja
informacijske tehnologije;

– smisel za skupinsko delo in izkušnje
pri vodenju projektov;

– poznavanj predpisov, razvojnih doku-
mentov in politik povezanih s področjem de-
la v državni upravi;

– poznavanje vloge in pristojnosti Cen-
tra Vlade za informatiko;

– uporaba in razvoj metodoloških orodij
in informacijskih sistemov povezanih s po-
dročjem dela.

5. vodenje Oddelka za publicistiko in
knjižnico

Splošni pogoji:
– univerzitetna strokovna izobrazba

družboslovne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj z uni-

verzitetnim študijem, oziroma najmanj 5 let
in 3 mesece z dokončanim podiplomskim
študijem.

Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– pooblastilo za dostop do tajnih podat-

kov stopnje “INTERNO”.
Oba posebna pogoja se lahko izpolnita

naknadno.
Funkcionalna in specialna znanja:
– aktivno znanje angleškega jezika, pa-

sivno znanje drugega svetovnega jezika,
– znanje dela z računalnikom,
– strokovni izpit za bibliotekarja,
– vodstvene sposobnosti.
Prednost bodo imeli kandidati z znanji in

priporočili s področij:
pod tč. 5:
– licenca za kreiranje zapisov v COBISS

sistemu;
– priprava bibliografij raziskovalcev;
– vključevanje publikacij v eksterne ba-

ze podatkov;
– poznavanje in spremljanje predpisov,

razvojnih dokumentov in politik povezanih s
področjem dela ter priprava strokovnih pod-
lag za njihovo oblikovanje;

– sodelovanje s knjižnicami, INDOK cen-
tri in ostalimi zunanjimi institucijami.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne pri-
jave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju
splošnih in posebnih pogojev ter funkcional-
nih in specialnih znanj in morebitnih drugih
znanj in priporočil z želenih področij v 8 dneh
od objave na naslov Urad za makroekonom-
ske analize in razvoj, Gregorčičeva 27, 1000
Ljubljana, s pripisom “Interni razpis – (naziv
DM na katerega se prijavljajo)”.

Izbrani javni uslužbenec bo premeščen
na delovno mesto za nedoločen čas s pol-
nim delovnim časom.

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-107998
Svet zavoda Zdravstvenega doma Cer-

knica-Loška dolina razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda,
na podlagi 32. člena Zakona o zavodih

(Ur. l. RS, št. 13/96), 10. in 11. člena Odlo-
ka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Cer-
knica-Loška dolina (Ur. l. RS, št. 40/97),
26. in 28. do 30. člena statuta Zdravstve-
nega doma Cerknica-Loška dolina z dne
18. 12. 1997 (Bilten, št. 37/98) in sklepa o

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Veterinarska uprava Republi-
ke Slovenije, p.p. 2639, 1001 Ljubljana, v
roku 8 dni od dne objave. Kandidati bodo o
izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60
dni od dneva objave. O izbiri uradnika bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena iz-
branemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delov-
nim časom.

Informacije dobite na tel. 01/300-13-02
(Gorazd Urbanija).

Veterinarska uprava
Republike Slovenije

Št. 137/2003 Ob-107997
V skladu z 58. členom Zakona o javnih

uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Urad RS za makroekonomske analize in raz-
voj, Gregorčičeva 27, Ljubljana, javni nate-
čaj za:

– sodelavca/sodelavko za delovno
mesto sekretar na Uradu za makroeko-
nomske analize in razvoj za naslednja
področja:

1. vodenje Sektorja za tekoče analize in
ekonomsko politiko,

2. vodenje Sektorja za narodnogospo-
darske bilance,

3. vodenje Sektorja za ekonomsko ana-
lizo in razvoj.

Splošni pogoji:
– univerzitetna strokovna izobrazba eko-

nomske smeri,
– najmanj 11 let delovnih izkušenj z uni-

verzitetnim študijem, oziroma najmanj 7 let
in 3 mesece z dokončanim podiplomskim
študijem.

Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– pooblastilo za dostop do tajnih podat-

kov stopnje “INTERNO”.
Oba posebna pogoja se lahko izpolnita

naknadno.
Funkcionalna in specialna znanja:
– aktivno znanje angleškega jezika, pa-

sivno znanje drugega svetovnega jezika,
– znanje dela z računalnikom,
– poznavanje metod raziskovalnega

dela,
– vodstvene sposobnosti.
Prednost bodo imeli kandidati z znanji in

priporočili z naslednjih področij:
pod tč. 1:
– poznavanje metodologije makroeko-

nomskih analiz in napovedovanja;
– praksa in znanja s področja priprave

izhodišč za oblikovanje ekonomske poli-
tike;

– praksa in znanja s področja koordina-
cije ekonomske politike v EU;

– poznavanje slovenske zakonodaje in
evropskih direktiv s tega področja;

– smisel za skupinsko delo in izkušnje
pri vodenju projektov;

– smisel za analiziranje podatkov, njiho-
vo vključevanje v vsakdanje delo in razumlji-
vo pisno podajanje rezultatov dela;

– smisel za povezovanje parcialnih po-
datkov v celoto;

pod tč. 2:
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28/00) je Svet sodnikov za prekrške na
31. seji 16. decembra 2003 sprejel sklep:

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije razpisuje prosto mesto

namestnika predstojnice Sodnika za
prekrške Ajdovščina.

Kandidati naj prijave z življenjepisom z
opisom svoje strokovne dejavnosti in orga-
nizacijskimi izkušnjami po izvolitvi v sodni-
ško funkcijo pošljejo na naslov: Svet sodni-
kov za prekrške Republike Slovenije, Mala
ulica 3, Ljubljana, v 15 dneh od dneva obja-
ve tega razpisa.

Svet sodnikov za prekrške
Republike Slovenije

Št. 111-98/03-0515 Ob-108089
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) 2 prosti mesti okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
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 okrajnega sodnika, določene v
1. 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. 111-94/03-0515 Ob-108096
Ministrstvo za pravosodje na podlagi Pri-

stopne pogodbe k Evropski uniji, ki jo je Re-
publika Slovenija podpisala 16. aprila 2003 v
Atenah (objavljena v UL L 236 in UL C 227 E,
23. 9. 2003) ter na podlagi 4. člena Zakona
o predlaganju kandidatov iz Republike Slove-
nije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni
list RS, št. 64/01 in 59/02) razpisuje:

– 1 mesto za sodnika Sodišča Evrop-
skih skupnosti v Luksemburgu.

Razpisni pogoji:
– oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev

na sodniško mesto vrhovnega sodnika po
določbah zakona, ki ureja sodniško službo
ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za
sodnika ustavnega sodišča,

– nedvomna neodvisnost.
Izbrani kandidat bo funkcijo začel oprav-

ljati z dnem, ko bo Republika Slovenija po-
stala članica Evropske unije.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15
dneh po objavi. K prijavi mora biti priložen
tudi opis strokovne dejavnosti po zadnjem
pridobljenem strokovnem oziroma znanstve-
nem naslovu.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-94/03-0515 Ob-108097
Ministrstvo za pravosodje na podlagi Pri-

stopne pogodbe k Evropski uniji, ki jo je
Republika Slovenija podpisala 16. aprila
2003 v Atenah (objavljena v UL L 236 in UL
C 227 E, 23. 9. 2003) ter na podlagi 4. čle-
na Zakona o predlaganju kandidatov iz Re-

publike Slovenije za sodnike mednarodnih
sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02)
razpisuje:

– 1 mesto za sodnika Sodišča prve
stopnje v Luksemburgu.

Razpisni pogoji:
– oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev

na sodniško mesto vrhovnega sodnika po
določbah zakona, ki ureja sodniško službo
ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za
sodnika ustavnega sodišča,

– nedvomna neodvisnost.
Izbrani kandidat bo funkcijo začel oprav-

ljati z dnem, ko bo Republika Slovenija po-
stala članica Evropske unije.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15
dneh po objavi. K prijavi mora biti priložen
tudi opis strokovne dejavnosti po zadnjem
pridobljenem strokovnem oziroma znanstve-
nem naslovu.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-94/03-0515 Ob-108098
Ministrstvo za pravosodje na podlagi Pri-

stopne pogodbe k Evropski uniji, ki jo je
Republika Slovenija podpisala 16. aprila
2003 v Atenah (objavljena v UL L 236 in UL
C 227 E, 23. 9. 2003) ter na podlagi 4. čle-
na Zakona o predlaganju kandidatov iz Re-
publike Slovenije za sodnike mednarodnih
sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02)
razpisuje:

– 1 mesto za nacionalnega predstav-
nika v Eurojust,

ustanovljenega na podlagi Sklepa Sveta
z dne 28. 2. 2002 o vzpostavitvi Eurojust z
namenom krepiti boj proti težkim kaznivim
dejanjem (UL L 63, 6. 3. 2002, str. 1).

Razpisni pogoji:
– oseba, ki opravlja funkcijo vrhovnega

državnega tožilca Republike Slovenije ali vi-
šjega državnega tožilca Republike Sloveni-
je in ki izpolnjuje pogoje za sodnika Vrhov-
nega sodišča Republike Slovenije.

Kandidat bo izvoljen za obdobje štirih
let.

Izbrani kandidat bo funkcijo začel oprav-
ljati z dnem, ko bo Republika Slovenija po-
stala članica Evropske unije.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15
dneh po objavi. K prijavi mora biti priložen
tudi opis strokovne dejavnosti po zadnjem
pridobljenem strokovnem oziroma znanstve-
nem naslovu.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-94/03-0515 Ob-108099
Ministrstvo za pravosodje na podlagi Pri-

stopne pogodbe k Evropski uniji, ki jo je
Republika Slovenija podpisala 16. aprila
2003 v Atenah (objavljena v UL L 236 in UL
C 227 E, 23. 9. 2003) ter na podlagi 4. čle-
na Zakona o predlaganju kandidatov iz Re-
publike Slovenije za sodnike mednarodnih
sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02)
razpisuje:

– 1 mesto za ad hoc sodnika za var-
stvo osebnih podatkov v skupnem nad-
zornem telesu,

začetku postopka za imenovanje direktorja
7. redne seje sveta zavoda dne 27. 11.
2003.

Kandidat mora poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjevati še naslednje zahteve:

– visoka strokovna izobrazba ustrezne
zdravstvene smeri,

– opravljen specialistični izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj zdrav-

stvene smeri ustrezne dejavnosti zavoda,
– dodatna funkcionalna znanja iz mana-

gementa,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev pošljite v roku 8 dni od dneva
objave razpisa v ovojnici z oznako “Za raz-
pis“ na naslov: Svet zavoda, Zdravstveni
dom Cerknica-Loška dolina, Cesta 4. maja
17, 1380 Cerknica.

O izbiri bomo kandidata obvestili najka-
sneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.

Zdravstveni dom Cerknica-Loška
dolina

Ob-108001
Svet Splošne bolnišnice Novo mesto,

Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, je
na podlagi 22.a člena Statuta javnega
zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice
Novo mesto na seji dne 17. 12. 2003 spre-
jel sklep o razpisu prostega delovnega
mesta

strokovnega direktorja Splošne bol-
nišnice Novo mesto.

Za strokovnega direktorja lahko kandidi-
ra oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo medi-
cinske smeri,

– ima opravljeno specializacijo s podro-
čja dejavnosti zavoda,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi
znanji,

– ima verificirana znanja iz upravljanja,
– prijavi na razpis predloži program stro-

kovnega vodenja in razvoja zavoda.
Za imenovanje je potrebno predhodno

mnenje strokovnega sveta zavoda.
Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena z iz-

branim kandidatom za mandatno dobo šti-
rih let.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev naj kandidati oziroma kandi-
datke pošljejo v roku 15 dni po tej objavi na
naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, s
pripisom: “Za razpis za delovno mesto stro-
kovnega direktorja“.

Kandidati bodo pisno obveščeni o izbo-
ru v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.

Svet Splošne bolnišnice Novo mesto

Št. 97-2003 Ob-108007
Na podlagi tretjega odstavka 258.c in

258.č člena Zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
17/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US,
35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98,
31/00, 33/00 – odl. US in 24/01) v zvezi
s tretjim odstavkom 61. člena in četrtim od-
stavkom 62. člena Zakona o sodiščih (Ura-
dni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in
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ustanovljenem na podlagi Sklepa Sveta
z dne 28. 2. 2002 o vzpostavitvi Eurojust z
namenom krepiti boj proti težkim kaznivim
dejanjem (UL L 63, 6. 3. 2002, str. 1).

Razpisni pogoji:
– oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev

na sodniško mesto vrhovnega sodnika po
določbah zakona, ki ureja sodniško službo
ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za
sodnika ustavnega sodišča.

Kandidat bo izvoljen za obdobje štiriin-
dvajsetih mesecev z možnostjo ponovne iz-
volitve.

Izbrani kandidat bo funkcijo začel oprav-
ljati z dnem, ko bo Republika Slovenija po-
stala članica Evropske unije.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15
dneh po objavi. K prijavi mora biti priložen
tudi opis strokovne dejavnosti po zadnjem
pridobljenem strokovnem oziroma znanstve-
nem naslovu.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-23-2003-1 Ob-108121
Na podlagi 56. člena, prvim odstavkom

58. člena, 59. in 61. in prvega odstavka
109. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02), minister za in-
formacijsko družbo objavlja javni natečaj za
zaposlitev

pripravnika za usposabljanje za opra-
vo državnega izpita iz javne uprave v
Ministrstvu za informacijsko družbo.

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, mora-
jo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

– biti morajo univerzitetni diplomirani po-
litologi – smer mednarodni odnosi;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slove-

nije;
– 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;

– znanje dveh svetovnih jezikov;
– poznavanje temeljnih vsebin in dejstev

EU;
– računalniška pismenost (urejevalnik

besedil in urejevalnih preglednic, uporaba
interneta in elektronske pošte).

K prijavi z življenjepisom morajo kandi-
dati priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– 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.

Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pri-
pravnik za določen čas 10 mesecev v ura-
dnih prostorih Ministrstva za informacijsko
družbo.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Ministrstvo za informacijsko
družbo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, in si-
cer v roku 8 dni od dneva objave v Ura-
dnem listu Republike Slovenije oziroma od
objave pri Zavodu za zaposlovanje Republi-
ke Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne-
va objave v Uradnem listu Republike Slove-
nije oziroma od dneva objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s pol-
nim delovnim časom.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna mag. Mirijam Sen-
čar, tel. 01/478-83-55.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 465/03 Ob-108132
Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-

ce, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:

svetovalec – pripravnik v Sektorju za
davčni in carinski sistem.

Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– znanje francoskega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat

izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in po-
goje iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.

Dokazila, ki jih morajo kandidati pred-
ložiti:

– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazila o znanju francoskega jezika,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili de-

lovno razmerje za določen čas 10 mese-
cev, s polnim delovnim časom. Delo bo
opravljal v Sektorju za davčni in carinski si-
stem, Župančičeva 3, Ljubljana.

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

Št. 465/03 Ob-108133
Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-

ce, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:

svetovalec – pripravnik v Sektorju za
davčni in carinski sistem.

Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat

izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in po-
goje iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.

Dokazila, ki jih morajo kandidati predlo-
žiti:

– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili de-

lovno razmerje za določen čas 10 mese-
cev, s polnim delovnim časom. Delo bo
opravljal v Sektorju za davčni in carinski si-
stem, Župančičeva 3, Ljubljana.

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

Št. 465/03 Ob-108134
Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-

ce, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:

svetovalca v Sektorju za upravni po-
stopek na drugi stopnji s področja dav-
čnih in carinskih zadev.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v na-
zivu svetovalec II. Delo na tem delovnem
mestu se lahko opravlja v nazivu svetova-
lec II in I.

Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih

izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma

ustrezni priznani strokovni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat

izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava ter po-
goje iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.

Dokazila, ki jih morajo kandidati predlo-
žiti:

– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpi-

tu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu,

– dokazilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu iz upravnega postopka,

– 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 upravni postopek na drugi stopnji s
področja davčnih in carinskih zadev, Šmar-
tinska cesta 55, Ljubljana.

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

Št. 465/03 Ob-108135
Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-

ce, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:

podsekretarja v Sektorju za pripravo
in upravljanje proračuna.
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Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist,
– najmanj 8 let 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),

– poznavanje področja kmetijstva.
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.

Dokazila, ki jih morajo kandidati predlo-
žiti:

– 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 pripravo in upravljanje proračuna,
Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu podse-
kretar. Delo na tem delovnem mestu se lah-
ko 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

Št. 122-13/2003 Ob-108142
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim

odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslu-
žbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in
110/02) direktor Servisa skupnih služb Vla-
de Republike Slovenije objavlja javni nate-
čaj za zasedbo naslednjih prostih uradni-
ških delovnih mest:

1. podsekretar, ki se opravlja v nazi-
vu podsekretar.

Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne, tehnič-

ne ali ekonomske smeri ali visoka strokov-
na izobrazba s specializacijo oziroma magi-
sterijem tehnične ali ekonomske smeri;

– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit (državni izpit iz javne

uprave).
Zaželjeno je, da imajo kandidati nasled-

nja funkcionalna in specialna znanja:
– poznavanje predpisov s področja izvr-

ševanja proračuna in načel proračunskega
financiranja,

– poznavanje pravnih vidikov pridobiva-
nja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim
premoženjem države,

– znanje za delo z osebnim računalni-
kom (okolje MS Word in MS Excel);

2. podsekretar, ki se opravlja v nazi-
vu podsekretar.

Pogoji:
– univerzitetna izobrazba gradbene ali

arhitekturne smeri;

– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit (državni izpit iz javne

uprave).
Zaželjeno je, da imajo kandidati znanje

za delo z osebnim računalnikom (okolje MS
Word in MS Excel).

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava mo-
rajo kandidati, ki se bodo prijavili na pro-
sto delovno mesto pod 1. točko oziroma
pod 2. točko izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije;

– 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, ki se bodo prijavili na prosti delovni
mesti pod 1. točko oziroma pod 2. točko
priložiti naslednja dokazila:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem stro-

kovnem izpitu;
– 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 alineje;

– fotokopije dokazil o izpolnjevanju fun-
kcionalnih znanj.

Kandidat, ki nima ustreznega strokov-
nega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imeno-
vanja.

Izbrana kandidata bosta delo opravljala
na delovnih mestih podsekretarja v nazivu
podsekretarja v prostorih Servisa skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, v Ljublja-
ni, Gregorčičeva 27a.

Kandidati pošljejo pisne prijave z doka-
zili na naslov: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, p.p. 644, Gregorči-
čeva 27a, 1000 Ljubljana, in sicer v roku
8 dni od dne objave v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije oziroma od dne objave pri
Zavodu za zaposlovanje Republike Slove-
nije. Kandidati bodo o izbiri pisno obve-
ščeni najkasneje v roku 60 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Sloveni-
je oziroma od dne objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu kandidatu, drugim kan-
didatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.

Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranima kandidatoma sklenjena pogodba
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim de-
lovnim časom.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Terezija Pesrl,

zaposlena v Servisu skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, tel. 01/478-18-80.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 223/2003 Ob-108170
Svet Zavoda za zdravstveno varstvo No-

va Gorica na podlagi Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju
Zavoda za socialno medicino in higieno No-
va Gorica v javni zdravstveni zavod Zavod
za zdravstveno varstvo Nova Gorica razpi-
suje delovno mesto

direktorja Zavoda za zdravstveno var-
stvo Nova Gorica.

Delovno mesto razpisujemo za nedolo-
čen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat-ka bo imenovan za štiri leta in bo
po končanem mandatu lahko ponovno ime-
novan.

Kandidat-ka mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z

ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi
znanji.

Kandidati morajo predložiti program de-
javnosti zavoda s smernicami za njegovo
izvajanje.

Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev naj kandidati pošljejo do
9. 1. 2004 v zaprti ovojnici na naslov: Zavod
za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Vipav-
ska cesta 13, 5000 Nova Gorica, z oznako
“za razpisno komisijo“.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od dneva objave razpisa.

Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica

Ob-108254
Svet Zasavske ljudske univerze Trbovlje,

Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje, razpisuje
delovno mesto

direktorja zavoda.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-

goje:
– izpolnjevanje splošnih in z Zakonom o

financiranju vzgoje in izobraževanja ter Za-
konom o izobraževanju odraslih določenih
pogojev,

– strokovni izpit,
– najmanj 5-letne delovne izkušnje v

vzgojno-izobraževalni dejavnosti, od tega
3 leta v izobraževanju odraslih,

– organizacijske in vodstvene sposob-
nosti,

– predložitev ustreznega programa za
5-letno mandatno obdobje.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov Zasavske ljudske
univerze Trbovlje, s pripisom “Za razpis“.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakoni-
tem roku.

Zasavska ljudska univerza Trbovlje

Št. 123-1/2003/1 Ob-108260
Na podlagi 56. člena, v skladu s prvim

odstavkom 58. člena in na podlagi prvega
odstavka 109. člena Zakona o javnih usluž-
bencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02),
direktor Centra Vlade RS za informatiko ob-
javlja javni natečaj za zaposlitev
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pripravnika za usposabljanje za oprav-
ljanje državnega izpita iz javne uprave.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– biti morajo univerzitetni diplomirani
ekonomisti;

– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slo-

venije;
– 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 diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu.
Natečajna komisija bo v razgovoru pre-

sojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje osnov elektronskega po-

slovanja v Sloveniji in Evropski uniji;
– poznavanje sodobnih tehnologij;
– poznavanje managementa in organiza-

cije dela;
– poznavanje osnov računovodstva;
– poznavanje računalniških programov

za pisarniško poslovanje.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pri-

pravnik za določen čas 10 mesecev v Cen-
tru Vlade RS za informatiko. V času priprav-
ništva bo kandidat opravljal naslednje nalo-
ge: komuniciranje s strankami, sodelovanje
pri sklepanju pogodb, spremljanje področ-
nega finančnega poslovanja ter analiza in
spremljanje razvoja elektronskega poslova-
nja v Sloveniji in v svetu.

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Center Vlade RS za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, in sicer v roku
8 dni od dneva objave v Uradnem listu Re-
publike Slovenije oziroma od objave pri Za-
vodu za zaposlovanje Republike Slovenije.

Izbranemu kandidatu bo v roku 8 dni
izdana upravna odločba, drugim kandida-
tom pa bo izdan sklep, da niso bili izbrani.

Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s pol-
nim delovnim časom.

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Simona Izlakar, za-
poslena v Centru Vlade RS za informatiko,
Sektor splošnih zadev, tel. 01/478-85-62.

Center Vlade RS za informatiko

Druge objave

Obvestilo
Ob-108000

Urad RS za intelektualno lastnino obve-
šča zainteresirano javnost, da ni odobril ozi-
roma ni dal soglasja po 153. členu Zakona
o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list
RS, št. 21/95, 9/01 in 30/01) k

– Splošnim pogojem in tarifi za radiodi-
fuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisi-
jo fonogramov,

– Splošnim pogojem in splošni tarifi za
kabelsko retransmisijo fonogramov,

– Splošnim pogojem in splošni tarifi za
javno priobčitev fonogramov in sekundarno
radiodifuzno oddajanje fonogramov,

– Sklepu o določitvi višine vrednosti toč-
ke tarife za javno priobčitev fonogramov in
sekundarno radiodifuzno oddajanje fonogra-
mov in

– Sklepu o določitvi višine vrednosti točke
tarife za kabelsko retransmisijo fonogramov,
ki jih je Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev
in proizvajalcev fonogramov objavil v Uradnem
listu RS, št. 123 z dne 11. 12. 2003.

Urad RS za intelektualno lastnino
Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-108111
Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju

prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03
– popr.) Občina Piran, Urad za okolje in
prostor, sklicuje drugo prostorsko konferen-
co, ki bo 6. januarja 2004 ob 10. uri v
dvorani Domenica Tintoretta občinske me-
stne palače v Piranu, Tartinijev trg 2.

Na prostorski konferenci bo predstav-
ljen osnutek predloga lokacijskega načrta
Salinera.

Namen prostorske konference je prido-
bitev priporočil, usmeritev in legitimnih inte-
resov lokalne skupnosti, gospodarstva in in-
teresnih združenj ter organizirane javnosti v
zvezi s pripravo prostorskih aktov.

Udeleženci prostorske konference, ki
predložijo dokazila, da zastopajo organ, orga-
nizacijo, društvo ali drugo pravno osebo, lah-
ko na konferenci podajo svoja priporočila in
usmeritve v pisni obliki ali ustno na zapisnik.

Občina Piran

Ob-108173
Na podlagi sklepa stečajnega senata

Okrožnega sodišča v Celju, zadeva
St 65/2003 z dne 18. 12. 2003 nad ste-
čajnim dolžnikom Simončič Sonja s.p. – v
stečaju “Kava Bar Nace”, Vrhovo 60, 1433
Radeče, objavlja stečajni upravitelj

zbiranje ponudb
(I. narok)

I. Predmet prodaje
Premičnine – gostilniška oprema (točil-

ni pult, avtomat za sokove, barski stoli 7
kom, blagajna, glasbeni stolp, televizor,
kotna klop, različne mize 8 kom., stoli 18
kom., pomivalni stroj, vrči, kozarci itd.) po
cenitvenem seznamu.

Premoženje se prodaja v kompletu za
izklicno ceno 320.450 SIT. Varščina znaša
najmanj 10% izklicne cene.

Premoženje je ocenjeno kot celota s ce-
nitvenim poročilom z dne 17. 10. 2003 in bo
prodano po nače lu “videno – kupljeno”. Iz-
klicne cene so v skladu s cenitvenimi poroči-
li Zvoneta Jezernika, univ. dipl. inž., stalnega
sodnega cenilca in jih je možno dobiti pri
ogledu.

II. Pogoji prodaje
1. Premoženje se prodaja v kompletu

kot celota, po sistemu “videno-kupljeno”.
2. Premoženje bo prodano najugodnej-

šemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni

upravitelj pod nadzorom predsednika ste-
čajnega senata (154. člen ZPPSL).

3 Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogod-
bo v roku 30 dni po prejemu poziva stečaj-
nega upravitelja za sklenitev pogodbe, ku-
pnino pa plačati v 15 dneh od sklenitve
pogodbe.

4. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 3. točki, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima
stečajni upravitelj pravico odstopiti od po-
godbe, oziroma razdreti že sklenjeno po-
godbo brez dodatnega roka za izpolnitev.

5. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se dodatno zaračunajo izbranemu ponud-
niku, in sicer na podlagi Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98).
Vse dajatve in stroške v zvezi z prenosom
lastništva mora plačati kupec.

6. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.

7. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del ku-
pnine, ki ostane po pokritju varščine od do-
datnih stroškov, nastalih zaradi kupčevega
odstopa od pogodbe.

III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbira-
njem ponudb

1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem po-
nudb lahko sodelujejo domače pravne in fi-
zične osebe ob pogoju, da ob ponudbi vpla-
čajo varščino v določeni višini izklicne cene.

Sodelovati pa ne morejo tiste fizične ose-
be, ki so določene v 153. členu I., II. in III.
odstavka ZPPSL.

2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca, njegov točen naslov in ponujeni zne-
sek, ponudbo pa mora podpisati odgovor-
na oseba. Ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti: dokazilo o plačilu varščine, potrjene na
banki, fizične osebe potrdilo o državljanstvu
RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o re-
gistraciji pravne osebe ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe.

3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene po-
goje.

4. Ponudniki plačajo varščino na račun
stečajnega dolžnika, odprt pri Banki Celje,
št. računa 06376-0938997068, s pripisom
namena nakazila: varščina za zbiranje po-
nudb.

5. Ponudniku, ki ni izbran za najugod-
nejšega ponudnika, se varščina brez obre-
sti vrne v osmih dneh od izbire najugodnej-
šega ponudnika.

IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je osem dni

po objavi.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo

odločeno v osmih dneh od poteka roka za
zbiranje ponudb.

3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v osmih dneh
od izbire.

4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najugodnejšim ponudnikom, ko-
likor ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih
pogojev ali kakorkoli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.
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5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.

6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.

7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje,
s pripisom – Stečajni postopek St 65/2003
– Ponudba za odkup – ne odpiraj.

V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in

ogledom premoženja dobijo zainteresirani
ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos
Tomažu, tel. 03/427-44-80 in GSM
041/652-185.

Dodatne informacije o premoženju in
ogled cenilnega zapisnika je mogoče dobiti
v insolvenčni pisarni v Celju, Ul. XIV. divizije
14/III, vsak delovni dan od 10. do 14. ure,
po predhodnem dogovoru s stečajnim upra-
viteljem.

Stečajni upravitelj

Obvestila o vlogah za
priznavanje označb
posebnih kmetijskih

pridelkov oziroma živil

Ob-107729
Urad RS za priznavanje označb kmetij-

skih pridelkov oziroma živil pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na
podlagi drugega odstavka 9. člena Pravilni-
ka o postopkih za priznavanje označb po-
sebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur.
l. RS, št. 76/03) objavlja

obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje označbe

geografskega porekla za sir MOHANT
Dne 9. 12. 2003 je Urad RS za prizna-

vanje označb kmetijskih pridelkov oziroma
živil (v nadaljevanju: urad), Dunajska 56,
58, 1000 Ljubljana, prejel popolno vlogo
za priznanje označbe geografskega pore-
kla za sir

MOHANT
Vlagatelj: Sirarsko društvo Bohinj,

Srednja vas v Bohinju 73, 4267 Srednja
vas v Bohinju.

Vloga se vodi pod št.: 324-51/01. Spe-
cifikacija je na vpogled javnosti in vsem za-
interesiranim v uradu (Dunajska 56, 58, III.
nadstropje, soba 8) ob predhodni najavi na
tel. 01/478-93-10 ali 01/478-93-07) vsak
delovni dan od 9. do 11. ure, 21 dni po
objavi tega obvestila.

Pisne pripombe se lahko dajo v 21 dneh
po objavi tega obvestila na naslov: Ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Urad RS za priznavanje označb kmetijskih
pridelkov oziroma živil, Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Urad RS za priznavnaje označb
kmetijskih pridelkov oziroma živil

dr. Anton Svetlin
v.d. direktor

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 201-933/2003 1247 Ob-108088
Republika Slovenija, Upravna enota

Novo mesto, Oddelek za upravne notra-
nje zadeve, izdaja po pooblastilu načel-
nika št. 031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na
podlagi 39. člena Zakona o matičnem
registru (ZMatR, Uradni list RS, št. 37/03)
in 51. člena Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (ZUP, Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02), po uradni dol-
žnosti v upravni zadevi spremembe že
vpisanega podatka pri vpisu smrti Mirjane
Vovk, ki je imela prijavljeno zadnje stalno
prebivališče v Veliki Ševnici št. 12, na-
slednji sklep:

Mirjani Vovk, roj. Djordjevič, roj. 17. 10.
1963 v Novem mestu, ki je imela prijavljeno
zadnje stalno prebivališče v Veliki Ševnici
št. 12, in je umrla 18. 11. 2003 v Novem
mestu, se v postopku spremembe že vpisa-
nega podatka v matični knjigi umrlih postavi
začasna zastopnica Majda Struna, delavka
tukajšnjega upravnega organa, ki ga bo za-
stopala v tem postopku.

Št. 209-211/2003-15-06 Ob-108114
Republika Slovenija, Upravna enota

Trebnje, izdaja po pooblastilu načelnika št.
121-11/97-12 z dne 10. 7. 2002 na
podlagi prvega odstavka 51. člena Zako-
na o splošnem upravnem postopku (Ura-
dni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02),
v upravni zadevi ugotavljanja dejanske-
ga stalnega prebivališča za Jožeta Fortu-
na, sedaj neznanega bivališča, naslednji
sklep:

1. V postopku ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Jožeta Fortuna, roj.
25. 2. 1973 v Ljubljani, s prijavljenim stal-
nim prebivališčem na naslovu Sela pri Šum-
berku št. 18, se Jožetu Fortuna postavi za
začasno zastopnico Vido Barle, delavko
Upravne enote Trebnje.

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen poobla-
ščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 35102-141/2003-141 Ob-108124
Upravna enota Brežice izdaja na podla-

gi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) in poo-
blastila načelnika Upravne enote Brežice,
št. 031-1/00-1/45 z dne 4. 10. 2000, v
zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za
gradnjo avtoceste na odseku Smednik –
Krška vas po uradni dolžnosti naslednji
sklep:

Monika Volk, upravna delavka iz UE Bre-
žice, se postavi za začasnega zastopnika

Iastnikov: Martin Škofljanec, parc. št.
4213/1, k.o. Krška vas, Jože Barlič, parc.
št. 4159/1, k.o. Krška vas, Franc Vegelj,
parc. št. 4246/1, k.o. Krška vas, Marjan
Gogala, parc. št. 4017/1, k.o. Cerklje,
Agrarna skupnost Gorenje Skopice, parc.
št. 4923/1, k.o. Krška vas.

Zastopala jih bo v postopku izdaje grad-
benega dovoljenja za gradnjo avtoceste na
odseku Smednik – Krška vas, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik oziroma sama
stranka ali njen pooblaščenec.

Št. 321-1/2003-0401 Ob-108159
Upravna enota Murska Sobota, Od-

delek za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja
na podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in po pooblastilu
načelnika Upravne enote Murska Sobota
št. 031-4/2002-0001 z dne 3. 10. 2002,
v upravni zadevi uvedbe komasacijskega
postopka Mlajtinci – Lukačevci, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika komasacij-
skim udeležencem na obodu komasacijske-
ga območja, Cipot Karlu, Rabska BB, ZG,
Lukač Tereziji, Kanada, Lukač Viktorju, Ka-
nada, Gyorek Francisquezu, Venezuela, Mi-
kola Mariji, Mikola Mihaelu, Štefko Mariji,
Štefko Štefanu, Mostje, Turina Emi, Rabska
BB, ZG in Živanov Darinki, Nemčija se po-
stavi Cipot Franc, župan Občine Moravske
Toplice.

2. Funkcija začasnega zastopnika pre-
neha po končanem komasacijskem postop-
ku oziroma ko se ugotovi prebivališče stran-
ke ali ko se pojavi stranka sama, njen zako-
niti zastopnik ali pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Št. 209-485/2003-519 Ob-108203
Upravna enota Maribor izdaja na pod-

lagi prvega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02)
– ZUP in pooblastila načelnika št.
123-05-16/97-0610/13 z dne 13. 10.
2003, v upravni zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča za Hadžaj Bra-
hima, Hadžaj Ajrijo, Hadžaj Teuto, Hadžaj
Mimozo, Hadžaj Mirlindo in Hadžaj Tarza-
na, katerih prebivališče je neznano, nasled-
nji sklep:

1. Hadžaj Brahimu, roj. 3. 3. 1953 v kra-
ju Gornji Streoc, Hadžaj Ajriji, roj. 5. 4.
1954 v kraju Ljubenić, Hadžaj Teuti, roj.
18. 9. 1982 v kraju Bengazi, Hadžaj Mimo-
zi, roj. 13. 8. 1985 v kraju Zahać, Hadžaj
Mirlindi, roj. 21. 1. 1988 v kraju Peć in Had-
žaj Tarzanu, roj. 5. 7. 1989 v kraju Mar-
burg, s stalnim prebivališčem v Mariboru,
Meljska cesta 59, se postavi začasni zasto-
pnik Janez Grušovnik, delavec Upravne
enote Maribor.

2. Začasni zastopnik zastopa stranke le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za
to oziroma dokler v postopku ne nastopijo
stranke same, njihov pooblaščenec ali za-
koniti zastopnik.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 029-5/2003 Ob-107945
Pravila Zveze svobodnih sindikatov

Slovenije, Sindikata delavcev gradbenih
dejavnosti Slovenije – Togrel, Velika vas
62, Leskovec pri Krškem, ki so bila z
odločbo št. 029-9/98-2/23 z dne 9. 11.
1998, vzeta v hrambo pri Upravni enoti Kr-
ško, vpisana v evidenco pod zap. št. 75, z
matično številko 1166786, se vzamejo iz
hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sin-
dikatov.

Št. 024-016/93-1423 Ob-108008
Pravila oziroma statut ZSSS Sindika-

ta delavcev pri zasebnih delodajalcih
Občine Brežice, s sedežem v Brežicah,
Maistrova 6, se izbrišejo iz evidenčne knji-
ge pravil oziroma statutov sindikatov, ki se
vodi pri Upravni enoti Brežice, pod št.
024-16/93.

Št. 024-04/93-1423 Ob-108009
Pravila oziroma statut ZSSS Sindika-

ta delavcev prometa in zvez, Sindikata
delavcev podjetja Prevoz Brežice, s se-
dežem v Brežicah, Cesta bratov Milav-
cev 42, se izbrišejo iz evidenčne knjige
pravil oziroma statutov sindikatov, ki se vo-
di pri Upravni enoti Brežice, pod št.
024-04/93.

Št. 024-41/93-1423 Ob-108010
Pravila oziroma statut ZSSS Sindikata

podjetja Jutranjka Sevnica, PE Orlica
Brežice, s sedežem v Brežicah, Prešer-
nova 19, se izbrišejo iz evidenčne knjige
pravil oziroma statutov sindikatov, ki se vodi
pri Upravni enoti Brežice, pod št.
024-41/93.

Št. 024-49/93-1423 Ob-108011
Pravila oziroma statut ZSSS Sindikata

komunalnega in stanovanjskega podje-
tja Slovenije, Sindikata podjetja Dizako
d.o.o., s sedežem v Brežicah, Cesta pr-
vih borcev 8, se izbrišejo iz evidenčne knji-
ge pravil oziroma statutov sindikatov, ki se
vodi pri Upravni enoti Brežice, pod št.
024-49/93.

Št. 024-24/93-1423 Ob-108012
Pravila oziroma statut ZSSS Sindikata

delavcev gradbenih dejavnosti Sindika-
ta delavcev Opekarna – Rudnik Brežice,
s sedežem v Brežicah, Šentlenart 71, se
izbrišejo iz evidenčne knjige pravil oziroma
statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Brežice, pod št. 024-24/93.

Št. 024-7/93-1423 Ob-108013
Pravila oziroma statut ZSSS Sindikata

delavcev v vzgojni, izobraževalni in razi-
skovalni dejavnosti Slovenije – Sindika-
ta OŠ Dobova, s sedežem v Dobovi, Ul.
bratov Gerjovič 57, se izbrišejo iz eviden-
čne knjige pravil oziroma statutov sindika-
tov, ki se vodi pri Upravni enoti Brežice,
pod št. 024-7/93.

Št. 028-5/2003-1427 Ob-108087
Upravna enota Slovenske Konjice z

dnem izdaje te odločbe preneha hraniti in
izbriše iz evidence hrambe statutov sindika-
tov pravila Sindikata KNG Slovenije, Sin-
dikata kemične nekovinske in gumarske
industrije Slovenije – Sindikata podjetja
Koplast Slovenske Konjice, s sedežem
Tovarniška cesta 2, Slovenske Konjice,
katera so bila z odločbo številka
028-6/93-1 izdana dne 28. 4 1993, vpisa-
na v evidenco statutov sindikatov pod zapo-
redno številko 5.

Št. 026-50/2003-13-1308 Ob-108083
Pravila sindikata ZSSS Osnovne Mo-

zirje, s sedežem v Mozirju, Šolska ulica
23, ki so bila pri Upravni enoti Mozirje vpi-
sana pod zaporedno številko 13, se z dnem
27. 11. 2003 izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.

Št. 028-7/2003-0505 Ob-108207
1. Pravila Sindikata Cestnega gospo-

darstva Slovenije; Cestno podjetje Mur-
ska Sobota, Lendavska 64, Murska So-
bota, sprejeta dne 7. 11. 2003, se sprej-
mejo v hrambo pri oddelku za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve
Upravne enote Murska Sobota.

2. Pravila sindikata so vpisana v eviden-
co statutov sindikatov pod zap. št. 122.

3. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-60/03-7 Ob-107954
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 16. 12.
2003 na podlagi priglasitve koncentracije iz-
dal odločbo, v kateri je skladno z drugim od-
stavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; ZPOmK) odločil, da koncentracija
družb Železarna Ravne – Monter Dravo-
grad, d.d., Otiški vrh 177, Šentjanž (v na-
daljevanju: ŽR-Monter Dravograd), in Stro-
ji, podjetje za proizvodnjo stiskalnic, stroj-
nih delov in naprav, d.o.o., Koroška cesta
14, Ravne na Koroškem (v nadaljevanju:
Stroji), ni podrejena določbam ZPOmK.

ŽR-Monter Dravograd je pridobil večinski
poslovni delež v družbi Stroji. Zaradi takoj-
šnje odprodaje dela poslovnega deleža
družbe Stroji, bo ŽR-Monter Dravograd ohra-
nil le 37% poslovni delež, ki mu ne zagotavlja
možnosti izvajanja nadzora nad družbo Stro-
ji. V zadevnem primeru tudi ne gre za skupni
nadzor dveh ali več družb nad Stroji.

Ob upoštevanju razpoložljivih podatkov
in Uradu znanih dejstev je Urad ugotovil, da
priglašena transakcija ne predstavlja kon-
centracije v smislu 11. člena ZPOmK in za-
to ni podrejena določbam ZPOmK.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-59/2003-7 Ob-107955
Urad Republike Slovenije za varstvo

konkurence (v nadaljevanju: Urad) je
16. 12. 2003 na podlagi priglasitve kon-
centracije izdal odločbo, v kateri je skla-
dno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99; ZPOmK) odlo-
čil, da je koncentracija družb AIPS, avto-
matizacija, inženiring proizvodnih siste-
mov, d.o.o., Perzonali 6, Prevalje (v na-
daljevanju: AIPS), in SŽ-Oprema Rav-
ne, pnevmatika, hidravlika, orodja in
tehnološke linije, d.o.o., Koroška cesta
14, Ravne na Koroškem (v nadalje-
vanju: SŽ-Oprema Ravne), skladna s pra-
vili konkurence in da ji Urad ne bo na-
sprotoval.

Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega poslovnega deleža družbe AIPS
s strani družbe SŽ-Oprema Ravne, s čimer
je slednja pridobila možnost izvajanja nad-
zora nad družbo SŽ-Oprema Ravne.

Na podlagi podatkov iz priglasitve, dru-
gih dostopnih podatkov ter iz značilnosti po-
nudbe in povpraševanja na trgu pnevmat-
skih in vrtalnih kladiv ter pribora za ta kladi-
va, trgu tehnološke opreme in trgu dode-
lavnih poslov je Urad ugotovil, da v zadevi
priglašene koncentracije ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 30724-7/2003-9 Ob-107956
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)

je 15. 12. 2003 izdal odločbo, s katero je
odločil, da Dogovor o oblikovanju sloven-
skih medbančnih obrestnih mer (Dogovor),
ki so ga 14. 7. 2003 sklenili Združenje
bank Slovenije ter 10 bank, njegovih
članic, ni omejevalni sporazum v smislu pr-
vega odstavka 5. člena ZPOmK. Zahtevek
za podelitev posamične izjeme v smislu
7. člena ZPOmK pa je Urad zavrnil.

Dogovor opredeljuje način zajemanja, iz-
računavanja in objavljanja slovenskih med-
bančnih obrestnih mer SITIBOR – referen-
čnih obrestnih mer za nezavarovane in bre-
men proste medbančne depozite v domači
valuti z ročnostjo do enega leta. SITIBOR
se izračunajo na podlagi dnevnih objav za-
vezujočih kotacij sodelujočih bank. Podpi-
snice so se z Dogovorom zavezale, da bo-
do izvajale vse potrebne aktivnosti za njiho-
vo dnevno oblikovanje.

Dogovor je sklenjen z namenom informi-
ranja vseh udeležencev domačega denar-
nega trga o dnevni višini medbančnih obre-
stnih mer na trgu in nadomešča prejšnji
Dogovor o oblikovanju slovenskih medban-
čnih obrestnih mer (Ur. l. RS, št. 2/02 in
20/02), SITIBOR, izračunan in objavljen na
podlagi Dogovora pa nadomešča SMOM,
ki so ga banke izračunavale in objavljale do
njegove uveljavitve.

Urad je ob ugotovitvi, da sprejetje in
izvajanje Dogovora s strani Združenja bank
Slovenije in njegovih članic, podpisnic
Dogovora, ne bo neposredno urejalo nji-
hovega tržnega položaja in oviralo, pre-
prečevalo ali izkrivljalo konkurence v Re-
publiki Sloveniji, izdal negativni izvid. Ker
izdaja negativnega izvida za določen spo-
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razum izključuje možnost podelitve posa-
mične izjeme za ta isti sporazum, je Urad
zahtevek za podelitev posamične izjeme
zavrnil.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah

Ob-108110
Na podlagi šestega odstavka 69. člena

Zakona o telekomunikacijah – ZTel-1 (Ura-
dni list RS, št. 30/01) Telekom Slovenije,
d.d. objavlja:

Telekom Slovenije d.d. v celoti nudi
vmesnike in storitve v skladu s prilogo
Splošnega akta o fiksnih javnih telekomu-
nikacijskih omrežjih in fiksnih javnih tele-
fonskih storitvah (Uradni list RS, št.
18/02). Njihove natančne tehnične speci-
fikacije je mogoče dobiti na Slovenskem
inštitutu za standardizacijo.

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-108346
Na podlagi 67. člena Zakona o teleko-

munikacijah (Ur. l. RS, št. 30/01) Agencija
za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije po uradni dolžnosti ob-
javlja, da sta na področju storitev mobilnih
javnih radijskih omrežij operaterja s pomem-
bno tržno močjo:

– Družba Mobitel d.d., s sedežem na
Vilharjevi 23, v Ljubljani,

– Družba Si.Mobil d.d., Šmartinska ce-
sta 134b, Ljubljana.

Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto

Republike Slovenije

Objave
gospodarskih družb

Ob-108125
V skladu s 465. členom Zakona o go-

spodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30-1298/1993) družba Si.mobil telekomu-
nikacijske storitve d.d., Šmartinska 134b,
1000 Ljubljana, obvešča, da je družba Mo-
bilkom Beteiligungsgesellschaft MBH (v
100% lasti Mobilkom Austria), Obere Dona-
ustrasse 29, 1020 Vienna Austria, pridobila
75%+1 delnico družbe Si.mobil d.d.

Si.mobil d.d.
uprava družbe

Št. 26-2003 Ob-108215
Na podlagi 516. in 528. člena Zakona o

gospodarskih družbah uprava družbe Se-
menarna Ljubljana, proizvodnja in trgovina,
d.d., Ljubljana, Dolenjska c. 242 kot pre-
vzemne družbe objavlja obvestilo, da je bila
dne 23. 12. 2003 registrskemu sodišču v

Ljubljani predložena pogodba o pripojitvi
prevzete družbe Mercator KŽK Kmetijstvo
Kranj d.o.o. Begunjska ulica 5, 4000 Kranj
k prevzemni družbi Semenarna Ljubljana
d.d. Pogodbo o pripojitvi je pred tem na
svoji redni seji dne, 22. 12. 2003 pregledal
nadzorni svet prevzemne družbe in sprejel
pisno poročilo o pripojitvi.

O soglasju k pripojitvi bo odločal usta-
novitelj prevzete družbe po izpolnitvi obvez-
nosti in izteku rokov iz prvega odstavka
516. člena ZGD. Vsi delničarji prevzemne
družbe imajo pravico do vpogleda listin iz
drugega in tretjega odstavka 516. člena
ZGD na sedežu prevzemne družbe vsak de-
lovni dan med 9. in 14. uro.

Družba mora vsakemu delničarju na nje-
govo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dati prepis teh listin.

Prevzemna družba je stoodstotni in edi-
ni lastnik prevzete družbe in uprava pre-
vzemne družbe ne zahteva, da bi o sogla-
sju za pripojitev odločala skupščina pre-
vzemne družbe. Delničarji prevzemne
družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala prevzemne družbe,
lahko v roku enega meseca od sprejema
sklepa ustanovitelja prevzete družbe o so-
glasju za pripojitev zahtevajo sklic skupšči-
ne prevzemne družbe.

Semenarna Ljubljana d.d.
uprava družbe

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-107962
Edina družbenica Marta Erznožnik, sta-

nijoča 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 povrne
ustrezni del zmanjšanega kapitala, po do-
ločbi 350. člena ZGD.

Saldo plus, Kranj, d.o.o.

Ob-107969
Kot pooblaščenci družbe Telemach d.o.o.

objavljamo sklep skupščine družbe Telemach
d.o.o., z dne 10. 11. 2003, in sicer:

Osnovni kapital družbe se zmanjša za
2.300,000.000 SIT, iz dosedanjih
5.481,467.066,14 SIT na 3.181,467.066,14
SIT.

Telemach d.o.o.

Ob-108116
Karteh, proizvodnja in posredništvo,

d.o.o., Partizanska 109, 6210 Sežana, vpi-
sana v sodnem registru Okrožnega sodišča
v Kopru pod št. reg. vl. 10529600 v skladu
s 454. členom Zakona o gospodarskih
družbah objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe z omejeno odgovornostjo Kar-

teh, proizvodnja in posredništvo, d.o.o., ki
ga je edina družbenica družbe sprejela z
dne 24. 10. 2003.

Zmanjša se osnovni kapital družbe iz no-
minalne vrednosti vložka 95,960.175 SIT
na znesek 5,000.000 SIT. Osnovni kapital
se zmanjša za znesek prenesenih izgub iz
prejšnjih let v znesku 40,619.000 SIT.
Osnovni kapital se zmanjša tudi z umikom
poslovnega deleža nominalne vrednosti nev-
plačanega osnovnega kapitala v višini
47,230.087,50 SIT in z umikom poslovne-
ga deleža družbenice v znesku
3,111.087,50 SIT od že vplačanega kapita-
la. Ob pokrivanju izgube in ob umiku po-
slovnega deleža, osnovni kapital družbe
Karteh d.o.o., Partizanska 109, 6210 Se-
žana, matična številka 1192922, davčna
številka 59926635, znaša 5,000.000 SIT.

V skladu s 454. členom ZGD se poziva-
jo upniki, da se zglasijo pri družbi in izjavijo
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala. Ustanoviteljica družbe izjavlja, da ima
družba poravnane vse obveznosti in da
družba nima upnikov, ter da sklep o zma-
njšanju osnovnega kapitala objavlja za iz-
polnitev obveznosti iz 454. člena ZGD, ki
so osnova za priglasitev zmanjšanja osnov-
nega kapitala pri sodnem registru družb.

Karteh d.o.o. Sežana

Sklici skupščin

Ob-108092
Na podlagi 41. člena Statuta delniške

družbe KLI Logatec, d.d., Tovarniška 36,
Logatec, uprava družbe vabi delničarje na

7. skupščino
delniške družbe KLI Logatec, d.d.,

Tovarniška 36, Logatec,
ki bo v četrtek, 29. januarja 2004 ob

13. uri na sedežu družbe Tovarniška 36,
Logatec.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini v sprejem naslednji predlog sklepa:
izvoli se:

– predsednik skupščine: Marjan Na-
gode,

– preštevalki glasov: Marija Žagar in
Gabrijela Ivančič.

Skupščini bo prisostvoval notar Andrej
Rozman.

2. Spremembe in dopolnitve 8. člena
statuta družbe (dejavnost družbe).

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini v sprejem naslednji predlog sklepa:
sprejmejo se spremembe in dopolnitve
8. člena statuta: razširitev dejavnosti, razvr-
stitev dejavnosti v označbe podrazredov
SKD ter čistopis člena v predloženem be-
sedilu, ki je sestavni del tega sklepa.

Informacija delničarjem
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov in pisnim poročilom nadzornega
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sveta v skladu z 274.a členom Zakona o
gospodarskih družbah je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe
vsak delovni dan od dneva objave sklica v
času med 10. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi del-
ničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali
zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico udeležbe in ure-
sničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo. Kot
datum prijave se šteje datum, ko je družba
prejela obvestilo.

Na dan skupščine delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci svojo prisotnost potrdijo
vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja skup-
ščine.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v
7 dneh po objavi sklica skupščine na upra-
vo družbe.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 13.30, na istem kraju, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

KLI Logatec, d.d.
uprava – direktorica:

Danijela Rus, univ. dipl. ek.

Izvršbe
in zavarovanja

IN 1999/00052 IZ-14616
Z rubežnim zapisnikom z dne 30. 10.

2003, je bil v izvršilnih zadevah pod opr. št.
In 2000/00033, In 2001/00016, In
2001/00052, In 2002/00032 in sklepa z
dne 2. 10. 2000 In 2000/00021, ki se vo-
dijo pri Okrajnem sodišču v Brežicah, oprav-
ljen rubež nepremičnine - stanovanja št. 29,
VI. nadstropje, v izmeri 58,21 m2, ki se na-
haja v stanovanjski hiši na Kregarjevi ulici
št. 1 v Brežicah. Stanovanje je last dolžnice
Koželj Ele, Kregarjeva ulica 1, Brežice.

S sklepom z dne 5. 12. 2002 je sodišče
dovolilo opravo rubeža nepremičnine, ki ni
vpisana v Zemljiško knjigo, v korist upnika
Komunalnega stanovanjskega podjetja d.d.
Brežice, zaradi izterjave 613.319,26 SIT in
upnice Raiffeisenbank Gtossteinvach z.o.o.
zaradi izterjave 3,856.958 SIT.

In 24/2003 IZ-14619
V izvršilni zadevi upnika Jožeta Ježovnika,

Zavodnje 20/a, Šoštanj, ki ga zastopa Rudi
Pahole, odvetnik iz Velenja, proti dolžniku Jo-
žetu Zveru, Trg ljudske pravice 1, Lendava,
zaradi izterjave zneska 1,321.490 SIT s pp, je
Okrajno sodišče v Lendavi na naroku za opra-
vo rubeža nepremičnine, dne 21. 11. 2003
sklenilo:

stanovanje št. 26, v drugem nadstropju
stanovanjske hiše v Lendavi, Trg ljudske pra-

vice 11, v velikosti 53,70 m2, na parc. št.
4348, vl. št. 2466, k.o. Lendava, v lasti dol-
žnika Jožeta Zvera, Trg ljudske pravice 11,
Lendava, po kupoprodajni pogodbi z dne
8. 1. 1992, do višine terjatve 1,321.490 SIT
s pp, je zarubljeno v korist upnika Jožeta
Ježovnika iz Šoštanja, Zavodnje 20/a.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 21. 11. 2003

In 2003/00667 IZ-14223
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 24. 6. 2003, opr. št. In 2003/00667,
je bil dne 21. 8. 2003 opravljen v korist
upnika Gradbeni in vzdrževalni center
d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 31, rubež sta-
novanja št. 3, v I. nadstropju Ruska 7, Ljub-
ljana, v izmeri 60,59 m2, last dolžnika Ula-
ga Angela, Ruska 7, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2003

In 2003/00669 IZ-14243
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 11. 7. 2003, opr. št. In 2003/00669,
je bil dne 20. 10. 2003 opravljen v korist
upnika Gradbeni in vzdrževalni center
d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, rubež sta-
novanja št. 5, v II. nadstropju Runkova 14,
Ljubljana, v izmeri 66 m2, last dolžnika Pe-
klaj Antona, Runkova 14, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2003

In 2002/00879 IZ-14569
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 2. 9. 2003, opr. št. In 2002/00879,
je bil dne 28. 10. 2003 opravljen v korist
upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, rubež stanovanja št. 1, na
naslovu Ul. Polonce Čude 11, Ljubljana, v
izmeri 75,95 m2, last dolžnika Šabič Edhe-
ma, Ul. Polonce Čude 11, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2003

In 2003/00783 IZ-14570
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z

dne 11. 6. 2003, opr. št. I 2003/06466 je bil
dne 21. 10. 2003 opravljen v korist upnice
Loterije Slovenije d.d., Gerbičeva ul. 99, Ljub-
ljana, rubež poslovnega lokala v izmeri
27,13 m2, na naslovu Gradnikove brigade 10,
Ljubljana, v stanovanjski soseski MS 1/3, No-
ve Jarše in Okrepčevalnica Kava bar Teuta,
Gradnikove brigade 10, Ljubljana, last dolžni-
ka Jakupi Sabita, Kodrova 19, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2003

In 2002/00887 IZ-14571
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 2. 9. 2002, opr. št. In 2002/00887,
je bil dne 27. 10. 2003 opravljen v korist
upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, rubež stanovanja št. 35, v
IX. nadstropju na naslovu Celovška 144,
Ljubljana, v izmeri 66,06 m2, last dolžnice
Karavanič Majde, Celovška 144, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2003

In 2003/00208 IZ-14578
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 16. 4. 2003, opr. št. In 2003/00208,

je bil dne 14. 5. 2003 opravljen v korist
upnika Gradbeni in vzdrževalni center
d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, rubež sta-
novanja št. 6, v izmeri 61,55 m2, Polanško-
va ul. 35, Ljubljana, last dolžnika Ismeta
Krpič, Polanškova 35, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2003

In 2001/00890 IZ-14579
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 12. 11. 2003, opr. št. In
2001/00890, je bil dne 16. 4. 2003 oprav-
ljen v korist upnice Metalka Stanovanjske
storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, ru-
bež garsonjere št. 12, v izmeri 26,75 m2,
na naslovu Viška 67, Ljubljana, last dolžni-
ka Kužner Franca, Viška 67, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2003

In 2001/01583 IZ-14581
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 19. 12. 2001, opr. št. In
2001/01583, je bil dne 7. 11. 2003 oprav-
ljen v korist upnice Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, rubež nepremič-
nine, to je podstrešje stanovanjske hiše v
izmeri 70 m2, v stanovanjski hiši v Ljubljani,
Kašeljska cesta 48f, last dolžnice Svetlane
Cvetkovič, Trebinjska 5, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2003

In 2003/00203 IZ-14585
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 10. 9. 2002, opr. št. I 2002/10592,
je bil dne 29. 10. 2003 opravljen v korist
upnika Vegrim d.o.o., Soussenska 6, Ljub-
ljana, rubež stanovanja št. 6 v izmeri
93,58 m2 in št. 8 v izmeri 124,62 m2, v II.
nadstropju, Medvedova 18, last dolžnika Er-
kič Milenka, Medvedova 18, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2003

In 2002/01706 IZ-14586
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 16. 1. 2003, opr. št. In 2002/01706,
je bil dne 24. 10. 2003 opravljen v korist
upnice Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež gara-
že v izmeri 13 m2, v 9. nadstropju B - etaže,
št. 8, last dolžnice Uršič Valerije, Rozmano-
va 6, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2003

In 2002/01681 IZ-14588
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 29. 1. 2003, opr. št. In 2002/01681,
je bil dne 28. 10. 2003 opravljen v korist
upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, rubež stanovanja v pritličju,
Trubarjeva 74, v izmeri 40,66 m2, last dol-
žnika Jovanovič Nikola, Trubarjeva cesta 74,
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2003

In 2003/01055 IZ-14589
Na podlagi zapisnika o zavarovanju de-

narne terjatve z dne 19. 1. 2001, opr. št.
Z 2000/02219, je bil dne 19. 1. 2001
opravljen v korist upnice Factor banke d.d.,
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Tivolska 48, Ljubljana, rubež štirisobnega
duplex stanovanja št. 32, v 4. in 5. nadstro-
pju Slomškove ul. 33 v Ljubljani, v izmeri
145,99 m2, s kletno shrambo in parkirnim
mestom št. 305 ter garažo v keti za tri vozi-
la, vse obstoječe na parc. št. 192/22, k.o.
Tabor, ki je last zastavitelja, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 362-163/98 z dne
12. 1. 1999, sklenjene s prodajalko Repu-
bliko Slovenijo, Vlado Republike Slovenije
in kupcem - zastaviteljem.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2003

In 2002/01690 IZ-14621
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 16. 1. 2003, opr. št. In 2002/01690,
je bil dne 6. 10. 2003 opravljen v korist
upnice Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež garaže št.
248, Ambrožev trg 4, Ljubljana, v izmeri
13 m2, Ljubljana, last dolžnika Magušar Ur-
bana, Trpinčeva 71, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2003

In 2003/00759 IZ-14627
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 19. 8. 2003, opr. št. In 2003/00759,
je bil dne 28. 10. 2003 opravljen v korist
upnika Gradbeni in vzdrževalni center
d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 31, rubež po-
slovnega prostora št. PP-07 v kleti, Sloven-
ska c. 55, Ljubljana, vhod A, v izmeri
112,50 m2 last dolžnika Obolnar Boštjana,
Lončarska steza 10, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2003

In 2002/01403 IZ-14649
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 18. 12. 2002, opr. št. In 2002/01403,
je bil dne 14. 5. 2002 opravljen v korist upni-
ce Stanovanjske zadruge Emona z.o.o., Le-
tališka 5, Ljubljana, rubež stanovanja št. 93,
na naslovu Topniška 70, Ljubljana, v izmeri
43,42 m2, last dolžnice Tepič Milomirke, To-
pniška 70, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2003

In 2001/01128 IZ-14650
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 13. 11. 2001, opr. št. In 2001/1128,
je bil dne 14. 5. 2003 opravljen v korist
upnice Stanovanjske zadruge Emona z.o.o.,
Letališka 5, Ljubljana, rubež stanovanja št.
93, na naslovu Topniška 70, Ljubljana, v
izmeri 43,27 m2 neto, 43,42 m2 bruto, last
dolžnice Tepič Milomirke, Topniška 70,
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2003

In 2003/00208 IZ-14578
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 16. 4. 2003, opr. št. In 2003/00208,
je bil dne 14. 5. 2003 opravljen v korist
upnika Gradbeni in vzdrževalni center
d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, rubež sta-
novanja št. 6, v izmeri 61,55 m2, Polanško-
va ul. 35, Ljubljana, last dolžnika Ismeta
Krpič, Polanškova 35, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2003

In 70/2003 IZ-14613
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni

zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, ki ga zastopa
odv. Alenka Šušteršič iz Ljubljane, zoper
dolžnika: 1. Andrej Jevšnik, Šalek 84, Vele-
nje, nazadnje stan. Šembric 24 (pri Mariji
Jurko), Velenje in 2. Marija Jurko, Šembric
24, Velenje, zaradi izterjave
3,956.174,99 SIT s pp, na podlagi 4. točke
prvega, drugega in četrtega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zava-
rovanju s sklepom z dne 19. 11. 2003, pr-
vemu dolžniku Andreju Jevšniku, Šalek 84,
Velenje, nazadnje stan. Šembric 24 (pri Ma-
riji Jurko), Velenje, v predmetnem izvršil-
nem postopku postavilo začasno zastopni-
co Natašo Pogorelčnik, Cesta talcev 2, Ve-
lenje, odvetnico iz Velenja. Začasna zasto-
pnica bo zastopala prvega dolžnika v tem
izvršilnem postopku vse dotlej, dokler dol-
žnik sam ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem, oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči so-
dišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 19. 11. 2003

In 167/2003 IZ-14615
1. Izvršitelj Franc Pušenjak, Obrtna 24,

9000 Murska Sobota, je dne 21. 10. 2003
s pričetkom ob 10. uri, v zadevi
I 2001/1068, Okrajno sodišče v Murski So-
boti, zoper dolžnico Vučko Antonijo, Panon-
ska 7B, 9231 Beltinci, za upnika Stano-
vanjski sklad Republike Slovenije, Javni
sklad, Poljanska c. 31, 1000 Ljubljana, ki
ga zastopa odvetnica Špela Plešec, Dunaj-
ska cesta 21, 1000 Ljubljana, v kraju Bel-
tinci, Panonska 7B, pri dolžnici ob prisot-
nosti 1. Franc Pušenjak izvršitelj, 2. Antoni-
ja Vučko dolžnica in 3. Špela Plešec poo-
blaščenka upnika, opravil rubež
nepremičnine, stanovanja številka 12, v 2.
nadstropju, na severnem delu večstanovanj-
ske stavbe na naslovu Panonska 7B, 9231
Beltinci, v skupni izmeri 53,43 m2, parc. št.
96/6, k.o. 131 Beltinci.

In 164/2003 IZ-14618
Izvršitelj Franc Pušenjak, Obrtna 24,

9000 Murska Sobota, je dne 21. 10. 2003
s pričetkom ob 12. uri, v zadevi I 2001/1071,
Okrajno sodišče v Murski Soboti, zoper dol-
žnico Poredoš Bredo, Panonska 7B, 9231
Beltinci, za upnika Stanovanjski sklad Repu-
blike Slovenije, Javni sklad, Poljanska c. 31,
1000 Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Špela Plešec, Dunajska cesta 21, 1000
Ljubljana, v kraju Beltinci, Panonska 7B, pri
dolžnici ob prisotnosti: 1. Franc Pušenjak
izvršitelj, 2. Breda Poredoš dolžnica in 3.
Špela Plešec pooblaščenka upnika, opravil
rubež nepremičnine, stanovanja številka 8, v
1. nadstropju, na severnem delu večstano-
vanjske stavbe, na naslovu Panonska 7B,
9231 Beltinci, v skupni izmeri 54,48 m2,
parc. št. 96/6, k.o. 131 Beltinci.

IZ-108016
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 679/2003 z dne
11. 12. 2003, je bilo stanovanje, ki se na-

haja v drugem nadstropju stanovanjske hi-
še na naslovu C.A. Travna 23, Slovenski
Javornik, stoječe na parc. št. 2045/1, vl.
št. 1853, k.o. Slovenski Javornik, v skupni
izmeri 60,85 m2, ki obsega dve sobi, kuhi-
njo, kopalnico, WC, predsobo, balkon in
kletne prostore v velikosti 14,70 m2 in s so-
razmernim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah ter na funkcio-
nalnem zemljišču, last zastaviteljev Tatjane
Kremenšek, Hrušica 71, Hrušica, in Mihe
Antonič, Cankarjeva ulica 8, Radovljica, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
21. 11. 2003, sklenjene s prodajalcema
Džafić Ibrahimom in Džafić Muharemom,
oba stanujoča C.A. Trnova 23, Slovenski
Javornik ter zemljiškoknjižnega dovolila z
dne 4. 12. 2003, zastavljeno v korist upni-
ce Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 63, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 24.000 EUR v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
na dan plačila s pp.

IZ-108017
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 695/2003 z dne
17. 12. 2003, je bilo trisobno stanovanje
št. 213190, ki se nahaja v četrtem nadstro-
pju vestanovanjskega objekta na naslovu
Frankovo naselje 72, Škofja Loka, stoječe-
ga na parc. št. 626/3 k.o. Suha, v skupni
izmeri 74,80 m2, ki obsega kuhinjo, 3 so-
be, 1 hodnik, 1 kopalnico, 1 WC, 1 shram-
bo, 1 balkon ter klet pod isto številko, s
sorazmernim solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču k tem ob-
jektu, last Gregorja Fajfarja, Podlubnik 153,
Škofja Loka in Petre Fajfar, Binkelj 37, Ško-
fja Loka, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 4. 12. 2003, sklenjene s prodajal-
kama Frančiško Jenko in Jano Bratuš, Fran-
kovo naselje 72, Škofja Loka, zastavljeno v
korist upnice SKB Banke d.d., s sedežem v
Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 8,000.000 SIT s pp.

IZ-108018
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-591/03 z dne 9. 12. 2003
je bilo stanovanje št. 52 v izmeri 43,65 m2,
ki se nahaja na terasi stanovanjske stavbe
na Goriški cesti 44 v Velenju, stoječe na
parceli št. 2397/129, vpisani pod vl. št.
1685 k.o. Velenje, last Petrič Igorja in Pet-
rič Tanje iz Velenja, Goriška cesta 44, za
vsakega do ene polovice, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe za nakup stanovanja z
dne 5. 2. 2002 in aneksa k tej pogodbi z
dne 5. 2. 2002, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 25.406,01 EUR.

IZ-108019
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-592/03 z dne 9. 12.
2003, je bilo stanovanje št. 4 v izmeri
49,68 m2, ki se nahaja v četrtem nadstro-
pju stanovanjske stavbe Šalek 91 v Velenju,
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stoječe na parceli št. 2192, vpisani pod vl.
št. 712, k.o. Velenje, last Hadžiabdić Han-
ke, roj. 30. 4. 1968 in Hadžiabdić Izudina,
roj. 12. 5. 1963, oba stanujoča Velenje, Ša-
lek 91, za vsakega do ene polovice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 17. 2. 1993, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 11.858,60
EUR.

IZ-108020
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-593/03 z dne 9. 12.
2003, je bilo stanovanje v izmeri 57,39 m2,
obstoječe iz kuhinje v izmeri 10,35 m2, so-
be v izmeri 11,38 m2, sobe v izmeri
18,79 m2, hodnika v izmeri 5,48 m2, kopal-
nice z WC v izmeri 4,37 m2, shrambe v
izmeri 1,74 m2, balkona oziroma terase v
izmeri 4,31 m2 in druge prostore v izmeri
0,97 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju
stanovanjske stavbe v Koželjskega ulici 3 v
Velenju, stoječe na parceli št. 2397/139,
vpisani pod vl. št. 1685 k.o. Velenje, last
Galijašević Nurije, do ene polovice in
Galijašević Nevzete, do ene polovice, oba
stan. Koželjskega ulica 03, 3320 Velenje,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, o pro-
daji stanovanja št. 149/4-93 A z dne 5. 2.
1993, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Ma-
ribor, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 21.164,59 EUR.

IZ-108021
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-618/03 z dne 18. 12.
2003, je bilo stanovanje št. 18, v izmeri
62,94 m2, ki se nahaja v četrtem nadstro-
pju stanovanjske hiše v Ljubljani, Jakčeva
34, stoječi na parceli št. 738, vpisani v z.k.
vložek št. 550 k.o. Štepanja vas, last Lihte-
neker Marka, s.p., Lima višinska vzdrževal-
na dela, Topolšica 215, 3325 Šoštanj, na
podlagi prodajne pogodbe, z dne 8. 12.
2003, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2,
1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 50.900 EUR s pripadki.

IZ-108022
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1534/03 z dne
17. 12. 2003 je bilo trisobno stanovanje
št. 6, v prvem nadstropju večstanovanjske
hiše v Mariboru, Frankolovska 22, v sku-
pni izmeri 60,31 m2, s pripadajočima klet-
nima prostoroma – shrambama v izmeri
2,25 m2 in 3,90 m2, stoječe na parc. št.
1637/1, pripisano vl. št. 1376, k.o. Tabor,
katerega lastnika sta vsak do 1/2 od celo-
te Veingerl Selina in Zadravec Miha, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s
prodajalko Dunjo Simsič z dne 12. 12.
2003, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne
17. 12. 2003, zastavljeno v korist upnice
Zveze bank, registrirane zadruge z omeje-
nim jamstvom, Avstrija, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 72.000 CHF, kar zna-
ša preračunano po srednjem tečaju Banke

Slovenije na dan podpisa tega notarskega
zapisa 10,971.777,60 SIT z trenutno letno
obrestno mero 3,275% in 4,5% zamudni-
mi letnimi obrestmi, s tem da je obrestna
mera za CHF vezana na 3-mesečni Libor s
pribitkom 3% točk in 4,5% zamudnimi let-
nimi obrestmi, z zapadlostjo prvega obro-
ka v plačilo na dan 31. 3. 2004 in zapa-
dlostjo zadnjega obroka v plačilo na dan
31. 12. 2018.

IZ-108024
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1535/03 z dne
17. 12. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
v drugem nadstropju večstanovanjske hiše
v Mariboru, Vrbanska cesta 83, 2351 Kam-
nica, v skupni izmeri 71,20 m2, stoječe na
parc. št. 127/17, pripisano vl. št. 756,
k.o. Kamnica, katerega lastnika sta vsak
do 1/2 od celote Šebart Igor in Šebart
Saša, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene s prodajalcema Sadovsky Klav-
dijo in Sadovsky Vasjo z dne 17. 10. 2003,
zastavljeno v korist upnice Zveze bank, re-
gistrirane zadruge z omejenim jamstvom,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 80.000 CHF, kar znaša preračunano
po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan podpisa tega notarskega zapisa
12,190.864 SIT z trenutno letno obrestno
mero 3,236% in 4,5% zamudnimi letnimi
obrestmi, s tem da je obrestna mera za
CHF vezana na 3 mesečni libor s pribit-
kom 3% točk in 4,5% zamudnimi letnimi
obrestmi, z zapadlostjo prvega obroka v
plačilo na dan 31. 3. 2004 in zapadlostjo
zadnjega obroka v plačilo na dan 31. 12.
2018.

IZ-108025
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 1547/03 z dne 18. 12.
2003, je bila nepremičnina, stanovanje št.
2 v pritličju, v skupni izmeri 75,93 m2, v
stanovanjski hiši Tomanova ulica 6, v Mari-
boru, stoječe na parc. št. 1204, k.o. Koro-
ška vrata, ki je v lasti Vajs Janje do 3/4 od
celote in nedl. Vajs Taje do 1/4 od celote,
na podlagi prodajne pogodbe 4764/93 z
dne 22. 11. 1993, sklepa o dedovanju opr.
št. II D 350/2002 z dne 22. 11. 2002 in
Aneksa k prodajni pogodbi št. 4764/93, z
dne 5. 12. 2003, sklenjenega z prodajal-
cem Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, zastavljeno v korist upnice Raiffei-
sen Krekove banke d.d., za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 25.383,65 EUR v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan sklenitve
navedene kreditne pogodbe o dolgoročnem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
52890/50, kar znaša 6,000.000 SIT z re-
alno letno obrestno mero EUR + 6,9% s
tem, da se realna vrednost kredita ohranja
s pomočjo valutne klavzule (EUR), da ban-
ka obračunava v času porabe kredita inter-
kalarne obresti za porabljeni del kredita, po
obrestni meri, ki je enaka pogodbeni obre-
stni meri, z rokom zapadlosti terjatve po
poteku 180 mesecev, šteto od dneva izteka
60-dnevnega roka od dneva sklenitve po-
godbe to je od 9. 12. 2003.

IZ-108026
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Mari-
bora, opr. št. 1555/03 z dne 18. 12. 2003,
je bila nepremičnina, štirisobno stanovanje s
kabinetom št. 3 5, v prvem nadstropju, v sku-
pni izmeri 147,47 m2, s solastninsko pravico
na skupnih prostorih, delih in napravah hiše in
na zemljišču na katerem stoji hiša, ter na fun-
kcionalnem zemljišču, v večstanovanjski hiši
na Prešernovi ulici 11 v Mariboru, stoječi na
parc. št. 934, pripisano vl. št. 1278, k.o. Ma-
ribor - Grad, ki je v lasti Doltar Kocuvan Katje
in Kocuvan Andreja vsakega do 1/2 od celo-
te, na osnovi kupoprodajne pogodbe z dne
25. 2. 1994, podpisane s strani prodajalca
Stanovanjskega sklada Občine Maribor in dne
3. 3. 1994 podpisane s strani kupcev Doltar
Kocuvan, Katje in Kocuvan Andreja, ter do-
datka h kupoprodajni pogodbi z dne 3. 3.
1994, sklenjenega s prodajalcem Stanovanj-
ski sklad Občine Maribor in kupcema Doltar
Kocuvan Katjo in Kocuvan Andrejem, zastav-
ljeno v korist upnice SKB banke, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT na podlagi kreditne pogod-
be št. 5273140 120-9386/37, letna obre-
stna mera je sestavljena iz šestmesečnega
Euribor-ja in fiksnega pribitka 2,50 odstotne
točke, kar znaša na dan sklenitve pogodbe
4,72%, z rokom zapadlosti zadnjega obroka
dne 18. 2. 2013.

IZ-108027
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1167/03 z dne 11. 12.
2003, je bilo zastavljeno trisobno stanova-
nje št. 21, v IV. nadstropju v izmeri
69,31 m2, s shrambo z isto številko v kleti v
izmeri 7,29 m2, na naslovu Fabianijeva 27,
Ljubljana, ki je vpisano v podvložek št.
2889/22, k.o. Bežigrad, s pripadajočim so-
lastniškim deležem na skupnih prostorih,
vpisanih pri vl. št. 2889/41, k.o. Bežigrad
ter na ostalih skupnih delih zgradbe, ki je
last zastaviteljice Brank Tatjane, Reška uli-
ca 9, Ljubljana, na podlagi razdružilne po-
godbe opr. št. SV 639/03 z dne 3. 12.
2003, sklenjene z Brankom Novakom. Sta-
novanje je zastavljeno v korist upnice SKB
Banke d.d. Ljubljana, matična št. 5026237,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pripadki.

IZ-108028
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 2226/03 z dne 11. 12.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 10, v
skupni izmeri 47,10 m2, ki se nahaja v III.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Ljubljanska 84/a, Domžale, last dolžnikov
in zastaviteljev Jeglič Petra, rojen 27. 9.
1963 in Jeglič Irene, rojene 15. 5. 1966,
oba Ljubljanska cesta 84 a, Domžale, za-
stavljeno v korist upnika družbe Orion LTD
podjetje za gostinstvo, turzem in storitvene
dejavnosti d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
113.053,28 EUR s pripadki.

IZ-108029
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
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ljane, opr. št. SV 2262/03 z dne 16. 12.
2003, sta bila trisobno stanovanje št. 57,
v izmeri 77,73 m2, ki se nahaja v VI. nad-
stropju ter shramba št. 57 v pritličju stano-
vanjskega bloka v Ljubljani, Ziherlova ulica
4, solast zastaviteljev Možina Nade, Ziher-
lova ulica 4, Ljubljana, do 40/100, Možina
Mitje, Bežigrad 13, Ljubljana, do 1/100 in
Možina Nataše, Ziherlova ulica 4, Ljublja-
na, do 59/100, zastavljena v korist upnika
Demšar Stanislava, Hotovlja 31, Poljane,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
47.600 EUR.

IZ-108030
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1310/03 z dne
12. 12. 2003, je nepremičnina, enoinpol-
sobno stanovanje št. 7, v skupni izmeri
44,45 m2, s pripadajočim kletnim prosto-
rom v izmeri 2,40 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Ptu-
ju, Ulica 25. maja 17, stoječe na parc. št.
559/9, 504, 566/1, 566/6, 566/4,
623/1, 625/3, 625/5, k.o. Krčevina pri
Ptuju, ki je do celote last Sabine Kuhar,
stanujoče Ulica 25. maja 17, Ptuj, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. 14/91, z
dne 5. 12. 1991 in kupoprodajne pogod-
be z dne 10. 7. 1996, zastavljene v korist
upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadru-
ga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstras-
se 2, Lipnica, Republika Avstrija, za zavaro-
vanje denarne terjatve do dolžnikov Sabine
Kuhar in Romana Grila, oba stanujoča Ulica
25. maja 17, Ptuj, v višini 15.200 EUR, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila oziroma iz-
terjave, s pripadki.

IZ-108032
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič Trat-
nik, opr. št. 1740/03 z dne 16. 12. 2003 je
bilo zastavljeno stanovanje št. 2, v skupni
izmeri 72,03 m2, ki se nahaja v pritličju sta-
novanjske zgradbe na naslovu Ljubljana,
Petrovičeva ulica 5, stoječe na parc. št.
1541/1, 1540/2, 1696, 1697, 1698, vse
k.o. Stožice, s pripadajočim kletnim prosto-
rom in sorazmernim solastniškim deležem
na skupnih delih, prostorih in napravah ter
zemljišču prej navedenih parcel, last posoji-
lojemalca in zastavitelja Antona Zieglerja na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
950-23/92, z dne 3. 4. 1992, vse v korist
posojilodajalca in zastavnega upnika Igorja
Rojsa, EMŠO 2611965500290, stanuje Tr-
zin, Ljubljanska cesta 12, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 1,180.480 SIT, s
pripadki ter vsemi morebitnimi stroški, ki bi
jih posojilodajalec imel z uveljavljanjem ter-
jatve ter zapadlostjo 16. 12. 2004.

IZ-108033
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 941/03 z dne 12. 12.
2003, je bilo stanovanje št. 5 v I. nadstrop-
ju večstanovanjske hiše na naslovu Podvel-
ka 30, Podvelka, v skupni površini
73,20 m2, katerega solastnika sta dolžnik
in zastavitelj Branko Lazar in zastaviteljica
Andreja Lazar, vsak do 1/2, na podlagi po-

sadne izjave z dne 13. 3. 1997, opr. št. SV
66/97, sklenjene s Štefanijo Kajzer, anek-
sa št. 1 in aneksa št. 2, sklenjenega z Le-
sno tovarno pohištva Podvelka d.o.o., v ste-
čaju, Janževski vrh 92, Podvelka in pogod-
be o prodaji stanovanja z dne 2. 11. 1993,
sklenjene med Lesno tovarno pohištva Pod-
velka d.o.o., Janževski vrh 92, Podvelka in
zastaviteljico Andrejo Kajzer, zastavljeno za
zavarovanje terjatve v višini 3.550 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, na dan plačila, kar znaša
na dan sklenitve sporazuma po srednjem
tečaju Banke Slovenije 839.358,45 SIT, s
končnim rokom vračila 20. 9. 2008 in s pp,
v korist zastavne upnice Posojilnice Bank
Podjuna registrirane zadruge z omejenim
jamstvom, 9141 Dobrla vas, Eberndorf, Pli-
berška cesta 6, Avstrija.

IZ-108034
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj
Gradca, opr. št. 952/03 z dne 15. 12.
2003, je bilo stanovanje št. 10, večstano-
vanjske hiše na naslovu Podvelka 12, Pod-
velka, v skupni površini 49,59 m2, ki stoji na
stavbišču 142, k.o. Rdeči Breg II, katerega
solastnika sta dolžnika in zastavitelja Matjaž
Medved in Helena Verovnik, vsak do 1/2 na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 40/01,
sklenjene z Občino Podvelka, Podvelka 20,
Podvelka, dne 12. 4. 2001, kot prodajalcem,
zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini
4.350 EUR v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila,
kar znaša na dan sklenitve sporazuma po
srednjem tečaju Banke Slovenije
1,028.621,45 SIT, s končnim rokom vračila
20. 2. 2008 in s pp, v korist zastavne upni-
ce Posojilnice Bank Podjuna, registrirane za-
druge z omejenim jamstvom, 9141 Dobrla
vas/ Eberndorf, Pliberška cesta 6, Avstrija.

IZ-108036
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opr. št. SV 1508/03-1
z dne 12. 12. 2003, je bilo dvosobno sta-
novanje v pritličju v izmeri 50,22 m2 tlorisne
površine, ležeče na severni strani in kletni
prostor v izmeri 5 m2, kar vse se nahaja v
stanovanjski stavbi na naslovu Radvanjska
cesta 49 v Mariboru, zgrajeni na parceli
številka 2371/1, pripisani zemljiškoknjižne-
mu vložku št. 1132 katastrska občina Ta-
bor; k stanovanju pa pripada tudi sorazmer-
ni delež na skupnih prostorih, objektih in
napravah stanovanjske hiše in na funkcio-
nalnem zemljišču; last zastavitelja Stojana
Špitalarja do celote na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe P1/RA z dne 28. 11. 2003,
sklenjene med njim kot kupcem ter med
Immobiliare Invest d.o.o. kot prodajalcem,
zastavljeno v korist upnika Rimskokatoliška
Škofija Maribor, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 37.123,34 EUR s pripadki, pla-
čljivo v eurih ali pa v tolarski protivrednosti,
obračunani po prodajnem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila.

IZ-108037
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opr. št. SV 1518/03-1

z dne 15. 12. 2003, je bila nepremičnina –
stanovanje št. 6, v izmeri 125,40 m2 v pritli-
čju, s kletno shrambo v izmeri 4,59 m2, dru-
go kletno shrambo v izmeri 9,03 m2 in tre-
tjo kletno shrambo v izmeri 1,44 m2, kar
vse se nahaja v večstanovanjskem objektu
v Mariboru, Krekova ulica 8, zgrajenem na
parceli številka 902/1, katastrska občina
Maribor-Grad; last dolžnika – zastavitelja
LCD-Medium d.o.o. na podlagi prodajne
pogodbe z dne 5. 12. 2003, sklenjene med
njim kot kupcem ter med FISK d.o.o. kot
prodajalcem; zastavljena v korist upnice
Poštne Banke Slovenije d.d., za zavarova-
nje denarne terjatve do dolžnika – zastavi-
telja LCD-Medium d.o.o. v višini 89.000
EUR s pripadki, plačljivo v eurih ali pa v
tolarski protivrednosti, preračunani po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

IZ-108039
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opr. št. SV 1522/03-1
z dne 15. 12. 2003, je bila nepremičnina –
stanovanje številka 27, v izmeri 86,13 m2,
ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske
stavbe v Mariboru, Stantetova ulica 22; last
zastaviteljev Slavice Marić in Sretka Marića
vsakega do 1/2 na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja, številka
51/TAM z dne 18. 10. 1993, sklenjene
med njima kot kupcema ter med Stanovanj-
skim skladom Republike Slovenije, kot pro-
dajalcem; zastavljena v korist upnice Poš-
tne banke Slovenije d.d., za zavarovanje de-
narnih terjatev do dolžnika – zastavitelja Li-
varstvo – zastopanje, posredovanje in
trgovina na debelo, Andreja Kirbiš s.p.,
Štantetova 22, 2103 Maribor, v višini
50.850 EUR s pripadki, plačljivo v EUR ali
pa v tolarski protivrednosti, obračunani po
podjetniškem prodajnem tečaju NLB d.d.
Ljubljana, veljavnem na dan plačila.

IZ-108042
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-688/03, z dne
12. 12. 2003 sta bila apartma Javor št. 11,
v izmeri 74,90 m2 in apartma Javor št. 12, v
izmeri 38,10 m2, ki se nahajata v večstano-
vanjski hiši Javor, z identifikacijsko številko
724, na naslovu Ulica Maksa Henigmana
55, Dolenjske Toplice, v apartmajskem na-
selju v Dolenjskih Toplicah, ki obsega par-
celo št. 677/18, v izmeri stavbne površine
771,60 m2, vpisane v zk. vl. št. 797 in 811,
k.o. Toplice, kakor tudi solastninska pravi-
ca na skupnih delih stavbe ter pripadajočih
zemljiščih, v deležu, last dolžnice in zastavi-
teljice Natalije Tomović, Šegova ulica 4,
8000 Novo mesto, do celote na podlagi
prodajne pogodbe za nepremičnine z dne
5. 12. 2003, zastavljeno v korist upnice
SKB Banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
MŠ 5026237 za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 10,600.000 SIT s pripadki.

IZ-108044
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 945/03 z dne 5. 12.
2003, je stanovanje št. 21, v V. nadstropju
stanovanjske hiše Cankarjeva 6, Radovlji-
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ca, v skupni izmeri 46,26 m2, ki stoji na
parc. št. 303/5, k.o. Radovljica, last
zastaviteljice Veronike Vilfan, EMŠO
2701963505170, prebivališče Radovljica,
Cankarjeva ulica 6, zastavljeno v korist
upnika Vukadina Bakića, EMŠO
0906957500462, prebivališče Ljubljana,
Kvedrova cesta 7, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 14.280 EUR v tolarski
protivrednosti po prodajnem menjalniškem
tečaju SKB Banke d.d., Ljubljana na dan
plačila, z obrestmi in stroški.

IZ-108046
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Alojza Slavka Keč-
ka iz Ormoža, opr. št. SV 379/03 z dne
17. 12. 2003, je bilo celotno stanovanje št.
20 s pripadajočo kletno shrambo, v skupni
izmeri 61,76 m2, ki se nahaja v drugem nad-
stropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Ptujska cesta 2, v Ormožu, stoječe na parc.
št. 637 k.o. Ormož, na podlagi prodajne
pogodbe, z dne 18. 11. 1991, sklenjene s
prodajalcem Ljubljansko banko - Kreditno
banko Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, do
celote v lasti Albina Žganca, EMŠO
2601958500077, Ptujska cesta 2, 2270
Ormož, zastavljeno v korist upnice Posojil-
nice – Bank Zila, r.z.o.j., enolična identifi-
kacijska št. 1900498, Beljak Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 23.000
EUR s pripadki, skladno s povratno kredit-
no pogodbo št. 6.062.608 z dne 9. 12.
2003.

IZ-108053
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 581/03 z dne 12. 12.
2003, je bilo stanovanje št. 66 v desetem
nadstropju, ki se nahaja v večstanovanjski
hiši na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 8,
na parc. št. 531 k.o. Jesenice, v izmeri
68,80 m2, last zastaviteljev Siniša Krstova
in Milomirke Krstov, oba Cesta maršala Ti-
ta 62, Jesenice, vsakega do 1/2, na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 10. 12.
2003, sklenjene s Terezijo Zupanc kot pro-
dajalko, zastavljeno v korist upnice Posojil-
nice-Bank Borovlje, registrirane zadruge z
omejenim jamstvom, Hauptplatz 16,
A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 25.000
EUR s pripadki.

IZ-108054
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 602/03 z dne 11. 12.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 10, v
2. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljub-
ljani, Verovškova ulica 45, stoječega na
parc. št. 786 k.o. Spodnja Šiška, v skupni
izmeri 69,62 m2, last zastaviteljev Ramiza
Bosnića in Ćame Bosnić, oba Voduškova
ulica 48, Ljubljana, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 16. 4. 2003, sklenjene s
prodajalko Jožico Agović, Verovškova uli-
ca 45, Ljubljana, zastavljeno v korist upni-
ce Posojilnice-Bank Zila, registrirane za-
druge z omejenim jamstvom, 9500 Vil-
lach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
15.000 EUR s pripadki.

IZ-108055
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic, opr. št. SV 604/03 z dne 11. 12.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 6, v 1.
nadstropju stanovanjskega bloka na Jeseni-
cah, Cesta 1. maja 26/a, v skupni izmeri
76,84 m2, last zastavitelja Nenada
Marjanovića na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 14. 11. 2003, sklenjene s pro-
dajalcem Zoranom Mlakarjem, Cesta 1. ma-
ja 26a, Jesenice, zastavljeno v korist upni-
ce Posojilnice-Bank Št. Jakob v Rožu, re-
gistrirane zadruge z omejenim jamstvom,
9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob i. R.,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20.000 EUR s pripadki.

IZ-108056
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic, opr. št. SV 605/03 z dne 12. 12.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 13, v
4. nadstropju večstanovanjske stavbe v Ra-
dovljici, Gradnikova 105, v izmeri 49,80 m2,
last zastavitelja Klemena Zupančiča, Cesta
revolucije 2 B, Jesenice, na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 27. 11. 2003, ki jo je
sklenil z Marijo Krmelj, zastavljeno v korist
upnice SKB Banke, d.d., Ljubljana, Ajdov-
ščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 11,800.000 SIT s pripadki.

IZ-108057
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic, opr. št. SV 606/03 z dne 12. 12.
2003, je bilo stanovanje št. 18, v 2. etaži, v
izmeri 72,40 m2, ki obsega dnevno sobo
15,35 m2, sobo 15,35 m2, sobo 13,70 m2,
sobo 8,30 m2, predprostor 7,71 m2, kuhi-
njo 12,50 m2, sanitarije (kopalnica skupaj z
WC) 3,76 m2, balkon 9,51 m2 in pripadajo-
či kletni prostor, označen s št. 29, s soupo-
rabo skupnih delov stavbe in skupnih pro-
storov ter ustreznega funkcionalnega zem-
ljišča; stanovanje je v zgradbi na naslovu
Alpska cesta 13, Bled, zgrajeni na parc. št.
305/4, k.o. Želeče, ki je v lasti Vladimirja
Križnarja in Mojce Križnar, oba stanujoča
Alpska cesta 13, Bled, vsakega do 1/2, na
podlagi kupne pogodbe z dne 7. 6. 1993,
sklenjene med Ikač Ljubico, rojena 5. 1.
1954, Alpska c. 13, Bled, kot prodajalko in
zastaviteljema kot kupcema, zastavljeno v
korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
cesta 58, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 100.000 EUR s pripadki.

IZ-108058
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja mag. Andreja Ro-
škerja, iz Murske Sobote, opr. št. SV
999/03 z dne 15. 12. 2003, sta bila trgov-
ska lokala, oznake iz PEL: P-5, v velikosti
lokala 56,813 m2 in oznake PEL P-6, v veli-
kosti lokala 57,035 m2, ki se nahajata v tr-
govskem objektu, imenovanem “nakupoval-
ni center Lendava“, ki stoji na parceli števil-
ka 4258/3 katastrska občina Lendava, in
ki jih je dolžnica in zastavna dolžnica El-
mond d.o.o., Kolodvorska 5, Lendava, pri-
dobila po kupoprodajni pogodbi št. 07/NCL
z dne 13. 3. 2003, zastavljeno v korist upni-
ka Javnega sklada Republike Slovenije za

regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, Ribnica, Škrabčev
trg 9 a, matična številka 5940117, za zava-
rovanje izvršljive denarne terjatve v višini
8,960.000 SIT s pripadki.

IZ-108059
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 1030/03 z dne
15. 12. 2003, je bilo v korist upnika Janeza
Levstka, zaradi zavarovanja denarne terja-
tve v višini 7.000 EUR s pripadki, zastavlje-
no enosobno stanovanje s kabinetom št.
19, ki se nahaja v 3. nadstropju stanovanj-
skega bloka v Ljubljani, Einspielerjeva 5, v
izmeri 41,95 m2, last Aleksandra Schrotta
na podlagi prodajne pogodbe št.
362-01-712/91, sklenjene dne 16. 12.
1991 z Republiko Slovenijo.

IZ-108060
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz
Kamnika, opr. št. SV 664/03 z dne 15. 12.
2003, je bila nepremičnina, trisobno stano-
vanje v izmeri 78,11 m2, z oznako št. 16, ki
se nahaja v 5. nadstropju stanovanjske stav-
be ST-12/2 na naslovu Cesta 1. maja št.
63 v Kranju, ki stoji na parc. št. 214&7 vl.
št. 107 k.o. Huje, ki je last zastaviteljev Tut-
ta Darje in Tutta Marijana, vsakega do 1/2,
na temelju prodajne pogodbe, sklenjene s
prodajalcem Janezom Jerebom iz Kranja, z
dne 1. 12. 2003, zastavljena v korist upni-
ce SKB Banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina
4, za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,000.000 SIT s p.p.

IZ-108061
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-4119/2003 z dne
11. 12. 2003, je bilo dvoinpolsobno stano-
vanje št. 6, v peti etaži stanovanjske stavbe,
Kajuhova ulica 6, v Idriji, parc. št. 1415, v
skupni izmeri 90,20 m2, kateremu pripada
tudi sorazmeren solastniški delež na skup-
nih delih, v lasti Sama Pelhana, Kajuhova
ulica 6, Idrija, na podlagi kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja št. 6287/P-93
z dne 15. 7. 1993, sklenjene z Rudnikom
živega srebra Idrija p.o., Kap. Mihevca 15,
Idrija, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice BKS – leasing, d.o.o., Komenske-
ga 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 38.000 EUR v tolarski proti-
vrednosti s pripadki.

IZ-108062
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-4134/2003 z dne
11. 12. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 43, ki se nahaja v II. nadstropju večsta-
novanjske hiše na naslovu Fluksova ulica 4,
Maribor, ki stoji na parc. št. 1084/10, vl. št.
2058, k. o. Pobrežje, v skupni izmeri
51,68 m2, kateremu pripada tudi sorazme-
ren solastniški delež na skupnih delih, v
solasti dolžnikov in zastaviteljev Sabine Šu-
bernik in Romana Šubernika, oba stan.
Fluksova ulica 4, Maribor, vsakega do ene
polovice, na podlagi kupoprodajne pogod-
be, o prodaji stanovanja št. 76/97, z dne
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2. 6. 1997, sklenjene med MTT Tovarna
tkanin Melje, d.o.o., Maribor, Ul. Kraljeviča
Marka 19, kot prodajalcem ter dolžnikoma
in zastaviteljema kot kupcema, zastavljeno
v korist upnice BKS – leasing, d.o.o., Ko-
menskega 12, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 23.000 EUR v tolarski
protivrednosti s pripadki.

IZ-108063
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-4141/2003 z dne
11. 12. 2003 je bil poslovni prostor v objek-
tu–poslovnem centru, med Železniško in
Alpsko cesto v Lescah, z naslovom Alpska
cesta 37 A, Lesce, z oznako D.3.1. v II.
nadst., s površino 90 m2, skupaj s pripada-
jočim deležem na skupnih prostorih, delih
in napravah ter pripadajočim deležem fun-
kcionalnega zemljišča, ki leži na parc. št.
501/17, 501/2, 14/2 in 14/3, ki so se na
podlagi odločbe Geodetske uprave Radov-
ljica, združile in razdelile v novo nastale
parc. št. 501/17, 501/23, 501/2, 501/24,
501/25, 501/26, 501/27, 501/28,
501/29, 501/30 in 501/31, vl. št. 1424,
k.o. Hraše, v lasti zastavitelja RAM 2, d.o.o.,
Bratislavska 7, Ljubljana, matična številka
5768756, na podlagi kupoprodajne pogod-
be notarja Staneta Krainerja z dne 12. 11.
2003, opr. št. SV 363/203, sklenjene z
Jožetom Smolejem, Habichtstrasse 29 A,
45527 Hattingen, Nemčija, kot prodajalcem
in zemljiškoknjižnega dovolila in izjave o pla-
čilu celotne kupnine v notarskem zapisu no-
tarja Staneta Krainerja, opr. št. SV 407/03
z dne 11. 12. 2003, zastavljeno v korist
upnice Volksbank-Ljudske banke d.d., Du-
najska 128 A, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 120.000 EUR v tolar-
ski protivrednosti, s pripadki.

IZ-108064
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-4160/2003 z dne
12. 12. 2003, je bilo stanovanje št. K8 v
mansardi stavbe označene kot objekt K, v
izmeri 63,70 m2 in garaža G10-1, skupaj s
sorazmernim solastniškim deležem na skup-
nih delih, vse v naselju Beli gaj 2, parc. št.
2033/1 in parc. št. 2033/23, k.o. Dobro-
va, v lasti Uroša Kreseta, Pod lipami 1, Ljub-
ljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe
BG 2-K8, z dne 10. 10. 2003, sklenjene z
Eurometall d.o.o., Žlebe 3 E, 1215 Medvo-
de, kot prodajalcem, skupaj z zemljiškok-
njižnim dovolilom z dne 21. 11. 2003, za-
stavljeno v korist upnice Zveze Bank, re-
gistrirane zadruge z omejenim jamstvom,
Paulitschgasse 5 –7, Celovec, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000
EUR s pripadki.

IZ-108065
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane opr. št. SV-4161/2003 z dne
12. 12. 2003, je bilo stanovanje št. K5, v
nadstropju večstanovanjske stavbe, ozna-
čene kot objekt K, v skupni izmeri 86,65 m2

in dve zunanji garaži z oznakama G9-1 in
G9-2, skupaj s sorazmernim solastniškim
deležem na skupnih delih, vse v stanovanj-

skem naselju Beli gaj 2, stoječih na parc.
št. 2033/1 in parc. št. 2033/23, k.o. Do-
brova, v solasti Tomija Oražma, Merharjeva
ulica 8, Ribnica in Petre Knap, Blažičeva
ulica 10, Ljubljana, vsakega do ene polovi-
ce, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
BG 2-K5 z dne 26. 9. 2003, sklenjene z
Eurometall, trgovina in inženiring d.o.o., Žle-
be 3E, Medvode, kot prodajalcem, skupaj
z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 20. 11.
2003, zastavljeno v korist upnice Zveze
bank, registrirane zadruge z omejenim jam-
stvom, Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstri-
ja, za zavarovanje denarne terjatve v višini
96.000 EUR s pripadki.

IZ-108066
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1522/2003 z dne
9. 12. 2003, je štirisobno stan. št. 15/ IV v
izmeri 118,79 m2 in parkirni mesti št. 16, v
izmeri 11,04 m2 ter št. 17, v izmeri 11,04 m2

v hiši v Mariboru, Jezdarska-Puškinova, sto-
ječi na parc. št. 869, 870 in 871, pripisanih
pri vl. št. 1347, k.o. Tabor, last Kograd grad-
nje d.o.o., kar je razvidno iz kupoprodajne
pogodbe št. 219-1/C15 z dne 26. 3. 2003,
zastavljeno v korist SKB Banke d.d. Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
14,000.000 SIT s pp.

IZ-108067
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1532/2003 z dne
11. 12. 2003, je trisobno stanovanje št. 35,
z oznako B3,II/1 v izmeri 75,63 m2, s tera-
so v izmeri 12,20 m2 in shrambo v izmeri
4,9 m2 in garažni prostor št. P83 v kleti
objekta A v izmeri 12 m2, v objektu z ime-
nom Ob Radvanjskem gradu, ki stoji na
parc. št. 1122/1, 1122/2 in 1123, vl. št.
1202 k.o. Zgornje Radvanje, last Urleb Alje,
stanujoč Log 256, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe št. 35B/2003, z dne 17. 11.
2003, zastavljeno v korist Banke Koper
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 10,000.000 SIT s pp.

IZ-108068
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1533/2003 z dne
11. 12. 2003, je dvosobno stanovanje št.
20, v skupni izmeri 49,39 m2, v mansardi in
parkirno mesto št. 13 v izmeri 11,04 m2 v
poslovnem objektu 1 v Mariboru, Jezdar-
ska-Puškinova, ki stoji na parc. št. 869,
870 in 871 k.o. Tabor, last Kramberger Si-
mone, stanujoče Zg. Duplek 181, na teme-
lju kupoprodajne pogodbe št. 2191/B20 z
dne 23. 10. 2003, zastavljeno v korist Pro-
banke d.d., Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 13,500.000 SIT s pp.

IZ-108069
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1537/2003, z dne
12. 12. 2003, je stanovanje št. 14, ki leži
delno v III. nadstropju in delno v mansardi v
izmeri 43,25 m2, s kletjo št. 14, v izmeri
2,20 m2, v stanovanjskem objektu “F“ Ra-
če, ki stoji na parc. št. 2538/4 in št.

2538/1 k.o. Rače, solast Kukovec Marka,
stanujočega Maribor, Lesjakova 20 in Pau-
ko Renate, stanujoče Hotinja vas, Dolarjeva
17, vsakega do 1/2, na temelju prodajne
pogodbe z dne 4. 12. 2003, zastavljeno v
korist Nove KBM d.d., Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve v znesku 3,495.156
SIT s pp.

IZ-108070
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1550/2003, z dne
16. 12. 2003, je stanovanje št. 10/II v izme-
ri 117,83 m2 v Mariboru, Slomškov trg 14,
ki stoji na parc. št. 1579, pripisani pri vl. št.
755, k.o. Maribor grad, last Kraft & Werk
d.o.o., Maribor, Slomškov trg 14, na teme-
lju kupoprodajne pogodbe z dne 24. 6.
1999, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 10,000.000 SIT s pp.

IZ-108071
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1551/2003 z dne
16. 12. 2003, je stanovanje št. 19 v izmeri
40,38 m2, ki leži delno v III. nadstropju, del-
no v mansardi s shrambo št. 19, v pritličju
objekta “F“ v Račah, ki stoji na parc. št.
2538/4 in 2538/1 k.o. Rače, last Šemen
Uroša, stanujočega Lendava, Cankarjeva 12
in Ul Urške, stanujoče Maribor, Trg Dušana
Kvedra 13, na temelju prodajne pogodbe z
dne 10. 12. 2003, zastavljeno v korist Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 24.300
EUR s pp, v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju BS za EUR na dan plačila ozi-
roma izterjave.

IZ-108072
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1483/2003 z dne
5. 12. 2003, so bile nepremičnine:

– poslovni prostori št. 2, 3, 6 in 7, v
izmeri 63,12 m2, hodnik v izmeri 15,86 m2

in delež skupnih površin v izmeri 7,90 m2,
ki so locirani v III. nadstropju poslovnega
objekta v Strossmayerjevi ulici 26, v Mari-
boru, ležečih na parc. št. 1486/1, 1466/2,
1469/2, 1466/1, 1467 in 1469/3;

– vezni trakt pisarn št. 4 in 5, v izmeri
30,42 m2 in skupni prostori v izmeri
12,39 m2, ki so locirani v III. nadstropju po-
slovnega objekta v Strossmayerjevi ulici 26,
v Mariboru, ležečih na parc. štev. 1486/1,
1466/2, 1469/2, 1466/1, 1467 in
1469/3;

– vezni trakt pisarne v izmeri 303,04 m2,
ki je lociran v III. nadstropju poslovnega ob-
jekta v Strossmayerjevi ulici 26, v Mariboru,
ležečih na parc. št. 1486/1, 1466/2,
1469/2, 1466/1, 1467 in 1469/3;

– uporabna površina v izmeri 420,58 m2,
ki je locirana v IV. nadstropju v
Strossmayerjevi ulici 26, v Mariboru, ležečih
na parc. št. 1486/1, 1466/2, 1469/2,
1466/1, 1467 in 1469/3;

– zaklonišče v izmeri 36 m2,
vse last dolžnice Prevent gradnje

d.o.o., matična št. 1637452, Kidričeva
ul. 6, Slovenj Gradec, na podlagi prodajne
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pogodbe za nakup poslovnih prostorov z
dne 16. 5. 2003, sklenjene s Stavbar-IGM
industrija gradbenega materiala d.d., Mi-
klavška cesta 40, Hoče, kot prodajalcem,
zastavljene v korist upnice Banka Celje
d.d., Vodnikova 2, Celje, matična št.
5026121, za zavarovanje denarnih terjatev
v višini 100,000.000 SIT s pripadki in v
višini največ 130,000.000 SIT.

IZ-108073
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. štev. SV 1504/2003 z
dne 11. 12. 2003, je bila nepremičnina,
dvoinpolsobno stanovanje z oznako J/M-03
v izmeri 128,09 m2, v mansardi, s pripada-
jočo kletno shrambo z oznako KS18, veli-
kosti 5,30 m2 v drugi kletni etaži stanovanj-
sko poslovnega objekta “Betnavska IV“ v
Mariboru ob Jezdarski ulici v križišču z Bet-
navsko cesto, zgrajenega na parcelah št.
860 in 861, katastrska občina Tabor, last
dolžnika in zastavitelja Šprah Denisa, EM-
ŠO 2502976500248, stanujočega Mari-
bor, Goriška ul. 14, na podlagi prodajne
pogodbe št. 012, z dne 25. 11. 2003, skle-
njene s KBM Invest, družba za investiranje
v nepremičnine d.o.o., Maribor, kot proda-
jalcem, zastavljena v korist upnice Nova Kre-
ditna banka Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična št. 5860580, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 27,285.000
SIT s pripadki.

IZ-108074
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1515/2003 z dne
15. 12. 2003, je bila nepremičnina, stano-
vanje štev. 3 v izmeri 91,19 m2, ki se nahaja
v I. nadstropju stanovanjske hiše v Šentilju
72/b, zgrajene na parc. št. 493/2, pripisa-
ne pri vl. št. 648, katastrska občina Šentilj,
last zastaviteljev Sonje Polanc, EMŠO
1706954505395, stanujoče Šentilj v Slo-
venskih goricah, Mladinska ul. 5 in Polanc
Darka, EMŠO 2609953501262, stanujo-
čega Šentilj v Slovenskih goricah, Mladin-
ska ul. 5, na podlagi kupoprodajne pogod-
be o prodaji stanovanja, sklenjene dne
20. 12. 1991, s prodajalcem Občina Pesni-
ca, zastavljena v korist upnice Nova kredit-
na banka Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična št. 5860580, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 5,000.000
SIT s pripadki.

IZ-108075
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1517/2003 z dne
15. 12. 2003, je bila nepremičnina, stano-
vanje št. 2, v skupni izmeri 107,4 m2, ki se
nahaja v IV. nadstropju stanovanjskega blo-
ka v Cankarjevi ulici 16 v Mariboru, zgraje-
nega na parc. št. 1013, pripisani pri vl. št.
544, katastrska občina Maribor-grad, s so-
lastninsko pravico na skupnih delih stavbe
in na funkcionalnem zemljišču, last dolžnika
in zastavitelja Vrenčur Renata, EMŠO
1708969500457, stanujočega Maribor,
Gunduličeva ul. 18, do 1/2, na podlagi pro-
dajne pogodbe štev. 3, sklenjene dne
29. 5. 2003, s prodajalcem KAC In-

vest-družba za storitve, trgovino in inženi-
ring d.o.o., Maribor, zastavljena v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 6,000.000 SIT s pripadki.

IZ-108076
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1518/2003 z dne
15. 12. 2003, so bile nepremičnine, ki
predstavljajo poslovne prostore – pisarne
št. 101, 102, 103 v skupni izmeri 28,73 m2

in pisarne št. 104 v izmeri 11,87 m2, v skup-
ni izmeri 40,60 m2, v I. nadstropju poslovne
stavbe v Mariboru, Razlagova 22, stoječe
na parc. št. 1177, k.o. Maribor-Grad in so
last družbe Mikrofilmski center Maribor
d.o.o., Razlagova 22, Maribor, matična št.
1763113, kar je razvidno iz originalne pro-
dajne pogodbe z dne 9. 10. 2003, med
odvetnikom Miletom Borisom kot prodajal-
cem in družbo Mikrofilmski center Maribor
d.o.o. kot kupcem, zastavljene v korist upni-
ce Abanka Vipa d.d., Glavne podružnice
Maribor, Cankarjeva 6/b, Maribor, matična
št. 5026024041, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,000.000 SIT.

IZ-108077
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 990/03
z dne 11. 12. 2003, je bilo stanovanje št.
14 v skupni izmeri 61,36 m2 v tretjem nad-
stropju stanovanjske hiše na Jakčevi ulici
15, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 745 k.o.
Štepanja vas, in ki obsega kuhinjo 9,88 m2,
sobo 17,10 m2, sobo 15,05 m2, hodnik
9,85 m2, kopalnico 4,83 m2, balkon oziro-
ma teraso 3,15 m2 in druge prostore
1,50 m2, last zastavitelja Rajterič Mirka, Jak-
čeva 15, 1000 Ljubljana, na podlagi pro-
dajne pogodbe, ki jo je zastavitelj kot kupec
dne 3. 5. 1993, sklenil z Mestom Ljublja-
na, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljublja-
ni, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 45.000 EUR, v SIT proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila, s pripadki.

IZ-108078
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 988/03
z dne 11. 12. 2003, je bilo dvosobno sta-
novanje št. A 54, v petem nadstropju v neto
stanovanjski površini 68,45 m2 z balkonom
4,35 m2, v prodajni površini 70,60 m2 s
kletnim prostorom št. A-S54 v izmeri 6 m2,
v drugi garažni kleti ter parkirno mesto št.
II-29 v izmeri 12 m2, v drugi garažni kleti, v
stanovanjskem objektu na naslovu Slamni-
karska cesta 3 b, Domžale, ki leži na parc.
št. 3983/2, k.o. Domžale, last zastavitelja
Müller Company, trgovsko podjetje d.o.o.
na podlagi prodajne pogodbe št.
K085/03-S, sklenjene dne 3. 12. 2003, s
PA-KZ, družbo za nepremičnine in investici-
je, d.o.o. zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Du-

najska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 94.500 EUR, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

IZ-108079
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 984/03
z dne 11. 12. 2003, je bilo dvosobno sta-
novanje S3, v 2. etaži stanovanjske hiše
poimenovane Ciprnik, ki stoji na parc. št.
174/6, k.o. Rateče in ki obsega sledeče
neto izmere: predprostor 3,40 m2, bivalna
soba, kuhinja jedilnica 23,60 m2, spalnica
10,60 m2, kopalnica 3,35 m2, balkon
2,40 m2, kletna shramba 3,60 m2, last za-
stavitelja Herman Tomaža Ljubljane, Vogel-
na ulica 8, na podlagi pogodbe o prodaji in
nakupu stanovanja št. S3, v objektu Ciprnik
z dne 16. 10. 2003, med Trebiže d.o.o.,
Radovljica kot prodajalcem in zastaviteljem
kot kupcem, zastavljeno v korist upnika
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Du-
najska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 34.200 EUR, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila, s pripadki.

IZ-108080
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. 1000/03 z
dne 15. 12. 2003, je bilo skladišče v izmeri
70,10 m2 v pritličju stavbe v Izoli, Spinčiče-
va 3, stoječe na zemljišču parc. št. 1092/2
k.o. Izola, zemljiške knjige Okrajnega sodi-
šča v Piranu, last zastavitelja Čevelj & Če-
velj d.o.o. Portorož, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe št. 3-4961/03, sklenjene dne
26. 11. 2003, z Mercator Degro, Trgovsko
gostinsko podjetjem d.d., zastavljeno v ko-
rist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 200.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-108081
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 991/03
z dne 16. 12. 2003, je bilo stanovanje št.
19, v izmeri 75,56 m2, v 4. nadstropju sta-
novanjske stavbe, na parc. št. 113/1, vl. št.
2946 k.o. Karlovško predmestje, na naslo-
vu Dolenjska cesta 49 F, Ljubljana, last za-
stavitelja Sijamhodžić Izet, Lužiško-srbska
ulica 7, 1000 Ljubljana, na podlagi prodaj-
ne pogodbe, z dne 19. 9. 2003, med Peč-
nik Marijo iz Ljubljane, kot prodajalko in za-
staviteljem kot kupcem, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnice v Sloveniji, s sedežem v Ljublja-
ni, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 39.100 EUR v SIT protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s pripadki.

IZ-108082
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1003/03
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z dne 16. 12. 2003, je bilo enosobno sta-
novanje št. 25, v izmeri 36,75 m2 v mansar-
di stanovanjskega objekta na naslovu Fran-
kovo naselje 41, Škofja Loka, ki stoji na
parceli št. 600/14, k.o. Suha, Okrajnega
sodišča v Škofji Loki in predstavlja solastni-
ški delež do 3,56%, last zastaviteljev Milen-
ka in Marka Stankovića, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe, sklenjene dne 18. 11.
2003, z Bojanom in Vesno Volaj, skupaj z
zemljiškoknjižnim dovolilom Bojana in Ve-
sne Volaj, z dne 16. 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 40.410 EUR v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-108154
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1018/03
z dne 18. 12. 2003, je bilo enoinpolsobno
stanovanje v mansardi večstanovanjske
zgradbe na naslovu Cesta na Vrhovce 2,
1000 Ljubljana, v izmeri 27,87 m2, stoječi
na parc. št. 1397/3, 1397/4 in parc. št.
1397/5 k.o. Vič, last zastavitelja Avdić Su-
vada, Seškova cesta 20, 1215 Medvode,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
9. 12. 2003, med Bizjan Sabino iz Ljublja-
ne kot prodajalko in zastaviteljem kot kup-
cem, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
34.500 EUR, v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.

IZ-108155
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi za-
stavne pravice notarja Andreja Doklerja iz
Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 687/03 z
dne 18. 12. 2003, je bila nepremičnina, ki
v naravi predstavlja poslovni prostor – lokal
štev. 1, trgovina z neživili, locirani v pritličju
objekta Cesta prvih borcev 11, Brežice, v
izmeri 66,68 m2, stoječim na parc. št. 696
k.o. Brežice, ki je vpisana v vl. št. 216 k.o.
Brežice, katerega lastnica je Kartuš Alenka
roj. 20. 2. 1975, EMŠO 2002975505162,
stanujoča Bojsno 55, v celoti zastavljene v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d. za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,272.454 SIT s pripadki.

IZ-108156
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1190/03 z dne 17. 12.
2003, so bila zastavljena dvoinpolsobno
stanovanje v stanovanjski hiši Na otoku 2, v
Celju, v izmeri 45,38 m2, dvoinpolsobno
stanovanje št. 11, v skupni izmeri 63,70 m2,
ki se nahaja v II. nadstropju stopnišča III
stanovanjskega objekta Maroltova ulica 2 v
Ljubljani, dvosobno stanovanje v skupni
izmeri 61,41 m2, ki se nahaja v III. nadstro-
pju stanovanjske hiše na naslovu Franko-
panska 26, Ljubljana in stanovanje št. 15, v
skupni izmeri 41,85 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu

Kalanova 5, v Medvodah, vse last zastavite-
lja Orion Ltd d.o.o., Ljubljana, Dunajska
129. Stanovanja so zastavljena v korist upni-
ce Zveze bank, registrirana zadruga z ome-
jenim jamstvom, Bank und Revisionsver-
band, reg.Gen.m.b.Haftung, Celovec, Pau-
litschgasse 5-7, Republika Avstrija, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 500.000
EUR s pripadki.

IZ-108158
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 687/2003 z dne
18. 12. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
v stanovanjski stavbi na naslovu Šolska uli-
ca 5, v Tržiču, stoječe na parc. št. 93/3,
z.k. vl. št. 857, k.o. Tržič, v skupni izmeri
44,50 m2, ki obsega dve sobi, kuhinjo,
predsobo, kopalnico, WC, s sorazmernim
deležem na skupnih prostorih, delih in na-
pravah ter fundusu te stanovanjske stavbe,
v deležu za vsakega kupca do 187/2000,
last Suzane Meglič in Marije Kamič, Šol-
ska ulica 5, Tržič, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 6. 9. 1993 in aneksa
št. 1 k njej z dne 25. 11. 2003, sklenjenih
s prodajalko Bombažno predilnico in tkal-
nico Tržič, d.d., Predilniška cesta 16, Tr-
žič, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.800 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila, s pp.

IZ-108160
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 1563/03 z dne 19. 12.
2003, je bila nepremičnina, stanovanje št.
5, v drugem nadstropju, v skupni izmeri
66,27 m2, v stanovanjski hiši na Mladinski
ulici 4 A, v Vuzenici, ki je v lasti Delić Zden-
ke do celote, na osnovi kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja z dne 11. 5.
1993, sklenjene s prodajalko Občino Rad-
lje ob Dravi, zastavljeno v korist upnice Ra-
iffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v višini 13.754,02 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan sklenitve
navedene kreditne pogodbe o dolgoročnem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
52860/42, kar znaša 3,250.000 SIT z re-
alno letno obrestno mero EUR + 6,9%, s
tem, da se realna vrednost kredita ohranja
s pomočjo valutne klavzule (EUR), da ban-
ka obračunava v času porabe kredita inter-
kalarne obresti za porabljeni del kredita, po
obrestni meri, ki je enaka pogodbeni obre-
stni meri, z rokom zapadlosti terjatve po
poteku 180 mesecev, šteto od dneva izteka
60-dnevnega roka od dneva sklenitve po-
godbe, to je od 4. 12. 2003.

IZ-108161
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 2289/03 z dne 18. 12.
2003, je bilo stanovanje št. 38, ki se naha-
ja v stanovanjskem bloku v Ljubljani, Vogel-
na 10, stoječem na parc. št. 9/1, 9/2 in 7,
k.o. Trnovsko predmestje, v skupni izmeri

70,02 m2, last zastaviteljev Gärntner Nine,
rojena 12. 3. 1951 in Gärntner Jure, rojen
15. 9. 1942, oba Vogelna ulica 10, 1000
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Hypo
Alpe - Adria - bank d.d., Trg Osvobodilne
fronte 12, 1000 Ljubljana, zaradi zavarova-
nja denarne terjatve v višini 61.331,53 EUR
s pripadki.

IZ-108162
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o obstoju in za-
varovanju denarne terjatve, SV 970/03 z
dne 17. 12. 2003, notarja Marka Finka iz
Celja, Stanetova 16, je bilo stanovanje št.
46, v izmeri 76,74 m2, locirano v stanovanj-
ski hiši v ulici Milčinskega 12, v Celju, stoje-
če na parc. 500/31, vpisani pri vl. št. 10
k.o. Spodnja Hudinja, skupaj s pripadajo-
čim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah v večsta-
novanjski hiši in funkcionalnem zemljišču,
last Kovačević Dragana do celote, pridob-
ljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 191/93 z dne 15. 4.
1993 in aneksa k navedeni pogodbi, dati-
ranega 15. 3. 1994, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d. Celje, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 5,400.000
SIT s pripadki, napram dolžniku Kovačević
Draganu.

IZ-108163
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1556/2003 z dne
18. 12. 2003, je bila nepremičnina, dvoso-
bno stanovanje štev. 4, v izmeri 60,25 m2,
locirano I. nadstropju stanovanjske stavbe
na Jadranski 052, 6280 Ankaran, ki stoji
na zemljišču parc. štev. 801/6, katastrska
Občina Oltra, vpisano pri podvložku števil-
ka 635/6, označba 4.E, last dolžnika Po-
hlen Saša, EMŠO 3112972500279, sta-
nujočega Ankaran, Jadranska cesta 052,
do 1/2 in Tanje Pohlen, EMŠO
0309972505030, stanujoče Ankaran, Ja-
dranska cesta 052, do 1/2, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 21. 7. 2003,
sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 010, Maribor, kot prodajalko, za-
stavljena v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., matična številka 5881447, Slomškov
trg 010, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 13,556.351,29 SIT s pri-
padki.

IZ-108164
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. štev. SV 1557/2003 z dne
18. 12. 2003, je bilo enosobno stanovanje
s kabinetom št. 002, v izmeri 59,09 m2 in
garsonjera – neurejen podstrešni del, v
izmeri 25,90 m2, locirana v poslovno stano-
vanjski zgradbi na naslovu Izlake 007, Izla-
ke, ki stoji na parc. št. 523/6, 531, 530/1,
529/1, 529/2, 530/3, vložna številka 351,
katastrska občina Izlake, last dolžnice Bar-
bare Iskra, EMŠO 3004976505332, sta-
nujoče Izlake 007, Izlake, do celote, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 1. 9.
2003 in aneksa h kupoprodajni pogodbi z
dne 5. 11. 2003, sklenjenih s Pošto Slove-
nije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot
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prodajalko, zastavljeno v korist upnice Poš-
te Slovenije, d.o.o., matična številka
5881447, Slomškov trg 010, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
9,313.457,04 SIT s pripadki.

IZ-108261
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1325/03 z dne 17. 12.
2003, je nepremičnina, enoinpolsobno sta-
novanje št. A21 z oznako A2,II/1, v izmeri
49,92 m2, in parkirnim mestom št. 72 v
izmeri 11,04 m2, ki se nahaja v objektu A v
soseski Ob Radvanjskem gradu, stoječem
na parc. št. 1122/2, 1122/1 in 1123, vpi-
sanih v vl. št. 1202, k.o. Zgornje Radvanje,
ki je last Jožefa in Nevenke Murko, oba
stanujoča Krčevinska ulica 61, Maribor, vsa-
kega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe
št. 04/2003 z dne 3. 10. 2003, zastavlje-
na v korist upnika Karntner Sparkasse AG,
Celovec, Republika Avstrija, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, mat. št.
1430564, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Jožefa in Nevenke Murko, oba
stanujoča v Mariboru, Krčevinska ulica 61,
v višini 30.350 EUR v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila oziroma izterjave, s pripadki.

IZ-108262
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1355/03 z dne
18. 12. 2003, je nepremičnina, enosobno
stanovanje št. 35 v izmeri 34,84 m2, s klet-
nim prostorom v izmeri 3,25 m2, ki se na-
haja v V. nadstropju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Goriška ulica 7, stoječe na parc.
št. 178, k.o. Spodnje Radvanje, ki je do
celote last Seada Demirovića, stan. Gori-
ška ulica 7, Maribor, na podlagi prodajne
pogodbe št. 10/92 z dne 10. 1. 1992, ku-
poprodajne pogodbe z dne 24. 4. 1997 in
kupoprodajne pogodbe z dne 13. 8. 2001,
zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank
Mureck, reg. zadruga z omejenim jam-
stvom, Republika Avstrija, 1870572, za za-
varovanje denarne terjatve do dolžnika Sea-
da Demirovića, stan. Goriška ulica 7, Mari-
bor, v višini 15.000 EUR v tolarski proti-
vrednosti po prodajnem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-108263
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1357/03 z dne
19. 12. 2003, je nepremičnina, trisobno
stanovanje št. 38 v izmeri 63,33 m2, ki se
nahaja v IX. nadstropju večstanovanjske
stavbe v Mariboru, Frankolovska ulica 22,
stoječe na parc. št. 1637, k.o. Tabor, ki je
do celote last Juraja Krnjaka, stan. Fran-
kolovska ulica 22, Maribor, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 435/95 z dne 12. 4.
1996, zastavljena v korist upnika Reiffei-
senbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno
odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, 8430
Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Juraja in Sabine Krnjak, oba stan. Franko-
lovska ulica 22, Maribor, v višini 12.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem

tečaju Banke Slovenije na dan plačila ozi-
roma izterjave, s pripadki.

IZ-108264
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o obstoju in za-
varovanju denarne terjatve, SV 982/03 z
dne 18. 12. 2003, notarja Marka Finka iz
Celja, Stanetova 16, sta bili stanovanji: gar-
sonjera št. 12 v skupni izmeri 26,72 m2,
locirana v 2. nadstropju stanovanjske hiše v
Dobrteši vasi 16/H, v Šempetru v Savinjski
dolini, ležeče na parc. št. 436/2 k.o. Šem-
peter, last Kozjak Božidarja, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 22. 9. 1993 in aneksa št. 1, datiranega
z dne 26. 12. 1996 in dvosobno stanova-
nje št. 13 v skupni izmeri 56,25 m2, locira-
no v 2. nadstropju stanovanjske hiše v Do-
brteši vasi 16/H, v Šempetru v Savinjski
dolini, ležeče na parc. št. 436/2 k.o. Šem-
peter, last Kozjak Božidarja do celote, pri-
dobljeno na podlagi prodajne pogodbe z
dne 7. 1. 1993 in kupoprodajne pogodbe z
dne 22. 12. 1998, zastavljeno v korist upni-
ce Banke Celje d.d. Celje, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT s
pripadki, napram dolžniku Kozjak Božidar-
ju.

IZ-108265
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve, SV 995/03 z dne 22. 12.
2003, notarja Marka Finka iz Celja, Stane-
tova 16, je bilo stanovanje v podstrešju man-
sarde objekta stanovanjske enote št. 8 v 3.
etaži id. št. 10769948, ki obsega stano-
vanjske in druge pomožne prostore v sku-
pni površini 58,92 m2, s pripadajočo sola-
stninsko pravico za parc. št. 1780/1, št.
1781/1, št. 1776/18, k.o. Medlog, ter na
skupnih prostorih v pritličju, v 2. etaži in v 3.
etaži z identifikacijsko številko 10769949,
vpisanih v podvložku do 809/10.000, z
dvema parkirnima mestoma št. 8, kot je raz-
vidno iz pogodbe o prodaji oziroma nakupu
stanovanjske enote št. S8 z dne 27. 11.
2003, sklenjene med prodajalko Nivo d.d.
Celje in kupcema Kučer Tanjo in Kučer Iz-
tokom, zastavljeno v korist upnice Karntner
Sparkasse AG Ceovec, Podružnica v Slo-
veniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
34.200 EUR, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, s pripadki, napram dolžnikoma Kučer
Tanji in Kučer Iztoku.

IZ-108266
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1555/2003 z dne
18. 12. 2003, sta bili nepremičnini:

– stanovanje, ki se nahaja v stanovanjski
hiši v Goriški 008, Maribor, v izmeri
35,67 m2, stoječi na parc. št. 177, katastr-
ska občina Spodnje Radvanje, last dolžnice
in zastaviteljice Postogna d.o.o., Gosposka
ulica 011, Maribor, matična št. 5815258,
do celote, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 21. 6. 1999, sklenjene s prodajal-
ko Banko Celje d.d.,

– stanovanje št. 50, ki se nahaja v sta-
novanjski hiši Regentova 004, Maribor, v

izmeri 35,73 m2, stoječi na parc. št. 1019,
katastrska občina Tabor, last dolžnice in za-
staviteljice Postogna d.o.o., Gosposka uli-
ca 011, Maribor, matična št. 5815258, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 21. 6. 1999, sklenjene s prodajalko
Banko Celje d.d.,

zastavljeni v korist upnice Probanke d.d.
Maribor, Gosposka 023, matična št.
5459702, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 4,000.000 SIT s pripadki.

IZ-108267
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1558/2003 z dne
18. 12. 2003, je bila nepremičnina, dvoso-
bno stanovanje št. 2, v skupni izmeri
60,86 m2, v I. nadstropju, s pripadajočo
kletno shrambo v izmeri 2,92 m2, kar vse
se nahaja v poslovno stanovanjskem objek-
tu 1 na lokaciji Jezdarska-Puškinova, zgra-
jenem na parc. št. 869, 870 in 871, kata-
strska občina Tabor, s solastninsko pravico
na skupnih prostorih, delih in napravah ob-
jekta in na zemljišču, na katerem objekt sto-
ji ter funkcionalnem zemljišču, last dolžnice
in zastaviteljice Irene Mendek, EMŠO
2604953505177, stanujoče Maribor, Paj-
kova ul. 024, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 219 1 A/2, sklenjene dne 9. 10.
2002, s prodajalcem Kograd gradnje d.o.o.
Hoče, zastavljena v korist upnice Nove kre-
ditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična št. 5860580, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 8,200.000
SIT s pripadki.

IZ-108268
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1560/2003 z dne
19. 12. 2003, so bile nepremičnine, ki
predstavljajo lokal št. 4A v izmeri 77,18 m2,
v pritličju poslovno stanovanjskega objekta
številka 3, v soseski Radvanje, Pohorska
ulica v Mariboru, stoječe na parc. št. 402/3,
k.o. Zgornje Radvanje in so last družbe NVT
nadzor, varjenje, vzdrževanje, montaža,
d.o.o., Kamniška ulica 27, Maribor, matič-
na štev. 1462164, kar je razvidno iz origi-
nalne kupoprodajne pogodbe številka
275L4A/3 z dne 21. 11. 2003, sklenjene
med družbo Kograd Gradnje d.o.o., Mari-
bor, kot prodajalcem in družbo NVT d.o.o.,
Maribor, kot kupcem, zastavljene v korist
upnice Abanke Vipa d.d. Ljubljana, Glavna
podružnica Maribor, matična številka
5026024, Cankarjeva 006B, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 12,000.000 SIT
s pripadki.

IZ-108270
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 2304/03 z dne 19. 12.
2003, je bilo stanovanje št. 5, v izmeri
58,66 m2, ki se nahaja v I. nadstropju sta-
novanjskega objekta na naslovu Neuberger-
jeva 19, Ljubljana ter pripadajoče parkirno
mesto št. 54 /H, ki se nahaja v I. kleti iste-
ga objekta ter kletni prostor v kleti istega
objekta, kar vse je last zastavitelja Tomažič
Roberta, na podlagi prodajne pogodbe št.
BS 2/1-251/89, sklenjene dne 25. 10.
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1989 med SCT Ljubljana, kot prodajalcem
in Tomažič Robertom in Tomažič Majo, kot
kupcema, v zvezi s pogodbo, sklenjeno dne
19. 12. 2003 med SCT d.d. in Tomažič Ro-
bertom in Tomažič Majo ter na podlagi spo-
razuma o ugotovitvi in razdelitvi skupnega
premoženja zakoncev z dne 29. 10. 2003,
v notarskem zapisu notarja Jožeta Dernov-
ška, opr. št. SV 846/03, sklenjenem med
Tomažič Robertom in Tomažič Majo, zastav-
ljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove ban-
ke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat. št.
5706491, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 14,500.000 SIT, vse s pripadki.

IZ-108273
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 2307/03 z dne
19. 12. 2003, je bilo stanovanje št. 39, v
skupni izmeri 68,63 m2, ki se nahaja v 4.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ce-
sta revolucije 7, Jesenice, ki stoji na parc.
št. 539, k.o. Jesenice, solast zastaviteljev,
Husić Kemala in Husić Sabine, zastavljeno
v korist upnika Okanović Osmana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 19.800
EUR s pripadki.

IZ-108274
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 2311/03 z dne 22. 12.
2003, je bilo stanovanje št. 23, v izmeri
76,35 m2, ki se nahaja v III. nadstropju sta-
novanjskega objekta na naslovu Vojkova uli-
ca 87 v Ljubljani in je last zastaviteljice Bi-
ance Julijane Telban, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 4. 10. 1995
med Janošević Dimitrijem in Janošević Mi-
leno, kot prodajalcema in Perman Bianco,
kot kupcem ter na podlagi kupne pogodbe
št. BS 3 ST-2 147/80, sklenjene dne
10. 11. 1980, med SOZD ZGP GIPOSS,
kot prodajalcem ter Janošević Dimitrijem in
Janošević Mileno, kot kupcema ter dodat-
ka k prodajni pogodbi št. BS-3 ST-2 147/80
z dne 10. 11. 1980, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, mat. št.
5706491, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 6,688.000 SIT, vse s pripadki.

IZ-108275
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 2318/03 z dne 22. 12.
2003, je bilo enosobno stanovanje št. 24, v
skupni izmeri 38,05 m2, s pripadajočim klet-
nim prostorom, v stanovanjskem bloku v
Ljubljani – Polje, Rjava c. 2/B, ki predstav-
lja 1,66% celote stanovanjskega bloka, ki
se je gradil pod gradbeno oznako Slape,
blok E-2 stanovanjske soseske MS-6, ki
stoji na parcelah št. 961, 964, 965, 966 in
967, vpisanih pri vl. št. 487, k.o. Slape,
last dolžnice in zastaviteljice Nives Ličen,
roj. 17. 8. 1964, Rjava cesta 2B, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Lili Mihelčič, Ro-
bova ulica 24, Vir, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10.080 EUR s pripadki.

IZ-108276
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-

ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1552/03-1 z dne 19. 12. 2003, je bila ne-
premičnina – poslovni prostor del vertikale
2 in del vertikale 3, ki sta namenjeni za
pisarniško dejavnost, v skupni izmeri
436,08 m2 uporabne površine, v 2. nad-
stropju poslovno trgovskega objekta
“City-jug“ Maribor, zgrajenega na parceli
številka 1770, katastrska občina Mari-
bor-Grad; last dolžnika – zastavitelja S. Oli-
ver SLO d.o.o., do celote, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 16. 12. 2003, skle-
njene med njim kot kupcem ter med Sava
IP d.o.o., Ljubljana, kot prodajalcem, ter
zemljiškoknjižnega dovolila z dne 16. 12.
2003; zastavljena v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve do dolžnika – zastavi-
telja S. Oliver SLO d.o.o. v višini 470.000
EUR s pripadki, plačljivo v EUR ali pa v
tolarski protivrednosti, obračunani po pro-
dajnem tečaju s Tečajne liste Nove LB d.d.
Ljubljana, za obračun deviznih prilivov in
odlivov podjetij na dan plačila.

IZ-108277
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1553/03-1 z dne 19. 12. 2003, je bila ne-
premičnina – del lokala številka 2.2.9. in
medetaže števika 3.2.9. v skupni izmeri
36,02 m2, kar se nahaja v nivoju Loške uli-
ce, v Poslovno trgovskem centru Mestna
vrata v Mariboru, zgrajenem na zemljišču –
parceli številka 1928/1 in parceli številka
1928/2, katastrska občina Maribor – Grad;
last zastaviteljice Branke Sternad, na podla-
gi pogodbe o razdružitvi skupnega premo-
ženja z dne 4. 12. 1995, sklenjene med
njo ter med Martino Rotar, ter na podlagi
zemljiškoknjižnega dovolila, opravilna šte-
vilka SV 1536/03 z dne 17. 12. 2003, za-
stavljena v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve prej navedenega upnika do
dolžnika – zastavitelja BIO LINE Zastopanje
in posredovanje, Ivan Masten s.p., Prečna
ulica 9b, 2000 Maribor, v višini 170.000
EUR s pripadki, plačljivo v EUR ali pa v
tolarski protivrednosti, obračunani po pro-
dajnem tečaju s Tečajne liste Nove LB d.d.
Ljubljana, za obračun deviznih prilivov in
odlivov podjetij, na dan plačila.

IZ-108278
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 1560/03-1 z dne 22. 12. 2003, je bilo
stanovanje številka 4 v izmeri 61 m2, v pri-
tličju stanovanjske hiše Smetanova ulica
86 v Mariboru, zgrajene na parceli številka
1809, katastrska občina Koroška vrata;
last dolžnice – zastaviteljice Ane Julijane
Pavšič, do celote, na podlagi prodajne po-
godbe številka 4859/93 z dne 8. 12.
1993, sklenjene med njo kot kupcem ter
med Občino Maribor, kot prodajalko; za-
stavljeno v korist upnika Ježek finančno
posredništvo d.o.o., za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 5.827,20 EUR s pripad-
ki, plačljivo v eurih ali pa v tolarski proti-
vrednosti, obračunani po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

IZ-108279
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opravilna številka SV 704/03 z
dne 5. 12. 2003, je bilo stanovanje v izme-
ri 35,20 m2, ki se nahaja v pritličju na se-
verni strani stanovanjske hiše v Ljubljani,
Na peči 3, stoječe na parc. št. 60/1, dvo-
rišče v izmeri 172 m2 in stanovanjska stav-
ba v izmeri 145 m2, katera je pripisana k
vložku 438, k.o. Štepanja vas, s pripada-
jočim parkirnim prostorom pred stavbo,
predprostorom v izmeri 2,20 m2, stopni-
ščem v izmeri 3,40 m2, kletjo v izmeri
10,95 m2, vse skupaj v neto izmeri
51,54 m2, kar predstavlja 22% idealni de-
lež napram celotni nepremičnini, zastavlje-
no v korist upnice Banke Domžale d.d.,
Domžale, bančna skupina Nove Ljubljan-
ske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pripadki.

IZ-108280
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-634/03 z dne 19. 12.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 37, v
izmeri 54,85 m2, ki se nahaja v sedmem
nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani,
Šarhova ulica 34, stoječi na parceli št.
236/6, vpisani v z.k. vložek št. 758 k.o.
Brinje I, last Požek Vinka s.p., Elektrome-
hanika, Ljubljanska 16, 3320 Velenje, za-
stavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, 1000 Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
61.500 EUR s pripadki.

IZ-108281
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-638/03 z dne 22. 12.
2003, je bil poslovni prostor v kletni etaži
K.009 v velikosti 35,40 m2, K008 v izmeri
3,95 m2, parkirni prostor št. P17 in pripa-
dajoči delež skupnih prostorov in funkcio-
nalnega zemljišča poslovno skladiščnega
objekta, ki se nahaja v Velenju, Koroška
cesta 48, v Velenju, in stoji na parceli št.
702, vpisani pod vl. št. 3063 k.o. Velenje,
last Podvinšek Bruna s.p., Servis za birote-
hniko, elektroniko in marketing, Gaberke
77, 3325 Šoštanj, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe 02/06/02 z dne 14. 6. 2002,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljan-
ske banke d.d., Trg republike 2, 1000 Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 4,000.000 SIT s pripadki.

IZ-108282
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1233/03 z dne
22. 12. 2003, je bilo zastavljeno dvoso-
bno stanovanje št. 104, v izmeri 60,69 m2,
v prvem nadstropju stanovanjskega bloka
na naslovu Brilejeva 6, Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 105/1, k.o. Dravlje, ki je last
zastaviteljice Lilijane Cizelj, Podkoren 92,
Kranjska gora, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 3. 12. 2003, sklenjene z
Frohlich Margareto, Trnovski pristan 6,
Ljubljana. Stanovanje je zastavljeno v ko-
rist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, ma-
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tična št. 5026237, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 11,000.000 SIT s pri-
padki.

IZ-108283
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič Trat-
nik, opr. št. 1786/03 z dne 22. 12. 2003,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 8, v izmeri
73,70 m2, ki se nahaja v II. nadstropju, I.
stopnišča bloka C-1 stanovanjske hiše na
naslovu Ljubljana, Zoletova ulica 5, stoječe
na parc. št. 1194, k.o. Dravlje, s pripadajo-
čim kletnim prostorom in sorazmernim so-
lastniškim deležem na skupnih delih, pro-
storih in napravah ter zemljišču, potrebnem
za redno rabo stavbe, last dolžnice in zasta-
viteljice Jožice Slavke Sterlekar, roj. 1. 7.
1946, Ljubljana, Celovška cesta 143, pri-
dobljenega na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene dne 20. 5. 2001, s pro-
dajalko Marijo Zupančič, in sicer v korist
upnika Fantasy Invest d.o.o., Kardeljeva plo-
ščad 10, Velenje, matična številka
1482025, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 6.400 EUR s pripadki.

IZ-108284
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 1574/03 z dne 22. 12.
2003, je bila nepremičnina, stanovanje št.
1, v prvem nadstropju, v skupni izmeri
63,24 m2, v stanovanjski hiši Rotovški trg
6, v Mariboru, ki je last Srpak Dražena do
celote, na osnovi prodajne pogodbe št.
792/95 z dne 5. 6. 1996, sklenjene s pro-
dajalcem Stanovanjskim skladom Občine
Maribor in aneksom k prodajni pogodbi št.
792/95 z dne 23. 10. 2003, sklenjenega
s prodajalcem Javnim medobčinskim skla-
dom Maribor, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini
25.386,32 EUR, kar znaša v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan sklenitve pogodbe o dolgo-
ročnem tolarskem kreditu z valutno klavzu-
lo 6,000.000 SIT, z realno letno obrestno
mero EURIBOR + 3,00%, s tem, da se
realna vrednost kredita ohranja s pomočjo
valutne klavzule (EUR), da banka obraču-
na v času porabe kredita interkalarne obre-
sti, veljavne obrestne mere EURIBOR, pri-
bitka na EURIBOR in odplačilne dobe, do-
ločene v kreditni pogodbi za porabljen del
kredita po obrestni meri, ki je enaka po-
godbeni obrestni meri z rokom zapadlosti
terjatve po poteku 120 mesecev, šteto od
dneva izteka 60-dnevnega roka od dneva
sklenitve kreditne pogodbe, to je od 8. 12.
2003.

IZ-108286
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1583/03 z dne
23. 12. 2003, je bilo stanovanje, garso-
njera št. 18, v pritličju, v skupni izmeri
21,33 m2, v stanovanjski hiši na naslovu
Pregljeva ulica 16, v Mariboru, stoječe na
parc. št. 2470, pripisane vl. št. 1199, k.o.
Tabor, katere lastnici sta Koren Anuška in
Koren Olga, vsaka do 1/2 od celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne

15. 12. 2003, sklenjene s prodajalko Mori
Danico, zastavljeno v korist upnice Raiffei-
senbank Eberndorf registrierte G.m.b.H.,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7.500 EUR, kar znaša preračunano
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
podpisa tega notarskega zapisa
1,774.346,25 SIT, z letno obrestno mero
7%, ki začne teči 20. 1. 2004 in 5% zamu-
dnimi letnimi obrestmi, z rokom zapadlosti
zadnjega obroka dne 20. 1. 2007.

IZ-108287
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 1578/03 z dne 23. 12.
2003, je bila nepremičnina:

– trisobno stanovanje št. 17, v petem
nadstropju, v skupni izmeri 75,47 m2, v sta-
novanjski hiši na Antoličičevi ulici 22, v Ma-
riboru, ležeče na parc. št. 1756/001, k.o.
Spodnje Radvanje, ki je last Ristić Vladota
do celote, na osnovi prodajne pogodbe št.
210/92 z dne 6. 10. 1992, sklenjene s
prodajalcem Elektro in splošna montaža, hi-
dromontaža, p.o. Maribor, in

– trisobno stanovanje št. 16, v petem
nadstropju, v skupni izmeri 75,47 m2, v sta-
novanjski hiši na Antoličičevi ulici 22, v Ma-
riboru, ležeče na parc. št. 1756/001, k.o.
Spodnje Radvanje, ki je last Bartol Jelke do
celote, na osnovi posadne listine z dne
10. 12. 2003, sklenjene s prodajalcem Hi-
dromontaža elektro in splošna montaža
d.o.o. – v stečaju Maribor,

zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 84.676,08 EUR, kar
znaša v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve
pogodbe o dolgoročnem tolarskem kredi-
tu z valutno klavzulo 20,000.000 SIT, z
realno letno obrestno mero EUR + 6,9%, s
tem, da se realna vrednost kredita ohranja
s pomočjo valutne klavzule (EUR), da ban-
ka obračunava v času porabe kredita inter-
kalarne obresti za porabljeni del kredita,
po obrestni meri, ki je enaka pogodbeni
obrestni meri, z rokom zapadlosti terjatve
po poteku 180 mesecev, šteto od dneva
izteka 60-dnevnega roka od dneva skleni-
tve pogodbe, to je od 28. 11. 2003.

IZ-108288
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marte Malič iz No-
vega mesta, opr. št. SV-694/03 z dne
23. 12. 2003, je bilo dvosobno stanova-
nje št. 4 v izmeri 50,93 m2, v 2. etaži sta-
novanjske hiše na naslovu Ramovševa ul.
59, Ljubljana, s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih delih, z upoštevanjem
uporabne vrednosti kupljenega stanovanja,
v razmerju do skupne uporabne vrednosti
celotne stavbe, stoječe na parc. št.
2099/34, k.o. Vič, last dolžnice in zasta-
viteljice Dragaš Štefke, stanujoče Novo
mesto, Seidlova cesta 30, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 10. 7. 2003, št.
52/2003, sklenjene med družbo Mijax
d.o.o. investicijsko in gradbeno podjetje
za promet z zemljišči in nepremičninami,
ingeniring, svetovanje, storitve, Staničeva
ul. 14 Ljubljana, kot prodajalcem, zastav-
ljeno za zavarovanje denarne terjatve upni-

ce Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
v višini 8,000.000 SIT, s pripadki.

IZ-108329
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-4263/2003 z dne
19. 12. 2003, je bilo stanovanje št. 12, v 3.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ja-
vornik 42, Ravne na Koroškem, v skupni
izmeri 80,48 m2,

 
skupaj s pripadajočim so-

lastniškim deležem na skupnih delih zgrad-
be, ki stoji na parceli št. 100, zemljiško-
knjižni vložek št. 444, k.o. Ravne, v lasti
dolžnikov in zastaviteljev Karla Petra Dolin-
ška in Vide Dolinšek, oba stan. Javornik
42, Ravne na Koroškem, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 580 A/91 z dne 3. 5.
1994 in aneksa h kupoprodajni pogodbi št.
580A/91 z dne 10. 12. 2003, sklenjenih
med Stanovanjskim podjetjem d.o.o., Ob
Suhi 19 (prej Prežihova 7), Ravne na Koro-
škem, kot prodajalcem ter dolžnikoma in
zastaviteljema kot kupcema, zastavljeno v
korist upnice BKS-leasing, d.o.o., Komen-
skega 12, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 54.000 EUR v tolarski
protivrednosti s pripadki.

IZ-108330
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-4310/2003 z dne
22. 12. 2003, je bil lokal v stanovanjski
stavbi na naslovu Ljubljanska c. 12, Trzin,
stoječi na parc. št. 111/18, k.o. Trzin, z
oznako B1-L3-P-LK3, v neto površini
38,83 m2, v pritličju, 39,91 m2 v kleti, sku-
paj s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih delih, v lasti Temida, d.o.o. Ljublja-
na, Dunajska 51, na podlagi pogodbe o pro-
daji in nakupu nepremičnin z dne 22. 12.
2003, sklenjene z Skrbinšek Stajko s.p. –
davčno poslovno in finančno svetovanje,
Breznikova ul. 20, Domžale, kot prodajal-
ko, zastavljeno v korist upnice Hair Stayling
– Rakef Vesna s.p., Ljubljanska cesta 12,
Trzin, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 27.477,33 EUR v SIT protivrednosti s
pripadki.

IZ-108331
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-4333/2003 z dne
23. 12. 2003, so bili poslovni prostori, III.
nadstropje v poslovnem objektu, Železna
cesta 14, v izmeri 413,48 m2 

bruto površi-
ne, 357,16 m2 poslovnih prostorov, parc.
št. 1796/31 in 1796/32, k.o. Bežigrad, s
solastniškim deležem na skupnih delih, last
Slovenskega zavarovalnega združenja,
GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 12. 12.
2003, sklenjene z Zavarovalnico Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, kot proda-
jalko, zastavljeno v korist upnice Probanke
d.d. Maribor, Gosposka 23, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 180,000.000
SIT s pripadki.

IZ-108332
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1244/03 z dne
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23. 12. 2003, je bilo zastavljeno stanova-
nje na Jesenicah v Ulici Staneta Bokala 10,
s tekočo številko 1, v drugem nadstropju
stanovanjske hiše, ki stoji na parceli št.
189/1 – stanovanjska stavba, stavbišče v
izmeri 503 m2, pri vl. št. 1853, k.o. Jeseni-
ce. Stanovanje ima skupaj s kletmi površino
86,21 m2, in sicer obsega tri sobe, kuhinjo,
kopalnico z WC, balkon, ložo in dva kletna
prostora v skupni izmeri 10,84 m2. K stano-
vanju spada tudi pravica do souporabe sku-
pnih delov stavbe in skupnih prostorov ter
ustreznega dela funkcionalnega zemljišča,
kar predstavlja 6,29% solastniškega dele-
ža. Stanovanje je last zastavitelja Komloši
Leona, Glavni trg 2, Cerkno, na kupopodla-
gi prodajne z dne 12. 12 .2003 in aneksa
št. 1 h kupoprodajni pogodbi z dne 19. 12.
2003, sklenjenih s prodajalcema Malej Boš-
tjanom in Romano. Stanovanje je zastavlje-
no v korist upnice Volksbank – Ljudske ban-
ke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 42.300 EUR s pripadki.

IZ-108333
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 2325/03 z dne
23. 12. 2003, je bilo dvosobno stranova-
nje št. B11 v 1. nadstropju, v bruto izmeri
50,30 m2, s pripadajočo shrambo in parkir-
nim mestom, ki se nahaja v poslovno stano-
vanjskem centru Krizant, vpisanem v z.k. vl.
št. 4704, k.o. Domžale, ki so last zastavite-
lja, na podlagi prodajne pogodbe, sklenje-
ne dne 4. 12. 2003 z Mineral d.d. kot pro-
dajalcem, zastavljeno v korist upnika Rafeta
Rastoderja, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 50.000 EUR s pripadki.

IZ-108334
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 2326/03 z dne 23. 12.
2003, je bilo stanovanje v skupni izmeri
58,75 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi
na naslovu Grajska cesta 48a, Bled, stoječi
na parc. št. 408/2, k.o. Bled, vl. št. 508 in
je last zastavitelja Černe Andreja, Grajska
cesta 48, Bled, zastavljeno v korist upnika
Kranjc Marka, Frankovo naselje 146, Ško-
fja Loka, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 17.976 EUR s pripadki.

IZ-108335
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV
1576/2003 z dne 19. 12. 2003, je dvoso-
bno stanovanje št. 2 v izmeri 52,82 m2, s
kletno shrambo v pritličju, poslovno stan.
objekta 1 na lokaciji Jezdarska-Puškinova v
Mariboru, ki stoji na parc. št. 869, 870 in
871, k.o. Tabor, last Pušnik Ksenje, stanu-
joče Ožbalt 67, na temelju kupoprodajne
pogodbe št. 219 1 B/2 z dne 27. 11. 2003,
zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v zne-
sku 10,900.000 SIT s pp.

IZ-108336
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1590/2003 z dne
22. 12. 2003, je dvosobno stanovanje z oz-

nako AO/2 v izmeri 80,88 m2, v pritličju ob-
jekta A, s kletno shrambo v velikosti 4,20 m2,
v I. kletni etaži objekta, v Mariboru, Make-
donska ul. 43, ki stoji na parc. št. 2664,
pripisani pri vl. št. 3090 k.o. Pobrežje, so-
last Kocman Saša, stanujočega, Ješenca 54
in Kocman Polonce, stanujoče Dobrovce,
Kidričeva c. 110, vsakega do 1/2, na podla-
gi prodajne pogodbe št. 12-021 z dne 4. 12.
2003, zastavljeno v korist Banke Koper d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,562.738,71 SIT s pp.

IZ-108337
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1601/2003 z dne
23. 12. 2003, je enosobno stanovanje z
oznako D/3-03 v izmeri 47 m2, v III. nad. s
pripadajočo kletno shrambo z oznako KS
14 v izmeri 5,17 m2, v II. kletni etaži poslov-
no stanovanjskega objekta “Betnavska IV” v
Mariboru, ob Jezdarski ul. v križišču z Bet-
navsko c., zgrajenega na parc. št. 860 in
861, k.o. Tabor, last Zevnik Polone, stanu-
joče Maribor, Ljubljanska ul. 104, na teme-
lju prodajne pogodbe št. 017 z dne 12. 12.
2003, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 5,000.000 SIT s pp.

IZ-108338
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic, opr. št. SV 621/03 z dne 23. 12.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 9, v
2. nadstropju stanovanjske hiše na Jeseni-
cah, Ulica Franca Benedičiča 2, stoječe na
parc. št. 1358, k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 58,11 m2, last zastaviteljev Hakije
Muminovića in Nezire Muminović, oba Uli-
ca Franca Benedičiča 2, Jesenice – vsake-
ga do 1/2, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 279-250/93 z dne 28. 7. 1993
ter dvosobno stanovanje št. 8, v 1. nadstro-
pju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta
Ivana Cankarja 1A, stoječe na parc. št.
299/1, k.o. Koroška Bela, v skupni izmeri
48,17 m2, last Samre Hasančević, Ulica
bratov Rupar 8, Jesenice in Rusmirja
Muminovića, Ulica Franca Benedičiča 2, Je-
senice – vsakega do 1/2, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 17. 12. 2003, zastav-
ljeno v korist upnice Posojilnice-Bank Zila,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Kaiser Jozef Platz 6, Villach/Beljak, Avstri-
ja, za zavarovanje denarne terjatve v višini
45.000 EUR s pripadki.

IZ-108339
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Mojce Tavčar Pa-
sar, opravilna številka SV595/03 z dne
23. 12. 2003, so bile nepremičnine:

a) poslovni prostor v izmeri 26,25 m2 ter
pripadajočega skupnega prostora v izmeri
6,90 m2, v IV. nadstropju poslovne stavbe
na naslovu Vojkovo nabrežje 30A, Koper,
stoječe na parc. št. 1567/12, k.o. Koper,
ki v naravi predstavlja sedmi prostor desno
od vhoda v sredinski hodnik, ki deli prosto-
re v desnem traktu 4. nadstropja,

b) poslovni prostor v izmeri 25,49 m2 ter
pripadajočega skupnega prostora v izmeri
6,65 m2, v IV. nadstropju poslovne stavbe

na naslovu Vojkovo nabrežje 30A, Koper,
stoječe na parc. št. 1567/12, k.o. Koper,
ki v naravi predstavlja šesti prostor desno
od vhoda v sredinski hodnik, ki deli prosto-
re v desnem traktu 4. nadstropja,

c) poslovni prostor v izmeri 24,13 m2 ter
pripadajočega skupnega prostora v izmeri
6,33 m2, v IV. nadstropju poslovne stavbe
na naslovu Vojkovo nabrežje 30A, Koper,
stoječe na parc. št. 1567/12, k.o. Koper,
ki v naravi predstavlja peti prostor desno od
vhoda v sredinski hodnik, ki deli prostore v
desnem traktu 4. nadstropja,

d) poslovni prostor v izmeri 35 m2, v IV.
nadstropju poslovne stavbe na naslovu Voj-
kovo nabrežje 30A, Koper, stoječe na parc.
št. 1567/12, k.o. Koper, ki v naravi pred-
stavlja četrti prostor levo od vhoda v sredin-
ski hodnik, ki deli prostore v desnem traktu
4. nadstropja,

last dolžnika in zastavitelja 3 PORT –
Informacijski inženiring, d.o.o. Koper, Fer-
rarska ulica 8, Koper, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem
Tarabay, trgovinsko in zastopniško podjetje
d.o.o., Vojkovo nabrežje 30a, Koper, ma-
tična številka 5297273, davčna številka
53425952, ki je bila dne 19. 12. 2003
sklenjena v obliki notarskega zapisa notar-
ke Mojce Tavčar Pasar pod opr. št. SV
570/03, zastavljene v korist Banke Koper
d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje
denarne terjatve v višini znesku 36,000.000
SIT s pripadki in stroški.

IZ-108340
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Liti-
je, opr. št. SV 786/03 z dne 23. 12. 2003,
je bilo stanovanje št. 5 v izmeri 43,50 m2, v
I. nadstropju hiše Pot Vitka Pavliča 17, Hra-
stnik, ki ni vpisano v zemljiški knjigi kot etaž-
na lastnina, katerega lastnica je dolžnica
Gotz Milena, Naselje Aleša Kaple 7, Hra-
stnik, na podlagi prodajne pogodbe z dne
22. 11. 1993, sklenjene z prodajalcem ZPIZ
Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, za-
stavljeno v zavarovanje hipoteke v znesku
višini 8,066.000 SIT v korist upnika Murn
Antona, Kresnice 7, Kresnice.

IZ-108341
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 1636/03 z dne 10. 12.
2003, je bilo stanovanje v stanovanjski stav-
bi z naslovom Trg padlih št. 4, stanovanje je
locirano v Cela stavba etaži in označeno s
št. 00, stanovanje obsega dve sobi, eno
kuhinjo, eno predsobo, eno stranišče s sku-
pno tlorisno neto površino navedenih pro-
storov 44,14 m2 in stranske prostore – klet
v površini 17,40 m2, skupaj za obračun
61,54 m2, stavba stoječa na parceli št.
440/2, vpisano v vl. št. 117, k.o. Izola –
mesto, last dolžnika in zastavitelja Božič Ro-
berta, do 1/1, lastnine pridobljene na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja št. 864, št. 362-20/91, z dne 5. 8.
1992 in potrdila Občine Izola št. 362-20/91
z dne 31. 3. 2003, zastavljeno v zavarova-
nje terjatve upnice do dolžnika in zastavite-
lja Božič Roberta v višini 19.553,93 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan 3. 12.
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2003, kar znaša 4,620.000 SIT glavnice z
obrestno mero EUR +6,9% letno, z zapa-
dlostjo zadnje anuitete 31. 12. 2019, v ko-
rist delniške družbe Raiffeisen Krekove ban-
ke d.d., mat. št. 5706491, s sedežem v
Mariboru, Slomškov trg št. 18.

IZ-108342
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 1643/03 z dne 11. 12.
2003, je bilo stanovanje št. 14, v 3. nad-
stropju v stanovanjske hiše v Kopru, Be-
blerjeva ulica 18, v izmeri 50,80 m2, stavba
stoječa na parceli št. 253/3, nova označba
št. parcele 227/1, vpisno v vložku št. 1326,
sedaj 3186, k.o. Semedela, solast prvega
zastavitelja Ukmar Roberta ter druge zasta-
viteljice Ukmar Patricije, vsakega do 1/2,
lastnine pridobljene na podlagi originalne
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja št. 362-1483/92 z dne 14. 7. 1992, iz
potrdila o plačilu kupnine št.
175-N-MV-530-02 z dne 10. 10. 2002 in iz
potrdila Mestne občine Koper z dne 10. 12.
2003, zastavljeno v zavarovanje terjatve
upnice do prvega dolžnika Šavron Aleša in
druge dolžnice Kocijan Ksenje Ksenije v
višini 34.000 EUR na dan črpanja kredita s
pripadki in obrestmi, določenimi na osnovi
12 mesečnega EURIBOR-ja +3% letno, kar
znaša ob podpisu kreditne pogodbe 5,50%
letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 12.
2017, kakor izhaja iz pogodbe o dolgoroč-
nem tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
350553001 z dne 3. 12. 2003, s klavzulo
izvršljivosti ter sporazuma o zavarovanju de-
narne terjatve po 254. členu Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju z dne 11. 12. 2003, s
klavzulo izvršljivosti, v korist delniške družbe
Bank Austria Creditanstalt d.d., matična šte-
vilka 5446546, s sedežem v Ljubljani,
Šmartinska ulica št. 140.

IZ-108343
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 1710/03 z dne 23. 12.
2003, je bilo stanovanje številka 004, v 1.
nadstropju stanovanjske hiše v Kopru, Tri-
nkova ulica št. 2 v izmeri 80,40 m2, stavba
stoječa na parc. št. 1038, vpisana v vl. št.
796, k.o. Koper, last zastavitelja Črnac Bo-
risa, lastnine pridobljene na podlagi origi-
nalne kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja št. 362-151/93 z dne 25. 1. 1993
in potrdila o plačilu kupnine z dne 16. 12.
2003, zastavljeno v zavarovanje terjatve
upnice do dolžnika RIOX, Boris Črnac s.p.
v višini 40.000 EUR v tolarski protvrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
črpanja kredita glavnice z obrestno mero v
višini 5,739%, z zapadlostjo zadnje anuitete
1. 1. 2014 in ostalimi pogoji, kot izhaja iz
kreditne pogodbe št. 0154/1007684-00 z
dne 16. 12. 2003, v korist delniške družbe
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, matična št. 1430564, s
sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta št. 63.

IZ-108344
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nevenke Kovačič
iz Kopra, št. SV 434/2003 z dne 24. 12.
2003, je bila nepremičnina, to je poslovni

prostor v prvem nadstropju poslovno-stano-
vanjskega objekta na Vojkovem nabrežju št.
25 v Kopru, na parc. št. 505/2, vl. št. 749
in parc. št. 510/5 vl. št. 865, vse k.o. Ko-
per, v izmeri 67 m2, last družbe Stating,
gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.,
Pristaniška 12, 6000 Koper, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 9. 12. 2003, zastav-
ljena, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 13,362.000 SIT s pripadki, v korist upni-
ce Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58,
Ljubljana, matična številka 5026024.

Ob-108347
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Majde Lokošek iz Dom-
žal, Kolodvorska 6, opr. št. SV 1015/03 z
dne 24. 12. 2003, je bilo stanovanje v izme-
ri 50,02 m2, v polkletni etaži stanovanjske
hiše na naslovu Streliška ulica 36, Ljubljana,
vpisani pri vl. št. 327 k.o. Poljansko pred-
mestje, v lasti zastavnega dolžnika Saša No-
limala, roj. 11. 3. 1951, Povšetova ulica 104
C, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 21. 7. 2003, zastavljeno v ko-
rist upnice Banke Domžale d.d., Domžale,
bančna skupina NLB, Ljubljanska 62, Dom-
žale, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.

IZ-108348
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opr. št. SV 741/03 z dne 22. 12.
2003, je bilo dvosobno stanovanje številka
4, ki se nahaja v prvem nadstropju stano-
vanjske hiše na naslovu Turnše 41, pošta
Dob, ki stoji na parc. št. 1218 k.o. Dob, v
skupni izmeri 53 m2, in obsega dve sobi,
kuhinjo, shrambo, kopalnico z WC, predso-
bo in klet, zastavljeno v korist upnice Banke
Domžale d.d., Domžale, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,000.000 SIT s pripadki.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 15/99-181 S-107936
To sodišče razpisuje 2. narok za preiz-

kus terjatev in narok za obravnavanje osnut-
ka za glavno razdelitev stečajne mase, v
stečajni zadevi opravilna številka St 15/99,
zoper stečajno maso Lesna tovarna po-
hištva Podvelka d.o.o. – v stečaju, ki bo
dne 11. 2. 2004, ob 10. uri, v sobi številka
38 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase, v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča številka 9, v ča-
su uradnih ur v ponedeljek in petek od 9.
do 12. ure, v sredo pa od 9. do 12. ure in
od 14. do 16.30.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 12. 2003

Objave sodišč

St 17/2003 S-107937
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 17/2003 z dne 19. 11. 2003, ki je po-
stal pravnomočen dne 10. 12. 2003, potr-
dilo prisilno poravnavo nad dolžnikom Ko-
rošica Restavracija prenočišča Kanov-
nik Zofka s.p., Otiški vrh 25a, Šentjanž
pri Dravogradu in njegovimi upniki.

Razvrstitev terjatev v razrede in način po-
plačila terjatev iz posameznih razredov v po-
trjeni prisilni poravnavi je naslednja:

Razred A: obveznosti do ločitvenih in iz-
ločitvenih upnikov, na katere prisilna porav-
nava ne učinkuje in bodo poplačane 100%
v skladu s pogodbami.

Razred B: obveznosti do dobaviteljev,
obveznosti iz naslova glavnice (brez obre-
sti) do države in državnih institucij in obvez-
nosti do kreditodajalcev brez zavarovanja,
ki se poplačajo v višini 20% od zneska ter-
jatev do dneva začetka prisilne poravnave,
ugotovljenih na osnovi revidirane bilance, v
roku enega leta od pravnomočnosti sklepa
o potrjeni prisilni poravnavi, brez obresti.

Razred C: obveznosti do države in dr-
žavnih institucij iz naslova zamudnih obresti
od neplačanih davkov in prispevkov do dne-
va začetka postopka prisilne poravnave, ki
se odpišejo 100%.

Seznam upnikov z višino prijavljenih in
ugotovljenih terjatev, z višino glasovalnih
pravic ter z navedbo zmanjšanih zneskov za
poplačilo je sestavni del tega sklepa.

Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene,
moč izvršilnega naslova.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se postopka
niso udeležili ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 12. 2003

St 111/2003 S-107938
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 111/2003 sklep
z dne 15. 12. 2003:

I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: M & C Korošec, Nizko-
gradnja, hidrogradnja in gradbena me-
hanizacija, Korošec Marjan s.p., Ložni-
ca pri Žalcu 43, Žalec (matična številka:
5692111) in njegovimi upniki.

II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.

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, pri-
javijo terjatve v tuji valuti in navedejo njiho-
vo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravna-
ve (15. 12. 2003).

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v di-
skontirani višini na dan začetka postopka.
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Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-7110006.

III. Upnike opozarjamo, da lahko z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terja-
tve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).

IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spomin-
ska 16, Celje, številka delovnega dovolje-
nja L 8/2000.

V. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

1. Alea Group d.o.o., Glavni trg 12, Celje,
2. Alea inženiring d.o.o., Glavni trg 12,

Celje,
3. Komercialna banka Triglav d.d., Be-

ethovnova 14, Ljubljana – v stečaju,
4. Zavarovalnica Maribor d.d., Cankar-

jeva ul. 3, Maribor,
5. Korošec Marjan, Podvin 239, Žalec

– predstavnik delavcev.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se na-

loži, da položi predujem za stroške postopka
v višini 3,000.000 SIT na TRR Okrožnega
sodišča v Celju št. 01100-6960421564,
sklic na št. 5-111-2003, v roku 8 dni po
prejemu pisnega odpravka tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 12. 2003

St 14/99 S-107939
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 14/99 z dne 11. 11. 2003 ustavilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom HOT Hote-
li-turizem d.d. – v stečaju, Jamska cesta
št. 28, Postojna, in se stečajni postopek
nadaljuje zoper stečajno maso.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 11. 2003

St 25/2003 S-107940
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad M.Rogel d.o.o., Skapinova
23, Ljubljana – v stečaju za dne 4. 2.
2004 ob 9. uri v sobi 307/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 8. 12. 2003

St 35/2003-9 S-107941
1. Z dnem 15. 12. 2003 se začne ste-

čajni postopek nad dolžnikom Elektroin-
štalaterstvo Herman Bogdan s.p., Prista-
va 26/a, 9240 Ljutomer.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.

3. Upnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar največ

do vrednosti 2.000 točk. Vsi dokazi morajo
biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se
taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 29. 3. 2004 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 15. 12. 2003 nabije na oglasno de-
sko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 12. 2003

St 41/2003 S-107942
1. Z dnem 16. 12. 2003 se začne ste-

čajni postopek nad dolžnikom BIM z zvez-
dico, Trgovina in proizvodnja Murska So-
bota, d.o.o. Murska Sobota, Ciril Meto-
dova 50.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53.

3. Upnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar največ
do vrednosti 2.000 točk. Vsi dokazi morajo
biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se
taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 29. 3. 2004 ob 13.30, pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 16. 12. 2003 nabije na oglasno de-
sko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 12. 2003

St 12/2003 S-107943
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave nad dolžnikom Baukom montaža,
gradbene in druge storitve d.o.o., Zadruž-
ni trg 8, Ptuj, matična številka 1471279,
šifra dejavnosti 28.520, s sklepom opr. št.
St 12/2003 z dne 19. 11. 2003, ki je postal
pravnomočen 10. 12. 2003, potrdilo prisil-
no poravnavo med dolžnikom in njegovimi
upniki. Sklep določa:

– razred A – terjatve iz naslova obvezno-
sti do dobaviteljev, delavcev iz neizplačanih
plač, kratkoročnih posojil, prispevkov iz na-
slova plač, drugih obveznosti do zaposlenih,
ter ostale morebitne terjatve, ki se poplačajo
v višini 20% njihove vrednosti, z zamudnimi
obrestmi v višini 5% po obrestno obrestnem
računu v roku 10 mesecev od pravnomoč-
nosti tega sklepa (navedene obresti tečejo
od dneva začetka postopka prisilne porav-
nave do roka za poplačilo terjatev),

– razred B – terjatve Hypo Leasinga
d.o.o., ki se poplačajo v višini 100% njiho-
ve vrednosti v pogodbenem roku,

– razred C – terjatev Nove kreditne ban-
ke Maribor d.d., ki se poplača v višini 100%
njene vrednosti z obrestmi, ki so določene
v kreditni pogodbi, v roku 5 let od pravno-
močnosti tega sklepa,

– razred D – terjatve upnikov, ki se po-
plačajo v višini 100% njihove vrednosti in to
takoj po potrjeni prisilni poravnavi (v skladu
s 160. členom ZPPSL-A),

– razred E – terjatev upnika, katerega
terjatev se je konvertirala v poslovni delež.

Sestavni del sklepa je seznam upnikov,
katerih terjatve so razvrščene v razred A, z
navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov
njihovih terjatev, po stanju na dan začetka
postopka prisilne poravnave – 28. 7. 2003
(priloga 1), seznam upnikov, katerih terja-
tve so razvrščene v razred B, C in D, na
katere terjatve potrjena prisilna poravnava
nima pravnega učinka (priloga 2) in sez-
nam upnikov, katerih terjatve so razvršče-
ne v razred E, to je terjatev upnika, ki se je
konvertirala v poslovni delež (priloga 3).

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 12. 2003

St 145/2003 S-107944
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Avtoprevozništvo Pony Expres, Du-
šan Godec s.p., Ul. Bratov Berglez 24,
Pragersko, se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zado-
šča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 12. 2003

St 4/95 S-108084
To sodišče je s sklepom stečajnega se-

nata št. St 4/95 z dne 17. 12. 2003 zaklju-
čilo stečajni postopek nad dolžnikom SPE,
podjetje za steklarstvo, pleskarstvo,
ekologijo, trgovino in storitve, Krško
d.o.o. - v stečaju, Žadovinek 38, Krško.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
vpisan pod vl. št. 1/00405/00 izbriše iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 17. 12. 2003

St 186/2003 S-108085
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 186/2003 dne 17. 12. 2003 nad dolžni-
kom Struga d.o.o., Litijska 69, Ljublja-
na, matična številka: 5832527 ustavilo po-
stopek prisilne poravnave.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2003

St 223/2003 S-108086
To sodišče je s sklepom z dne 9. 12.

2003 pod opr. št. St 223/2003 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Deloza družba za proizvodnjo delovne,
zaščitne in ostale konfekcije, d.d., Za-
gorje ob Savi, Cesta zmage 7, matična
številka 5067219, šifra dejavnosti 18.210.

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.
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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 (9. 12.
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 upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen odvetnik Brane Gorše iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Ljubljana,

– TTP Tkanine, d.o.o., Tovarniška c. 7,
Prebold,

– MTT Tekstil, d.o.o., Kraljeviča Marka
u. 19, Maribor,

– Maximo tekstil, d.o.o., Hrastovec 22,
Trzin,

– Erika Zupanec, Kovinarsko naselje 5,
Trbovlje.

Okolic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 9. 12. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2003

St 19/2003 S-108208
Stečajni postopek nad dolžnikom Aslo

– Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.,
Trg zmage 8, Murska Sobota, se po 99/2
členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji, zaključi.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 12. 2003

St 39/2003 S-108209
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 39/2003 z dne 2. 12. 2003 odločilo,
da se stečajni postopek nad dolžnikom
Zarja, Proizvodnja, trgovina, izvoz in
uvoz d.o.o., Petelinje št. 52, Pivka, ma-
tična številka 5531756, šifra dejavnosti
24.660, začne in takoj zaključi, po prav-
nomočnosti sklepa se odreja izbris stečaj-
nega dolžnika iz sodnega registra tukaj-
šnjega sodišča.

Zoper sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 12. 2003

St 220/2003 S-108210
To sodišče je s sklepom St 220/2003

dne 18. 12. 2003 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Tovil Tovarna vijakov
Ljubljana d.o.o., Gerbičeva 98, Ljublja-
na, matična številka 5033926, šifra dejav-
nosti 28.740.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
Simona Goriup iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kol-
kovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št. 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42188-7110006).

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 3. 2004 ob 10. uri, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 12. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2003

St 46/2002 S-108211
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 46/2002 sklep z dne 18. 12.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Eko elektrokovinarska oprema d.d. Ve-
lenje, Štrbenkova 10, Velenje (matična
številka 5243670), se zaključi v skladu z
določili 169. člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Eko elektrokovi-
narska oprema d.d. Velenje, Štrbenkova 10,
Velenje (matična številka 5243670), iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 12. 2003

St 6/94 S-108212
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 6/94 sklep z dne 18. 12. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:

Emo posoda, Proizvodno podjetje d.o.o.,
Mariborska 86, Celje, se zaključi v skladu
z določili 169. člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Emo posoda,
Proizvodno podjetje d.o.o., Mariborska 86,
Celje, iz pristojnega sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 12. 2003

St 102/2003 S-108213
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 102/2003 sklep z dne 18. 12.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Zogaj Jakup s.p., Zidarstvo in fasader-
stvo, Delavska cesta 7, Slovenske Ko-
njice (matična št.: 5243364), se začne in
takoj zaključi v skladu z določili 99/I člena
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Zogaj Jakup
s.p., Zidarstvo in fasaderstvo, Delavska ce-
sta 7, Slovenske Konjice (matična št.:
5243364), iz pristojnega registra samostoj-
nih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 12. 2003

St 19/2003 S-108214
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 19/2003 sklep z dne 18. 12.
2003:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Agena, Podjetje za gradbeništvo, trgo-
vino, gostinstvo in turizem d.o.o., Pod-
vin 242, Žalec (matična številka
5451523), se zaključi v skladu z določili
169. člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Agena, Podjetje
za gradbeništvo, trgovino, gostinstvo in turi-
zem d.o.o., Podvin 242, Žalec (matična šte-
vilka 5451523), iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 12. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P-335/2003 SR-14711
Okrožno sodišče v Kopru je v pravdni

zadevi tožeče stranke Esmude Deumić iz
Kopra, Pristaniška 29, ki jo po odločbi z
opr. št. Bpp 165/2003 z dne 4. 4. 2003,
zastopa odv. Davor Krmac iz Kopra, zoper
toženo stranko Mehmeda Mahmutovića, ne-
znanega prebivališča v tujini, ki se vodi pod
opr. št. P 335/2003, zaradi dodelitve otrok
in določitve višine preživnine, toženi stranki
Mehmedu Mahmutoviću, na podalgi določ-
be 4. točke drugega odstavka 82. člena
ZPP, ker je neznanega bivališča in nima po-
stavljenega pooblaščenca, postavilo zača-
snega zastopnika – mag. Viktorja Juhanta,
odvetnika iz Kopra, Marušičeva 5.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 12. 2003

I 2001/03559 SR-14594
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Ireni Čretnik v izvršilni zadevi upnika
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SI.MOBIL, telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga za-
stopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Milisavič Andželka, Jarška cesta
11, Ljubljana, zaradi izterjave 592.928 SIT,
dne 30. 9. 2003 sklenilo:

dolžniku Milisavič Andželku se na podla-
gi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
- ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nico Mojco Breznik, Dvorakova 8, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2003

I Pl 1598/2002 SR-14597
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Daji Bah Koren v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti tože-
ni stranki Dušanu Radeju (roj. 22. 11.
1967), Ulica 28. maja 59, Ljubljana, sedaj
neznanega prebivališča, zaradi plačila
518.735 SIT s pp, dne 14. 11. 2003 skle-
nilo:

toženi stranki, Dušanu Radeju, roj.
22. 11. 1967, neznanega prebivališča, se v
pravdni zadevi opr. št. I Pl 1598/2002 po-
stavlja začasna zastopnica, odvetnica Maja
Kristan, Cigaletova 1/I, Ljubljana, ki bo za-
stopala toženo stranko v postopku zaradi
plačila 518.735 SIT s pp.

Začasna zastopnica bo zastopala tože-
no stranko od dneva postavitve dalje, do-
kler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2003

In 2003/00595 SR-14707
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Maji Zabukovec Groznik, v izvršilni
zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Alenka Šušteršič iz Ljubljane, zoper dolžni-
ka Dietz Aleksandra, Triglavska 5, Ljublja-
na, zaradi izterjave 2,428.330 SIT s pp,
sklenilo:

dolžniku Dietz Aleksandru, Triglavska 5,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku - ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju - ZIZ postavi začasni
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Dejan Breznik, Župančičeva 4, Ljub-
ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2003

I 2001/10570 SR-14715
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni

zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,

Ljubljana, Trg republike 2, ki jo zastopa odv.
Alenka Šušteršič iz Ljubljane, zoper dolžni-
ka Stupar Radovana, Cesta dveh cesarjev
170, Ljubljana, zaradi izterjave 217.885,80
SIT s pp, dne 18. 11. 2003 sklenilo:

dolžniku Stupar Radovanu, roj. 16. 9.
1964, se na podlagi 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP postavi začasna
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi od-
vetnico Breznik Mojco, Dvorakova 9 iz
Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sdoišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2003

P 347/94 SR-14602
Okrajno sodišče v Piranu je po okraj-

nem sodniku Niku Falknerju v pravdni zade-
vi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.
Ljubljana, Območna enota Nova Gorica, Ki-
dričeva 21, Nova Gorica, zoper toženo
stranko Zore Stanislava, Linhartova c. 72,
Ljubljana, zaradi plačila 46.514,60 SIT, na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku (ZPP) sklenilo:

tožencu Zore Stanislavu se kot začasna
zastopnica postavi odvetnica Andreja Berci-
eri iz Portoroža.

Začasna zastopnica bo zastopala tožen-
ca v postopku vse do takrat, dokler toženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 11. 2003

I 2003/00031 SR-14601
Okrajno sodišče v Sevnici je po okraj-

nem sodniku Silvestru Zagrajšku v izvršilni
zadevi upnice JP Komunala d.o.o. Sevnica,
naselje Heroja Maroka 17, Sevnica, ki ga
zastopa odv. Franc Pipan, Naselje heroja
Maroka 17, Sevnica, zoper dolžnika Jazbin-
šek Milana, Naselje heroja Maroka 21, Sev-
nica, zaradi plačila 204.746 SIT, dne
18. 11. 2003 sklenilo:

dolžniku Jazbinšek Milanu, nazadnje
stanujočem Naselje heroja Maroka 21, Sev-
nica, se postavi začasna zastopnica univ.
dipl. jur. Ana Gračner, Naselje heroja Maro-
ka 17, Sevnica.

Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dol-
žnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 18. 11. 2003

P 88/03 SR-12044
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Aleksa Sancina in
Klavdije Sancin, oba iz Klanca pri Kozini
19, Kozina, ki ju zastopa odvetnik Dušan

Železnik iz Sežane, zoper toženo stranko
Ivana Filipčiča od Jakoba, Ocizla 12, tudi
Ocizla 29, sedaj neznanega bivališča, za-
radi pridobitve lastninske pravice s pripo-
sestvovanjem (pcto. 1,200.000 SIT), s
sklepom z dne 30. 9. 2003, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku toženi stranki
postavilo začasnega zastopnika, in sicer
odvetnika Damjana Krta iz Sežane, ki bo
toženo stranko v tem postopku zastopal
vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči, da je postavil skr-
bnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 30. 9. 2003

Oklici dedičem

D 939/93 OD-14628
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je

v teku zapuščinski postopek po pokojni
Vogrin Ani, roj. 25. 7. 1899, nazadnje stan.
Sp. Korena 99, ki je umrla 3. 3. 1993.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dediščine po pokojni Vogrin Ani, da
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Maribo-
ru, v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 11. 2003

D 303/2003 OD-14716
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po dne 12. 5. 2003 umrli Koselj Kata-
rini Angeli, roj. 12. 5. 1922, upokojenki,
nazadnje stanujoči v Radovljici, Gorenjska
c. 31/a.

Ker sodišču niso znani vsi dediči druge-
ga dednega reda, ki bi bili po zakonu upra-
vičeni dedovati, pozivamo vse dediče, da
se v enem letu po objavi tega oklica prijavi-
jo tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po pre-
teku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo in izdalo sklep o dedo-
vanju na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 5. 12. 2003

D 320/2002 OD-14717
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je

v zapuščinski zadevi po pok. Novak Neži,
roj. Žaberl, hčeri Neže, roj. 3. 5. 1944,
soc. podpiranki, Slovenki, razvezani, na-
zadnje stalno stan. Lekmarje 5, umrli 7. 9.
2002, v skladu s 130/1 in 2. členom Za-
kona o dedovanju ter 134/I členom ZD
sklenilo:

tisti, ki imajo pravico do dediščine po
pok. Novak Neži, naj se priglasijo sodišču v
roku enega leta od objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Novak Neži se po pravnomočnosti
tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z
nabitjem na oglasno desko tukajšnjega
sodišča.
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Za začasno skrbnico neznanim dedi-
čem po pok. Novak Neži se postavi Irena
Peer, strokovna sodelavka tukajšnjega so-
dišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 22. 8. 2003

Oklici pogrešanih

N 23/03 PO-14604
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku

nepravni postopek predlagateljice Leopol-
dine Stojkovič, Orlek 24, Sežana, ki jo za-
stopa odvetnik Igor Trebec iz Križa, zaradi
razglasitve za mrtvo Hermino Rozo Čebu-
lec, roj. 13. 7. 1914, v Orleku, iz Orleka št.
6, Sežana, sedaj neznanega bivališča.

O pogrešani že od leta 1990 ni nobene-
ga poročila, ko se je nazadnje javila. O po-
grešani je poizvedoval njen nečak Aleksan-
der Stojkovič pri poizvedovalni službi Rde-
čega križa Slovenije, vendar o pogrešanki
ni izvedel ničesar.

Zaradi opisanega pogrešano Hermino
Rozo Čebulec pozivamo, da se oglasi, vse
pa, ki bi kar koli vedeli o njej in njenem
življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodi-
šču v Sežani v roku treh mesecev od obja-
ve tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešano razglasilo z
mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 11. 2003

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE

Srg 1524/2003 Rg-14606
To sodišče je zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku in izbrisa iz so-
dnega registra sklenilo objaviti sklep:

družba KIM, proizvodnja, trgovina in
gostinstvo d.o.o., Prebold, Latkova vas
136b, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenikov Kolenc Igorja in Kolenc
Vladimire, oba Latkova vas 136b, Prebold,
z dne 23. 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 spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 11. 2003

Sodni register,
vpisi po ZGD

KOPER

Srg 1203/2003 Rg-14668
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Veneta, Trgovsko podjetje d.o.o.

Koper Azienda Commerciale s.r.l. Capo-
distria, Pristaniška 3, Koper, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/2852/00,
preneha po skrajšanem postopku, po sklepu
skupščine z dne 6. 11. 2003.

Družbenika Odeb Oliva, in Odeb Franči-
šek, oba stanujoča v Koštaboni 4, 6274
Šmarje, izjavljata, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na Odeb Olivo.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbri-
su iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 12. 2003

KRANJ

Srg 1288/2003 Rg-14560
Družba Primo Primožič, dva družbeni-

ka, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.n.o., Škofja Loka, s sedežem Demšar-
jeva 7, Škofja Loka, vpisana na reg. vl. št.
1/2807/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Pri-
možič Janja in Primožič Tomaž, oba Dem-
šarjeva 7, Škofja Loka.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 11. 2003

Srg 1210/2003 Rg-14644
Družba CE-Impex, Mazora & Črnivec,

transport, avtoservis d.n.o., s sedežem
Kranjska cesta 4, Radovljica, vpisana na
reg. vl. št. 1/07074/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Čr-
nivec Jaka, Golniška cesta 35, Kranj in Ma-
zora Ivan, Žeje 4, Naklo.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 12. 2003

Srg 1444/2003 Rg-14646
Družba IST - COM, inženiring, sveto-

vanje, trgovina, d.o.o., s sedežem Krož-
na ulica 19, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/06082/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Kri-
stan Sandi, Krožna ulica 19, Kranj.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodi-
šču v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker
bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 12. 2003

LJUBLJANA

Srg 04214/2003 Rg-9187
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe J.E.N., ne-
premičnine, gradbeništvo, d.o.o., Zaloška
cesta 269, Ljubljana, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe J.E.N. d.o.o., Zaloška
cesta 269, Ljubljana, objavlja sklep:

družba J.E.N., nepremičnine, gradbe-
ništvo, d.o.o., Zaloška cesta 269, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/33789/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja z dne 9. 6. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bajc Edi, Dolenjska ce-
sta 19, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2,100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2003

Srg 05897/2003 Rg-12005
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mu-
šič Heleni na predlog družbe Coine, podje-
tje za mednarodno svetovanje in trgovino,
d.o.o., Trbovlje, Trg Franca Fakina 2A, Tr-
bovlje, za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Coine d.o.o. Trbovlje, Trg Franca
Fakina 2A, Trbovlje, objavlja sklep:

družba Coine, podjetje za mednaro-
dno svetovanje in trgovino, d.o.o., Trbov-
lje, Trg Franca Fakina 2A, Trbovlje, reg.
št. vl. 1/24580/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 8. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Oreškovič Pirc Manica,
Nade Ovčakove 10, Ljubljana in Orešković
Stjepan, Šandora Balskog 28, Zagreb, Hrva-
ška, z ustanovitvenim kapitalom 1,600.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovi-
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tveni kapital v znesku 1,600.000 SIT pre-
nese v celoti na ustanovitelja.

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,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2003

Srg 06504/2003 Rg-13358
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
Heraklej, podjetje za posredovanje, proiz-
vodnjo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Cle-
velandska 27, objavlja sklep:

Heraklej, podjetje za posredovanje,
proizvodnjo in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Clevelandska 27, reg. št. vl.
1/07583/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 3. 9.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Spindler Mitja, Ljubljana,
Golo 133, z ustanovitvenim kapitalom
2,707.040 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2003

Srg 05736/2003 Rg-13362
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
KAL Živic in ostali, storitve, trgovina in pro-
izvodnja, d.n.o., Cesta v Zajčjo Dobravo 18,
Ljubljana-Polje, objavlja sklep:

KAL Živic in ostali, storitve, trgovina
in proizvodnja, d.n.o., Cesta v Zajčjo Do-
bravo 18, Ljubljana-Polje, reg. št. vl.
1/31138/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 14. 7.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Živic Aleš, Ljubljana-Po-
lje, Cesta v Zajčjo Dobravo 18 in Lovenjak
Karmen, Ljubljana, Celovška cesta 140, ki
prevzemata obveznost plačial morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od

dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2003

Srg 06629/2003 Rg-14636
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Atlantida
& Co., podjetje za storitve, trgovino, proiz-
vodnjo in zunanjo trgovino d.o.o., Trnovec
3, Medvode, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Atlantida & Co., d.o.o., Tr-
novec 3, Medvode, objavlja sklep:

družba Atlantida & Co., podjetje za
storitve, trgovino, proizvodnjo in zuna-
njo trgovino d.o.o., Trnovec 3, Medvo-
de, reg. št. vl. 1/15645/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja z dne 10. 9. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Pavšič Vid, Turkova ulica
23, Medvode, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in osnovni ka-
pital v znesku 1,500.000 SIT prenese v
celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o go-
spodarskih 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 24. 11. 2003

Srg 06779/2003 Rg-14637
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Gre-Kos,
podjetje za notranjo in zunanjo trgovino
d.o.o. Vrhnika, Med vrtovi 1, ki jo zastopa
notar Peter Meze iz Vrhnike, Stara cesta
4A, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Gre-Kos, d.o.o., Vrhnika, Med vr-
tovi 1, objavlja sklep:

družba Gre-Kos, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino d.o.o. Vrhnika, med
vrtovi 1, reg. št. vl. 1/11460/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 16. 9. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Kos Alojz, Kos Anka in
Kos Gregor, vsi Med vrtovi 1, Vrhnika, z
ustanovitvenim kapitalom 1,766.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,766.600 SIT prenese
v celoti na ustanovitelje.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od

dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2003

Srg 04210/2003 Rg-14639
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mu-
šič Heleni na predlog družbe Siemens
Nixdorf, Informacijski sistemi d.o.o., Du-
najska 22, Ljubljana, ki jo zastopa odvetni-
ca Katarina Prebil iz Ljubljane, Resljeva
cesta 24, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega re-
gistra družbe Siemens Nixdorf d.o.o., Du-
najska 22, Ljubljana, objavlja sklep:

družba Siemens Nixdorf, Informacij-
ski sistemi d.o.o., Dunajska 22, Ljublja-
na, reg. št. vl. 1/28562/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja z dne 4. 6. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Siemens Aktiengesell-
schaft Oesterreich, Simensstrasse 88-92,
Dunaj, Avstrija, z ustanovitvenim kapitalom
13,381.960 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in osnovni ka-
pital v znesku 13,381.960 SIT prenese v
celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja 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,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2003

Srg 6918/2003 Rg-14669
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe DEJ 2, ekonomsko
svetovanje in razvoj d.o.o., Dunajska 58,
Ljubljana, za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
DEJ 2, ekonomsko svetovanje in razvoj,
d.o.o., Dunajska 58, Ljubljana, dne 2. 12.
2003 objavlja sklep:

družba DEJ 2, ekonomsko svetovanje
in razvoj, d.o.o., Dunajska 58, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine 18. 9. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabniki so Alenka Žnidaršič Kranjc,
Bojan Kranjc, oba Ljubljana, Einspielerjeva
23 in DEJ 2 ekonomsko svetovanje in raz-
voj, d.o.o. Ljubljana, Dunajska 58, z usta-
novitvenim kapitalom 93,898.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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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 2. 12. 2003

Srg 8033/2003 Rg-14670
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe VOLE 484, inženi-
ring in trgovina, d.o.o., Uršičev štradon 26,
Ljubljana, za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
VOLE 484, inženiring in trgovina, d.o.o.,
Uršičev štradon 26, Ljubljana, dne 2. 12.
2003 objavlja sklep:

družba VOLE 484, inženiring in trgo-
vina, d.o.o., Uršičev štradon 26, Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine 30. 10. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Edvard Volovšek, Ljublja-
na, Uršičev štradon 26, z ustanovitvenim
kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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 2. 12. 2003

Srg 8077/2003 Rg-14671
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe Upogib, podjetje za
proizvodnjo, montažo in trgovino d.o.o. Ko-
čevje, Grajska pot 2a, za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Upogib, podjetje za proiz-
vodnjo, montažo in trgovino d.o.o. Koče-
vje, Grajska pot 2a, dne 2. 12. 2003 objav-
lja sklep:

družba Upogib, podjetje za proizvod-
njo, montažo in trgovino d.o.o. Kočevje,
Grajska pot 2a, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine 3. 11. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Bizjak Gregor in Sonja,
Kočevje, Grajska pot 2a, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja po enakih deležih.

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 2. 12. 2003

Srg 7865/2003 Rg-14672
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-

šče na predlog družbe FIN-ZORC & CO.
d.n.o., finančno in poslovno svetovanje,
Omersova ulica 11, Ljubljana, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe FIN-ZORC & CO.
d.n.o., objavlja sklep:

družba FIN-ZORC & CO. d.n.o., finan-
čno in poslovno svetovanje, Omersova
ulica 11, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine 27. 10.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnici sta Lopatič Janja, Žabjak 4,
Ljubljana in Zorc Antonija, Omersova ulica
11, Ljubljana, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljici, vsaki 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 2. 12. 2003

Srg 7867/2003 Rg-14673
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe Trobec & družbenik,
storitve in trgovina d.n.o., Pod brezami 14,
Ljubljana, za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Trobec & družbenik, storitve in trgovina
d.n.o., Pod brezami 14, Ljubljana, dne
2. 12. 2003 objavlja sklep:

družba Trobec & družbenik, storitve
in trgovina d.n.o., Pod brezami 14, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine 27. 10. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Florjančič Tomaž, Ul. bra-
tov Učakar 52, Ljubljana in Trobec Doman,
Pod brezami 14, Ljubljana, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja, 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 2. 12. 2003

Srg 7837/2003 Rg-14674
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe Aupič in Aupič, trgo-
vina na debelo in drobno d.n.o., Bračičeva
ul. 14, Kočevje, za prenehanje po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Aupič in Aupič, trgovina na debelo
in drobno d.n.o., Bračičeva ul. 14, Koče-
vje, dne 2. 12. 2003 objavlja sklep:

družba Aupič in Aupič, trgovina na de-
belo in drobno d.n.o. Kočevje, Bračiče-
va ul. 14, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine 24. 10. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Aupič Miroslav in Aupič
Valerija, Kočevje, Cesta na stadion 6, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki pre-
vzemata obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja, vsakemu po enakih de-
ležih.

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 2. 12. 2003

Srg 7818/2003 Rg-14675
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe Govže d.o.o. Proiz-
vodno in trgovsko podjetje, Ribnica, Sušje
34, za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe Govže
d.o.o. Proizvodno in trgovsko podjetje, Su-
šje 34, Ribnica, dne 2. 12. 2003 objavlja
sklep:

družba Govže d.o.o. Proizvodno in tr-
govsko podjetje, Ribnica, Sušje 34, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine 21. 10. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Govže Vilma in Marko,
Sušje 34, Ribnica, z ustanovitvenim kapita-
lom 4,700.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba ustanovitelja po sporazumu v notar-
skem zapisu SV 504/03.

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 2. 12. 2003

Srg 5133/2003 Rg-14679
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog družbe Edicom, računal-
ništvo, komunikacije, informatika d.o.o.,
Grosuplje, Jakhlova 34, za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Edicom, računalništvo, ko-
munikacije, informatika d.o.o. Grosuplje,
Jakhlova 24, dne 2. 12. 2003 objavlja
sklep:

družba Edicom, računalništvo, komu-
nikacije, informatika d.o.o. Grosuplje,
Jakhlova 34, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine 7. 7. 2003.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenica je Bratanič Grandovec Ani-
ca, Grosuplje, Jakhlova 24, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,532.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družabnico.

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 2. 12. 2003

Srg 07868/2003 Rg-14680
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše Mu-
šič Heleni na predlog družbe Izograd, Šuš-
teršič in ostali, družba za izolacijo, zaščito in
sanacijo betona, d.n.o., Medvode, Turkova
15, za prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Izograd, Šušteršič in ostali, d.n.o., Medvo-
de, Turkova 15, objavlja sklep:

družba Izograd, Šušteršič in ostali,
družba za izolacijo, zaščito in sanacijo
betona, d.n.o., Medvode, Turkova 15,
reg. št. vl. 1/04988/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljev z
dne 23. 10. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Šuštaršič Jožef, Turko-
va 15, Medvode in Šuštaršič Matej, Gornji
trg 27, Ljubljana, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na ustanovitelja.

Zoper sklep ustanoviteljev 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 1. 12. 2003

Srg 08330/2003 Rg-14681
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Promoto
group, storitveno podjetje, d.o.o., Kamni-
ška cesta 11, Sr. Jarše, Domžale, za prene-
hanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Promoto
group, d.o.o., Kamniška cesta 11, Sr. Jar-
še, Domžale, objavlja sklep:

družba Promoto group, storitveno po-
djetje, d.o.o., Kamniška cesta 11, Sr. Jar-
še, Domžale, reg. št. vl. 1/36090/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 10. 11. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Verbič Peter, Kamniška
cesta 11, Sr. Jarše, Domžale, z ustanovitve-

nim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Verbič Petra.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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 1. 12. 2003

Srg 07955/2003 Rg-14682
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Alis, Po-
djetje za proizvodnjo kovinskih izdelkov in
posredovanje d.o.o., Ljubljana, Kamnogo-
riška c. 90, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega re-
gistra družbe Alis d.o.o., Ljubljana, objavlja
sklep:

družba Alis, Podjetje za proizvodnjo
kovinskih izdelkov in posredovanje
d.o.o., Ljubljana, Kamnogoriška c. 90,
reg. št. vl. 1/33390/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 27. 10. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Omejc Andrej, Kamnogo-
riška c. 90, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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 1. 12. 2003

Srg 07781/2003 Rg-14683
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Kihua,
družba za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o. Cerknica, Podskrajnik 19, ki jo za-
stopa notar Vojko Pintar iz Kranja, Nazorje-
va ulica 1, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega re-
gistra družbe Kihua d.o.o. Cerknica, Pod-
skrajnik 19, objavlja sklep:

družba Kihua, družba za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o. Cerknica, reg.
št. vl. 1/32519/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 10. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jauković Zlatko, Bruselj,
Rue Ch. Meert 38, Belgija, z ustanovitve-
nim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema

obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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 1. 12. 2003

Srg 07544/2003 Rg-14684
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe DH Tra-
ding, upravljanje z družbami d.o.o., Ljublja-
na, Neubergerjeva 30, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe DH Trading d.o.o.,
Neubergerjeva 30, Ljubljana, objavlja sklep:

družba DH Trading, upravljanje z
družbami d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/31078/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 13. 10.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Coursat Bernard, Štur-
mova ulica 26, Ljubljana in Sol Holdings
(Overseas) LTD, 227 Arch Makarios III Ave.,
Limassol, Ciper, z ustanovitvenim kapitalom
3,446.777 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 3,446.777 SIT prenese
v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2003

Srg 07545/2003 Rg-14686
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Imprint In-
ternational, trgovina in storitve, d.o.o. Ljub-
ljana, Poljanska cesta 97, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Imprint Internatio-
nal, d.o.o., Ljubljana, Poljanska cesta 97,
objavlja sklep:

družba Imprint International, trgovina
in storitve, d.o.o. Ljubljana, Poljanska
cesta 97, reg. št. vl. 1/28917/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
novitelja z dne 14. 10. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vrančič Zlatko, Ljubljan-
ska ulica 97, Domžale, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2,500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.



Stran 7604 / Št. 130-133 / 29. 12. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,500.000 SIT prenese
v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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 1. 12. 2003

Srg 07082/2003 Rg-14690
Okrožno sodiše v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Zavar, Po-
djetje za varilno tehniko, d.o.o. Ljubljana,
Ptujska ulica 19, ki jo zasotpa odvetnik Rab-
zelj Vladimir, Hacquetova 8, Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Za-
var, d.o.o. Ljubljana, Ptujska ulica 19, Ljub-
ljana, objavlja sklep:

družba Zavar, Podjetje za varilno te-
hniko, d.o.o. Ljubljana, Ptujska ulica 19,
reg. št. vl. 1/22951/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 14. 5. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Institut za varilstvo d.o.o.,
Ljubljana, Ptujska ulica 19, z ustanovitve-
nim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in osnovni ka-
pital v znesku 2,100.000 SIT prenese v ce-
loti na ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja 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,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2003

Srg 07295/2003 Rg-14692
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe A-Corala
Jurjevičič – Zalar, podjetje za organizacijo
in razvoj k.d., Borovnica, Cesta na grič 15,
za prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
A-Corala Jurjevčič – Zalar k.d., Borovnica,
Cesta na grič 15, objavlja sklep:

družba A-Corala Jurjevčič – Zalar, po-
djetje za organizacijo in razvoj k.d., Bo-
rovnica, Cesta na grič 15, Borovnica,
reg. št. vl. 1/21477/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljev z
dne 1. 10. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jurjevčič Janez, Šmar-
tinska 14, Ljubljana in Jurjevčič Zalar Ro-
mana, Cesta na grič 15, Borovnica, ki pre-
vzemata obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2003

Srg 08328/2003 Rg-14694
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Motivi Tra-
de, trgovina in storitve d.o.o., Moste 88A,
Komenda, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega re-
gistra družbe Motivi Trade d.o.o., Moste
88A, Komenda, objavlja sklep:

družba Motivi Trade, trgovina in stori-
tve d.o.o., Moste 88A, Komenda, reg. št.
vl. 1/20172/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 12. 11.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Cesar Vesna, Ragovska
ulica 10, Novo mesto, Koritnik Gorazd, Mo-
ste 88A, Komenda in Novak Milojka, Vrhov-
ci c. XVII 6B, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 3,000.000 SIT, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 3,000.000 SIT prenese
v celoti na ustanoviteljico Cesar Vesno.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2003

Srg 07423/2003 Rg-14695
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko

sodišče je po okrožni sodnici Gorše Mušič
Heleni na predlog družbe Revizijska družba
Podboršek revizija in davčno svetovanje,
d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana,
za prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Revizij-
ska družba Podboršek d.o.o., Ulica Gradni-
kove brigade 4, Ljubljana, objavlja sklep:

družba Revizijska družba Podboršek,
revizija in davčno svetovanje, d.o.o., Uli-
ca Gradnikove brigade 4, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/18317/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja z dne
8. 10. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Podboršek Brane, Utik
92, Vodice, z ustanovitvenim kapitalom
2,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-

ni kapital v znesku 2,500.000 SIT prenese
v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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 1. 12. 2003

Srg 04869/2003 Rg-14696
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe ZOP MI
Marketing – inženiring d.d., Dunajska 106,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe ZOP MI d.d., Dunajska 106, Ljub-
ljana, objavlja sklep:

družba ZOP MI, Marketing – inženi-
ring d.d., Dunajska 106, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/14285/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 7. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Delničarji družbe so Černjač Vera Mari-
ja, Kremžarjeva ulica 8, Ljubljana, Černjač
Albin, Kremžarjeva ulica 8, Ljubljana, Vuga
Zmagomir Jakob, Renški Podkraj 56, Ren-
če, Vuga Vladimir, Renški Podkraj 56, Ren-
če, Vuga Alenka, Renški Podkraj 56, Ren-
če in Colibri d.o.o., ki ga zastopa direktor
Lisac Aleš, Runkova ulica 2, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 8,430.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnh
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 8,430.000 SIT prenese
v celoti na delničarje.

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 1. 12. 2003

Srg 07882/2003 Rg-14697
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlož družbe Indelec,
Industrijska elektronika d.o.o., Kočevje,
Mestni log III/13, Kočevje, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Indelec d.o.o., Ko-
čevje, Mestni log III/13, Kočevje, objavlja
sklep:

družba Indelec, Industrijska elektro-
nika d.o.o., Kočevje, Mestni log III/13,
Kočevje, reg. št. vl. 1/13883/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
novitelja z dne 27. 10. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bardorfer Boris, Mestni
log III/13, Kočevje, z ustanovitvenim kapi-
talom 2,100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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 1. 12. 2003

Srg 07085/2003 Rg-14698
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko

sodišče je po okrožni sodnici Gorše Mušič
Heleni na predlog družbe Anara, inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Tolstojeva 17, za preneha-
nje družbe po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra družbe Anara, d.o.o., Ljub-
ljana, Tolstojeva 17, objavlja sklep:

družba Anara, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Tolstojeva 17, reg. št. vl.
1/13397/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 15. 9.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Adamič Claudia, Tolsto-
jeva 17, Ljubljana, Adamič Robert, Polje 31,
Zagorje ob Savi in Kodelja Peter, Vrhovci,
Cesta XVII/20, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 18,090.000 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in osnovni ka-
pital v znesku 18,090.000 SIT prenese v
celoti na ustanovitelje.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2003

MARIBOR

Srg 2071/2002 Rg-18076
Družba MSP, podjetje za gostinstvo, tr-

govino, storitve in inženiring d.o.o., Koro-
ška cesta 60, Maribor, reg. št. vl. 1/6169-00,
katere družbenika sta Savič Dorian in Modic
Vladimir, Trg Dušana Kvedra 12, Maribor, po
sklepu družbenika družbe z dne 9. 8. 2002
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Savič Do-
rian in Modic Vladimir.

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 25. 9. 2002

Srg 1780/2003 Rg-14558
Družba Vokada, gradbene in druge

storitve d.o.o., Industrijska ulica 13, Ma-

ribor, reg. št. vl. 1/9137-00, katere družbe-
nica je Kanič Vojmira, Češka ulica 16, Mari-
bor, po sklepu družbenice družbe z dne
11. 11. 2003 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morbitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Kanič Voj-
mira.

Zoper sklep lahko družbenica, 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 14. 11. 2003

Srg 1233/2003 Rg-14640
Družba N. Krajnc, podjetje za trgovino

in storitve d.o.o., Gombačeva ul. 7, Slo-
venska Bistrica, reg. št. vl. 1/3659-00, ka-
tere družbenica je Krajnc Nada, Gombačeva
ul. 7, Slovenska Bistrica, po sklepu družbe-
nice družbe z dne 30. 7. 2003 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom je prevzela Krajnc
Nada.

Zoper sklep lahko družbenica, 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 24. 11. 2003

Srg 1910/2003 Rg-14666
Družba Fagros, trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o., Obrobna 23, Bresterni-
ca, reg. št. vl. 1/6514/00, katere družbe-
nik je Fijauž Anton, Obrobna 23, Bresterni-
ca, po sklepu družbenika družbe z dne
3. 12. 2003 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Fijauž Anton.

Zoper sklep lahko družbenik, 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.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 12. 2003

MURSKA SOBOTA

Srg 2003/594 Rg-14641
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot re-

gistrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Magy – upravljanje nepremič-

nin d.o.o., Vidonci 16, ki je vpisana v reg.
vložku tega sodišča št. 1/02266/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
obeh družbenikov: Elgo, razvoj, inženiring,
zastopanje in trgovina Vidonci d.o.o. – v
stečaju, Vidonci 16 in Maitz Viktorja, Dr.
Kramniker Strasse 6, Bad Redkersburg, Av-
strija, z dne 22. 5. 2003.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
tudi poravnane vse obveznosti do zaposlenih.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzemata zgoraj nave-
dena družbenika.

Družbenika v smislu 395. člena Zakona
o gospodarskih družbah izrecno izjavljata,

da vse kjerkoli nahajajoče se premoženje
družbe, ki preostane po poplačilu vseh ob-
veznosti družbe, ostane njima kot edinima
ustanoviteljema in družbenikoma, v takem
sorazmerju, kot so bili poslovni deleži obeh
družbenikov v osnovnem kapitalu družbe,
in sicer tako,da ostane družbe Elgo Vidonci
d.o.o. – v stečaju 30% premoženja, družbe-
niku Viktorju Maitzu pa 70% premoženja,
vse po poplačilu vseh obveznosti družbe.

Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 11. 2003

NOVA GORICA

Srg 832/2003 Rg-14642
Družba Revs, Trgovina in storitve

d.o.o., s sedežem v Novi Gorici, Vojkova
61, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, s številko registrskega vložka
1/3988/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenika družbe z dne
24. 11. 2003.

Ustanovitelj je Tomažič Miloš, Ajševica
58a, Nova Gorica, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada usta-
novitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po prete-
ku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 11. 2003

Srg 816/2003 Rg-14643
Družba Syspik, Sistemi za poslovanje,

informacije in komunikacije d.o.o. Nova
Gorica, s sedežem v Novi Gorici, Prvo-
majska ulica 37, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, s številko registrske-
ga vložka 1/377/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu družbenika družbe
z dne 13. 11. 2003.

Ustanovitelj je Dragutin Gojkovič, Pre-
šernova ulica 9, Nova Gorica, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra pripada usta-
novitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
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družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po prete-
ku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 11. 2003

NOVO MESTO

Srg 545/2003 Rg-14633
Okrožno sodišče v Novem mestu kot

registrsko sodišče na predlog za preneha-
nje po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra družbe Irttrans, mednaro-
dna špedicija in transport Straža d.o.o.,
Straža, Pod Srobotnikom 19, objavlja
sklep:

družba Irttrans, mednarodna špedici-
ja in transport Straža d.o.o., Straža, Pod
Srobotnikom 19, vpisana na reg. vl. št.
1-3498/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 24. 11.
2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Robert Irt, Straža, Pod
Srobotnikom 19, z ustanovitvenim kapita-
lom 3,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 3,500.000

Izgubljene listine
preklicujejo

SIT in preostalo premoženje v celoti prenese
na Irt Roberta.

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 25. 11. 2003

SLOVENJ GRADEC

Srg 171/2003 Rg-6151
Družba Krapež, trgovsko podjetje,

export-import d.o.o., Radlje ob Dravi,
Mariborska 8/a, katere družbenika sta Eli-
zabeta Krapež in Vojko Krapež, po sklepu
skupščine z dne 18. 4. 2003, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Krapež Eli-
zabeta in Krapež Vojko, oba stan. Radlje ob
Dravi, Pod Perkolico 17.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 5. 2003

Drobnak Jože, Stara Fužina 58, Bohinjsko
Jezero, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
14113/0132/00-54/1995, izdana dne 6. 3.
1995 pri OZS. gnp-140506

Električne inštalacije, Marjan Artič s.p., Šol-
ska ulica 13, Slovenske Konjice, priglasitveni
list, opravilna št. 51-0699/95, izdan dne 1. 12.
1995. gnw-140174

Globočnik Zdenka, Trg svobode 16, Tržič,
priglasitveni list, opravilna št. 58-0325/94.
gnp-140206

Horvat Franc “PE HF“, Kot 1/d, Lendava -
Lendva, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
055011/0561/01-32/1995, izdana dne 20. 7.
1995 pri OZS. gni-140688

Hribar Jože s.p., Strojno ključavničarstvo,
Ponova vas 7/b, Grosuplje, priglasitveni list,
opravilna št. 09-0395/94, mat. št. 5043997,
izdan dne 1. 6. 1994. gnh-140539

Jerina Martin, Sejmiška pot 81/e, Sežana,
priglasitveni list, opravilna št. 48-0110-94, izdan
dne 16. 11. 1994, 18. 6. 1997 in 8. 10. 2002.
gnr-140208

Korošec Damjana, Ljubljanska 80, Domža-
le, priglasitveni list, opravilna št. 06/1674/95.
gnx-140373

Lešnik Dejan, Malečnik 67, 2229 Malečnik,
priglasitveni list, opravilna št. 064-0313/94, iz-
dan dne 16. 2. 1994. gnv-140279

Novak Marjeta s.p., TARA, Poljanska 54,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
44-1782/96, mat. št. 5651449, izdan dne
17. 5. 1996 na ime Novak Marjeta s.p., TARA
marketinške in prevajalske storitve, Cankarjeva
ul. 6, Radovljica. gnl-140664

Podgoršek Štefan s.p., Koseze 12, Vodice,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
033502/1968/02-37/1995, izdana dne 5. 11.
1997. gns-140478

Prendl Ignac, Gaberje Marof 6, Lendava -
Lendva, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.

013732/0111/00-32/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnd-140280

Roglič Marjan s.p., Cesta na Zlato polje 3,
Zagorje ob Savi, priglasitveni list, opravilna
št. 61-0101/94, izdan dne 1. 5. 1994.
gnf-140691

Smrke Jože, Gromova 8, Ptuj, odločbo o obrt-
nem dovoljenju, št. 069897/2326/0152/1999
in reprezentativno obrtno dovoljenje, izdala OZS.
gnu-140376

Stražišnik Rozina, Trbonje 8, Trbonje, obrt-
no dovoljenje, št. 051826/0311/01-17/1996,
izdano dne 1. 2. 1996. gne-140467

Veselič Peter s.p., Palmejeva 14, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 24-457/94, izdan
dne 1. 6. 1994. gnq-140680

Potne listine

Ažman Renata, Ig 133, Ig, potni list, št.
P00127061. gne-140167

Bezgovšek Jure, Tomšičeva 10/a, Velenje,
potni list, št. P00564565. gno-140282

Borojević Miroslav, Deteljica 9, Tržič, potni
list, št. P00307507. gnx-140423

Botonjić Adil, Rovtarska 47, Logatec, potni
list, št. P00882818. gnh-140339

Botonjić Alma, Rimska cesta 25/a, Ljublja-
na, potni list, št. P00570523. gnd-140218

Botonjić Sanela, Rimska cesta 25/a, Ljub-
ljana, potni list, št. P00570522. gnc-140219

Burra Aleksandro, Staničev trg 5, Koper -
Capodistria, potni list, št. P00907058.
gnd-140543

Colja Gregor, Kvedrova 7, Ljubljana, potni
list, št. P00830273. gnw-140474

Deželak Daša, Spodnja Senica 16/c, Med-
vode, potni list, št. P00370772. gnl-140360

Dobrajc Darja, Pohorska ulica 6, Celje, pot-
ni list, št. P00333940. gne-140492

Drnovšek Jožko, Pot v zeleni gaj 29/a, Ljub-
ljana, potni list, št. P00687005. gne-140592

Drnovšek Pavla Neja, Pot v zeleni gaj 29/a,
Ljubljana, potni list, št. P00339167.
gnd-140593

Dudić Dušan, Hrastje 52, Kranj, potni list,
št. P00841931. gnz-140446

Ebert Pavel, Pot na Fužine 39, Ljubljana,
potni list, št. P00603157. gnw-140349

Ekart Koren Ksenija, Poljska cesta 21, Ra-
če, potni list, št. P000520327. gnv-140675

Erjavec Igor, Erjavčeva 25, Ljubljana, potni
list, št. P00714028. gnw-140649

Gjaka Fatmir, Gradišnikova 18, Borovnica,
potni list, št. P00139065. gnm-140659

Golob Ivana, Tumova 42, Škofja vas, potni
list, št. P00930249. gnz-140246

Gostimirović Ljubiša, Cesta v Gorice 147,
Ljubljana, potni list, št. P00910049. gnj-140187

Gračner Mitja, Obrtniška cesta 20, Trbovlje,
potni list, št. P00505623. gne-140292

Ješelnik Marija, Novi kot 40, Draga, maloob-
mejno prepustnico, št. AH 11848. gnp-140656

Jošt Igor Milan, Lužna cesta 108, Izola - Iso-
la, potni list, št. P00052462. gnh-140439

Justin Janez, Zg. Gorje 61/a, Zgornje Gorje,
potni list, št. P00312977. gny-140322

Kajiš Danijel, Krivec 1, Ljubljana, potni list,
št. P00703437. gnh-140418

Kajiš Dragica, Krivec 1, Ljubljana, potni list,
št. P00703414. gnm-140409

Kajiš Mojca, Krivec 1, Ljubljana, potni list, št.
P00703413. gnn-140408

Klančnik Rok, Pot k Trojici 19, Vrhnika, potni
list, št. P00046094. gnq-140209

Kobav Gaja, Ulica k studencu 4, Medvode,
potni list, št. P00609549. gnk-140286

Korez Donat, Goriška 2, Maribor, potni list,
št. P00033456. gnw-140299

Kraljič Primož, Vogrsko 139/a, Volčja Dra-
ga, potni list, št. P00223049. gnm-140434

Štampiljka

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture VVZ, Tržič, s sedežem Ste Marie aux
Mines 28, 4290 Tržič, preklicuje z dne 11. 12.
2003 žig okrogle oblike, premera 32 mm, z
naslednjo vsebino: na obodu: napis Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije v sre-
dini: napis VVZ Tržič. Ob-108118

Priglasitveni list

Avtoličarstvo Anton Krkuta s.p., Vel. Brusni-
ce 14, Brusnice, priglasitveni list, opravilna št.
038/0883-94, izdan dne 19. 7. 1994.
gnv-140300

Badnjević Štefka, Strossmayerjeva 11, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št. 064-2682/94,
izdan dne 15. 9. 1999. gnm-140509

Benčina Valter, Partizanska 68, Sežana, pri-
glasitveni list, opravilna št. 48-0148/94, izdan
dne 15. 4. 1994, 6. 11. 1996 in 27. 11. 1998.
gnw-140374

Bornekar Bojana, Aškerčeva 6/a, Piran - Pi-
rano, priglasitveni list, opravilna št. 40-1388/96,
izdan dne 1. 5. 1996. gnu-140205

Corner pub, dnevni bar, Ida Pfefferle s.p.,
Mlinska ulica 2, Maribor, priglasitveni list, opra-
vilna št. 064-6491/2000, izdan dne 19. 4.
2000. gnc-140498
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Kraljič Primož, Vogrsko 139/a, Volčja Draga,
maloobmejno prepustnico, št. AI 000152686.
gnn-140433

Krašovec Alenka, Polje, Cesta V/1, Ljublja-
na-Polje, potni list, št. P00311232. gnz-140471

Kulovec Gorazd, Vidičeva ulica 18, Maribor,
potni list, št. P00604873. gnn-140233

Kumar Bavec Katja, Gogalova 6, Ljubljana,
potni list, št. P00409872. gnt-140227

Lovrečić Alina, Vzajemna ulica 22, Ljubljana,
potni list, št. P00734497. gns-140403

Marinović Antonija, Gledališka ulica 4, Mari-
bor, potni list, št. P00210826. gne-140667

Mihelj Rajko, Trg mladinskih delovnih brigad
11, Ljubljana, potni list, št. P00166364.
gnb-140495

Modic Gregor, Topniška 70, Ljubljana, potni
list, št. P00306699. gno-140682

Mozetič Tina, Žigoni 23, Renče, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 000154078.
gns-140428

Pavić Miha, Sp. Hotič 34/a, Litija, potni list,
št. P00019620. gns-140328

Pečar Miha, Belokriška cesta 40, Portorož
- Portorose, potni list, št. P00904030.
gnt-140427

Podgoršek Gregor, Jemčeva 40, Trzin, potni
list, št. P00042800. gnf-140241

Potokar Robert, Riharjeva 3, Ljubljana, potni
list, št. P00841509. gnv-140375

Prebil Robert, Lošca 48, Vrhnika, potni list,
št. P00698219. gnf-140541

Primožič Jure, Kardeljev trg 10, Velenje, pot-
ni list, št. P00511661. gnc-140369

Prus Miran, Ulica na trg 4, Metlika, potni list,
št. P00871661. gnp-140256

Regojević Braco, Pot v zeleni gaj 25, Ljublja-
na, potni list, št. P00495968. gnc-140419

Sagmeister Milena, Sv. Danijel 1, Trbonje,
potni list, št. P00115692. gns-140228

Štavar Edvard, Borisa Kalina 13, Solkan, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 73857.
gni-140663

Terlep Tilen, Mlinska pot 20, Ljubljana, potni
list, št. P00698075. gnh-140689

Udovič Vojko, Škocjan 21, Koper - Capo-
distria, potni list, št. P00082066. gnv-140525

Vodopija Denis, Generala Levičnika 46/f, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. P00902429.
gne-140542

Vrbnjak Vladko, Berkovci 36, Sveti Jurij
ob Ščavnici, potni list, št. P00973390.
gnq-140430

Vuk Marino, Lucija, Obala 121, Portorož -
Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI
145655, izdala UE Piran. gnz-140271

Zabukovec Ana, Groharjeva 10/a, Ljubljana,
potni list, št. P00295665. gnb-140545

Zabukovec Jožef, Groharjeva 10/a, Ljublja-
na, potni list, št. P00097006. gnz-140546

Zupan Peter, Kanfelčeva 33, Novo mesto,
potni list, št. P00782260. gnb-140320

Osebne izkaznice

Bebar Mojca, Ojstro 18, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 1198351. gnj-140437

Bedenik Silvester, Ranče 17, Fram, osebno
izkaznico, št. 1647998. gnx-140448

Bednarik Marko, Pražakova ulica 16, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 7229. gnv-140250

Bele Janez, Brezje 3, Brusnice, osebno iz-
kaznico, št. 1525231. gnp-140431

Bensa Matej, Vipolže 100, Dobrova, osebno
izkaznico, št. 256126. gnp-140260

Berginc Ana, Valentiničeva 22, Laško, ose-
bno izkaznico, št. 556642. gnd-140468

Berkopec Boris, Trebinjska 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1599168. gnz-140321

Bitenc Anica, Tugomerjeva 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 406418. gnq-140405

Bračko Dejan, Betovnova 9, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 745275. gny-140497

Bračun Vid, Loke 11, Kisovec, osebno izkaz-
nico, št. 954126. gnu-140351

Brajer Majda, Rožni vrh 16, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 943474. gnd-140443

Bravec Zoran, Vreskovo 100, Trbovlje, ose-
bno izkaznico, št. 1408730. gnq-140630

Brence Janko, Spodnja nova vas 39, Slo-
venska Bistrica, osebno izkaznico, št. 1620799.
gnv-140475

Brenčič Irena, Livada 9, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1296657. gno-140532

Brusin Dragan, Borova vas 20, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. AH 21708 - za tujca.
gnb-140295

Burnik Anton, Stara Dečkova cesta 21, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 1039799. gni-140488

Ciberlin Lidija, Brilejeva ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1574408. gnp-140456

Czechak Hilda, Cesta 24. junija 30, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 94967. gne-140192

Čančar Zvonko, Vide Pregarčeve 19, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1050769. gni-140538

Čavs Ana, Kropa 27/a, Kropa, osebno iz-
kaznico, št. 552917. gno-140257

Čebašek Štefan, Zbilje 8/d, Medvode, ose-
bno izkaznico, št. 961555. gny-140647

Čotar Aleš, Koseze 13, Ilirska Bistrica, ose-
bno izkaznico, št. 16751. gnw-140424

Črnigoj Miroslava, Manice Komanove 13,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 127740.
gnk-140536

Del Fabro Bianka Nina, Združna 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1089968. gni-140413

Dežan Marko, Lahomšek 31, Laško, osebno
izkaznico, št. 882823. gnm-140359

Divjak Marija, Sv. Lovrenc 88, Prebold, ose-
bno izkaznico, št. 1079718. gnq-140230

Draškovič Ivana, Kvedrova 4, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 723747. gnq-140555

Duranović Saima, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 536806. gne-140317

Fortuna Denis, Ulica solidarnosti 4, Litija,
osebno izkaznico, št. 962831. gnp-140481

Gabor Renata, Ravenska ulica 69, Odranci,
osebno izkaznico, št. 676426. gng-140565

Gluvić Dušanka, Prušnikova ulica 46, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 1497926.
gne-140567

Gluvić Tiniar, Prušnikova ulica 46, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1501571. gnf-140566

Golob Mitja, Vuhred 47, Vuhred, osebno iz-
kaznico, št. 345573. gnr-140454

Gomboši Fanika, Koprivnikova 1, Maribor,
osebno izkaznico, št. 690078. gnu-140451

Gostinčar Jernej, Vinje 29, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 362437. gnj-140287

Gračner Mitja, Obrtniška cesta 20, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 769251. gnp-140681

Gregor Stanislava, Brdinje 53, Ravne na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. 1578949.
gnw-140324

Greiner Veronika, Javornik 37, Ravne na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. 364258.
gnt-140252

Grizilo Djordjević Larisa, Bergantova ulica 7,
Trzin, osebno izkaznico, št. 971421. gns-140278

Grošić Tina, Rusjanov trg 4, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 910455. gnh-140414

Hanželič Ivan, Hardek 26, Ormož, osebno
izkaznico, št. 798485. gnr-140554

Hočevar Ana, Pot k igrišču 2, Ljubljana-Šen-
tvid, osebno izkaznico, št. 674756. gny-140447

Hočevar Gregor, Ježa 18, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 306044. gnp-140556

Hozjan Ana, Smetanova ulica 47, Maribor,
osebno izkaznico, št. 556305. gnb-140570

Hozjan Nastasija, Sladki Vrh 5/b, Sladki Vrh,
osebno izkaznico, št. 001249326. m-2801

Hudin Leonida, Frankovci 19, Ormož, ose-
bno izkaznico, št. 326005. gnf-140441

Ingolič Mojca, Ribniška 2, Maribor, osebno
izkaznico, št. 849299. gnh-140564

Ivanšek Robert, Globočice 4/d, Krška vas,
osebno izkaznico, št. 900484. gne-140242

Jakopović Drago, Gotska 3, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1011436. gng-140215

Jančar Martin Silvester, Laze pri Dolskem 15,
Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 1664188.
gnc-140544

Jerebic Aleš, Srednja Bistrica 28, Črenšov-
ci, osebno izkaznico, št. 869243. gnk-140561

Jesenovec Štefanija, Vrzdenec 1, Horjul,
osebno izkaznico, št. 673758. gne-140417

Ješelnik Marija, Novi kot 40, Draga, osebno
izkaznico, št. 732936. gnq-140655

Jović Mirko, Partizanska 1, Slovenska Bistri-
ca, osebno izkaznico, št. 463884. gny-140472

Kalčina Srhoj Liana, Vojkova 85, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1403484. gng-140340

Kampič Andrej, Cesta v Rošpoh 15, Kamni-
ca, osebno izkaznico, št. 771381. gnd-140668

Kapitler Marija, Ločica ob Savinji 3/d, Polze-
la, osebno izkaznico, št. 633792. gng-140265

Karan Monika, Seidlova cesta 34, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1077768.
gnw-140549

Karnovšek Mateja, Rožna ulica 12, Šempe-
ter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
347529. gnb-140670

Kastelic Franc, Streliška 5, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 000828208. gnh-140289

Kastelic Tanja, Dob 1, Šentvid pri Stični, ose-
bno izkaznico, št. 1708737. gnm-140284

Kaučič Brigita, Na Gorci 72, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 974560. gnb-140345

Kodrič Minka, Ob železnici 14, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 504566. gnr-140429

Kolaković Zlatko, Gospodinjska 21, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 280346. gnc-140319

Kolar Maksimilijan, Zg. Bistrica 215, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 427907.
gnu-140476

Korez Bernarda, Goriška 2, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 273177. gnx-140298

Korošec Mojca, Mirje 7, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 430900. gno-140382

Kos Borut, V Brezov log 47, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 1005048. gno-140657

Krajnc Robert, Vožarski pot 8, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 238930. gnj-140487

Kraljič Primož, Vogrsko 139/a, Volčja Dra-
ga, osebno izkaznico, št. 291049. gnk-140436

Kramžar Mateja, Ig 173, Ig, osebno izkazni-
co, št. 224346. gnc-140444

Krančan Anica, Šalek 84, Velenje, osebno
izkaznico, št. 726550. gnk-140461

Kremenović Maja, Prušnikova 50, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1488447. gnj-140212

Leben Vincencij, Bizoviška cesta 3, Ljublja-
na-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 241307.
gnv-140350

Lepša Boris, Ulica bratov Komel 60/b, Ljub-
ljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 124899.
gno-140582

Lovše Bisera, Livada 23, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1214313. gnp-140531

Mahič Admir, Gradnikova 4, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1055113. gnk-140411

Medved Aljaž, Sr. Kanomlja 12, Spodnja Idri-
ja, osebno izkaznico, št. 1298792. gnq-140305

Medved Renata, Sr. Kanomlja 12, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 1298737.
gns-140303

Medved Žiga, Sr. Kanomlja 12, Spodnja Idri-
ja, osebno izkaznico, št. 1298761. gnp-140306

Merljak Tomi, Pod gričem 9, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 723756. gne-140267

Mestinšek Damjan, Otoče 1, Podnart, ose-
bno izkaznico, št. 243628. gnx-140398

Mihelič Majda, Karunova 10, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 742203. gnj-140687

Miklavc Ivan, Fluksova 4, Maribor, osebno
izkaznico, št. 382574. gnr-140229

Milovanović Daniela, Pot k ribniku 20, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 340272.
gns-140528
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Mitrev Žerak Sabina, Hohkrautova ulica 9,
Celje, osebno izkaznico, št. 288291.
gnj-140262

Mlinar Franc, Šalek 88, Velenje, osebno iz-
kaznico, št. 693416. gnb-140470

More Igor, Kolodvorska 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1601663. gnl-140335

Munda David, Na klančku 2, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 191333. gnb-140245

Mur Niko, Triglavska 1, Žiri, osebno izkazni-
co, št. 1184884. gnu-140401

Novak Alojz, Mali Bakovci 43, Murska Sobo-
ta, osebno izkaznico, št. 744818. gnu-140551

Novak Ana, Pokopališka 1, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 699512. gnb-140420

Novak Angela, Gorjane 25, Podsreda, ose-
bno izkaznico, št. 1373818. gnf-140466

Novak Rudi, Mahovnik 33, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 1604870. gno-140232

Novaković Joka, Dunajska cesta 301, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1431648.
gnf-140291

Omić Mesud, Glinškova ploščad 9, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1621879. gnf-140366

Ošlovnik Ivan, Gubčeva 7, Slovenj Gradec,
osebno izkaznico, št. 1129233. gnf-140266

Ovter Mateja, Ivenca 16/b, Vojnik, osebno
izkaznico, št. 104391. gnz-140346

Pauman Stanislav, Prenarjeva ulica 6, Pra-
gersko, osebno izkaznico, št. 1614899.
gnm-140534

Pek Anja, Senožeče 81, Senožeče, osebno
izkaznico, št. 1666081. gnf-140491

Perčič Jakob, Zagrad 39, Celje, osebno iz-
kaznico, št. 984109. gnt-140581

Perčič Jožica, Zagrad 39, Celje, osebno iz-
kaznico, št. 1444413. gnu-140580

Perčič Špela, Zagrad 39, Celje, osebno iz-
kaznico, št. 1444426. gnw-140578

Perčič Tomaž, Zagrad 39, Celje, osebno iz-
kaznico, št. 1444432. gnv-140579

Perko Jožef Stanislav, Glavni trg 13, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 671616. gnv-140275

Petranović Zlatko, Jakčeva ulica 16, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 517493. gnh-140314

Petrevčič Salvator, Grgarske Ravne 43,
Grgar, osebno izkaznico, št. 995969.
gnn-140258

Pintar Evgenija, Glavni trg 13, Mengeš, ose-
bno izkaznico, št. 135042. gnx-140273

Planinšec Urška, Peričeva 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 931275. gno-140557

Pleteršnik Nataša, Črešnjice 61/a, Cerklje
ob Krki, osebno izkaznico, št. 854223.
gnr-140354

Podobnik Alenka, Koseskega 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 969698. gng-140690

Polak Frančišek, Veličane 41, Ivanjkovci, ose-
bno izkaznico, št. 1457250. gnx-140248

Povirk Anže, Frankovo nas. 68, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 863770. gnt-140652

Povirk Silva, Frankovo nas. 68, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 766469. gnu-140651

Poznič Cvetko, Gotovlje 76/a, Žalec, ose-
bno izkaznico, št. 895709. gnk-140261

Prus Miran, Ulica na trg 4, Metlika, osebno
izkaznico, št. 1295553. gnq-140255

Pugelj Tina, Streliška 29, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 985511. gne-140217

Puhan Jožef, Bukovnica 1, Bogojina, ose-
bno izkaznico, št. 583333. gns-140253

Pustovrh Branka, Tovarniška ulica 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 479674.
gns-140453

Rebec Naja, Nika Šturma 6, Sežana, ose-
bno izkaznico, št. 945811. gnm-140234

Remškar Sebastijan, Petrovičeva 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 328781. gnm-140559

Rep Vera, Izokovci 161, Beltinci, osebno iz-
kaznico, št. 1728010. gnr-140254

Rizvić Hajrudin, Ižanska 400/v, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 333935. gnn-140683

Rod Jelen, F. Foita 10, Velenje, osebno iz-
kaznico, št. 993135. gnp-140331

Rozman Rajko, Podreča 31, Mavčiče, ose-
bno izkaznico, št. 000988416. gnw-140224

Rumin Jure, Ulica borcev 26, Portorož - Por-
torose, osebno izkaznico, št. 1468641.
gnv-140325

Savič Željko, Plešičeva 29, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1070240. gnr-140204

Shrestha Maja, Kunaverjeva ulica 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 62497. gnl-140435

Sitar Alojz, Drušče 24, Tržišče, osebno iz-
kaznico, št. 218899. gnd-140343

Skok Albin, Ulica Cvetke Jerin 1, Štore, ose-
bno izkaznico, št. 904361. gnh-140239

Skrt Karmen, Ulica prekomorskih brigad 14,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 12782.
gnv-140550

Slapar Matilda, Pariške komune 42, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 263055. gni-140263

Smajlović Emin, Cesta zmage 43, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 762879.
gnj-140462

Sovre Savo, Cesta Andreja Bitenca 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 549961.
gng-140590

Stanič Egon, Maistrova 2, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 1476046. gnk-140661

Stolnik Draga, Gubčeva 7, Slovenj Gradec,
osebno izkaznico, št. 779208. gnh-140264

Stopar Miran, Bevkova 3, Ajdovščina, ose-
bno izkaznico, št. 849285. gng-140540

Šavron Leonida, Vinogradniška 21, Ankaran
- Ankarano, osebno izkaznico, št. 531538.
gnt-140552

Šijanec Darko, Bučečovci 25, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 934466.
gnw-140249

Šipraga Marjan, Dolenjska cesta 92, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 174906. gnk-140186

Škerbec Milan, Dol. Poljane 5, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 313736.
gng-140440

Školaris Valerija, Ulica M. Doljaka 14, Sol-
kan, osebno izkaznico, št. 1051352.
gnx-140323

Škorjanc Martina, Obrežna 3, Orehova vas,
osebno izkaznico, št. 1188550. gnh-140489

Šoukal Ribičič Marija, Valvazorjeva 7, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 243233.
gnn-140533

Štrumbelj Ivan, Trebča vas 5, Dvor, osebno
izkaznico, št. 522057. gnn-140658

Šuković Zoran, Bazoviška 20, Koper - Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 1061630.
gnb-140270

Tomec Bojana, Čopova ulica 14, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 994036. gnu-140676

Tomše Erik, Log, Cesta v Hrastje 1, Brezovi-
ca pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 251019.
gnd-140368

Udovič Dušan, Čopova 2, Žalec, osebno iz-
kaznico, št. 112846. gnx-140573

Verbič Jerneja, Veliki vrh 49, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 1531273.
gnx-140473

Verbič Marko, Vrhovci, Cesta III/16, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 546970. gnr-140404

Verlak Renato, Uskoška 17, Miklavž na Drav-
skem polju, osebno izkaznico, št. 606086.
gnu-140226

Vešligaj Valentin, Tepešev graben 17, Ro-
gatec, osebno izkaznico, št. 1537848.
gnl-140235

Vidovič Jožef, Strmec 49, Zgornji Leskovec,
osebno izkaznico, št. 189160. gno-140432

Višnič Karmen, Engelsova 50, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 1275566. gne-140342

Vodovnik Matjaž, Pohorska 3, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 1458609. gnz-140296

Vrečič Nuša, Skakovci 15, Cankova, osebno
izkaznico, št. 837017. gni-140438

Zabukovec Jožef, Groharjeva 10/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 2895. gny-140547

Zadravec Klemen, Verje 38/d, Medvode,
osebno izkaznico, št. 581063. gny-140572

Založnik Špela, Mariborska cesta 76/a, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 1098001. gnm-140459

Zorec Jožef, Tržec 29, Videm pri Ptuju, ose-
bno izkaznico, št. 327050. gns-140553

Žagar Anton Zvonimir, Podutiška cesta 142,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1003455.
gnq-140530

Žerjal Marko, Tavčarjeva 27, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 187977. gno-140332

Žgur Lea, Gerbičeva 39, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1028590. gnb-140445

Žilnik Frančiška, Črni Vrh 44, Tabor, osebno
izkaznico, št. 197847. gnn-140458

Žnidar Miro, Sp. Gorje 127/a, Zgornje Gor-
je, osebno izkaznico, št. 1340086. gnj-140562

Vozniška dovoljenja

Angelović Irena, Škapinova 6, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1363024, reg.
št. 46667. gng-140490

Ažman Renata, Ig 133, Ig, vozniško dovolje-
nje, kat. A do 50 km/h, BGH, št. S 1779023,
reg. št. 125954, izdala UE Ljubljana.
gnf-140166

Bajec Matija, Matije Blejca 8, Kamnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 22732, izdala UE
Kamnik. gnj-140412

Bavcon Valter, Stara gora 15, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št. 26185.
gnf-140516

Bednarik Marko, Pražakova ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265131, reg. št. 23579, izdala UE Ljubljana.
gny-140247

Bensa Matej, Vipolže 100, Dobrovo v Brdih,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
36770. gng-140190

Bensa Uroš, Hum 59, Kojsko, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 40874, izdala UE Nova
Gorica. gnm-140384

Bombek Marta, Podgorci 23, Podgorci, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 981, izdala
UE Ormož. gnv-140200

Božič Marta, Češnjice nad Pijavskim 7, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16839.
gno-140457

Brajer Majda, Rožni vrh 16, Trebnje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S00069261, reg.
št. 2855, izdala UE Trebnje. gne-140442

Brkič Siniša, Bakovnik 5/c, Kamnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 24500, izdala
UE Kamnik. gnj-140316

Butala Dejan, Kompolje 6, Videm-Dobrepo-
lje, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 120/2003. gnz-140671

Carl Rok, Vrtna ulica 10, Brestanica, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 19233.
gnk-140336

Casagrande Teja, Murova 17, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1267765.
gnn-140383

Celec Kristjan, Kašeljska cesta 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1189729, reg. št. 216462, izdala UE Ljubljana.
gnu-140276

Ciberlin Lidija, Brilejeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1708898, reg. št. 185846, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-140455

Cipot Aljoša, Brezovci 62, Puconci, vozniško
dovoljenje, reg. št. 40288. gnz-140196

Damše Ana, Laporje 52, Laporje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1376270, reg. št.
22593, izdala UE Slovenska Bistrica.
gni-140513

Debeljak Savko, Tomšičeva 24, Postojna,
vozniško dovoljenje, št. 12461. gng-140390

Deberšek Miroslav, Gmjana 44, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15834,
izdala UE Slovenj Gradec. gny-140397
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Dekleva Nina, Rožna dolina, Cesta XV/15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1490361, reg. št. 183801, izdala UE Ljubljana.
gnc-140569

Dolinšek Dino, Pod Pohorjem 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1178640,
reg. št. 112372, izdala UE Maribor. gnw-140674

Dujc Metka, Škoflje 12, Vremski Britof, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18061, izdala
UE Sežana. gnd-140518

Ebert Pavel, Pot na Fužine 39, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 974436,
reg. št. 77894, izdala UE Ljubljana. gnx-140348

Fern Maja, Turjak 58, Turjak, preklic vozni-
škega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
92/2003. gnn-140633

Filipov Gorančo, Risto Simionov 14, Kočani,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1352701,
izdala UE Ljubljana. gnn-140558

Fridauer Liljana, Cirkulane 22/b, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1017230, iz-
dala UE Ptuj. gnm-140309

Gačnik Jurij, Trg Franca Fakina 16/a, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13113,
izdala UE Trbovlje. gnz-140521

Glažar Boštjan, Kidričevo naselje 17, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13941,
izdala UE Postojna. gnr-140479

Gojkovič Ljubomir, Šegova 8, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BCEFGH, št. 11050, izdala UE Novo mesto.
gnm-140634

Grizilo Djordjević Larisa, Bergantova ulica 7,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1620799, reg. št. 27472, izdala UE Domžale.
gnt-140277

Grogl Jerneja, Vas 37/c, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. 10861, izdala UE Radlje ob Dravi.
gny-140222

Haunholter Harald, Kvedrova 5, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1245802, izdala
UE Ptuj. gnl-140310

Hedžek Gregor, Krog, Murska 105/a, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 40601.
gnj-140512

Hočevar Izidor, Krmelj 84, Krmelj, vozniško
dovoljenje, št. S 1389472, reg. št. 10427.
gnv-140575

Hodžić Zijad, Pristaniška ulica 29, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1337815, reg. št. 44814, izdala UE Koper.
gnf-140216

Horvat Bernarda, Plat 18, Rogaška Slatina,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15338, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnd-140168

Ilič Bojan, Titova 71, Jesenice, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1080151. gnr-140179

Ingolič Mojca, Ribniška 2, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 673181, reg. št.
101727, izdala UE Maribor. gni-140563

Jakončič Danica, Kozana 5, Dobrovo v Br-
dih, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8404,
izdala UE Nova Gorica. gnp-140385

Janša Tomaž, Strossmayerjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266076, reg. št. 193861, izdala UE Ljubljana.
gnp-140631

Jenič Uroš, Na Lipico 2, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1356498, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnd-140493

Jeznik Matjaž, Legen 120/b, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12020.
gnj-140312

Jovič Mirko, Partizanska 1, Slovenska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 608899,
reg. št. 81810, izdala UE Maribor. gnk-140311

Kaltak Ernesa, Oljčna pot 3/c, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. SI 60693, reg. št. 48973. gny-140201

Kampič Andrej, Cesta v Rošpoh 15, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291760, reg. št. 115345, izdala UE Maribor.
gnc-140669

Katrašnik Barbara, Okroglo 29, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 641631, reg.
št. 38832, izdala UE Kranj. gnk-140636

Kavčič Božidar, Soča 89, Soča, vozniško do-
voljenje, št. S 593606, izdala UE Tolmin.
gnw-140199

Kemperle Boštjan, Kosovelova 12, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 961977.
gnl-140635

Kočan Nazif, Preserje pri Radomljah, Pele-
chova cesta 35, Radomlje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001584636, reg. št. 25243,
izdala UE Domžale. gnl-140560

Korez Bernarda, Goriška 2, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 871327, reg. št.
94706, izdala UE Maribor. gny-140297

Korinšek Gašper, Kantetova ulica 42, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1609577, izdala UE Ljubljana. gnu-140176

Korošec Mojca, Mirje 7, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št. S
1794198, reg. št. 240675, izdala UE Ljubljana.
gnt-140402

Kozjek Ajda, Rjava cesta 2/b, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 228298,
reg. št. 185786, izdala UE Ljubljana.
gnh-140464

Krajnc Katica, Lancova vas 749, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
405955, izdala UE Ptuj. gnb-140520

Krajnc Robert, Vožarski pot 8, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 946853, reg.
št. 24809, izdala UE Ljubljana. gnk-140486

Kraljič Primož, Vogrsko 139/a, Volčja Dra-
ga, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26221,
izdala UE Nova Gorica. gne-140392

Kremenović Maja, Prušnikova 50, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1492580,
reg. št. 11949, izdala UE Maribor. gni-140213

Kremžar Borjana, Ulica Kirbiševih 69, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1379519, reg. št. 108014, izdala
UE Maribor. gnb-140645

Kure Mojca, Grm pri Podzemlju 8/a, Gra-
dac, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1888382, reg. št. 6438, izdala UE
Metlika. gnc-140394

Kužel Rok, Platiševa ulica 23, Idrija, vozni-
ško dovoljenje, št. S001653196, reg. št.
12646. gnx-140673

Lamovšek Aleš, Stegenškova 1, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S001282418, reg.
št. 40732. gnv-140450

Leljak Damir, Proseniško 3/d, Štore, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 5312, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnk-140236

Lenasi Miha, Stara cesta 9, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S001446163, reg. št.
47897. gnl-140685

Majde Dušan, Muhaber 38, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 26525,
izdala UE Novo mesto. gnd-140193

Mavrič Darija, IX. korpus 27/c, Solkan, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 37743, izdala
UE Nova Gorica. gng-140515

Meglič Maksimiljan, Ranče 18, Fram, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1493807, reg.
št. 119932, izdala UE Maribor. gnw-140449

Mejak Sašo, Ilirska 14, Izola - Isola, vozniško
dovoljenje, kat. ABFG, št. 7449, izdala UE Izola.
gnk-140511

Meolic Matija, Dokležovje, Osredek 6, Bel-
tinci, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
4039, izdala UE Murska Sobota. gno-140482

Mestinšek Damjan, Otoče 1, Podnart, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 628253, reg.
št. 19327, izdala UE Radovljica. gnw-140399

Mihalinec Mirjana, Malečnik 252, 2229 Ma-
lečnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
878598, reg. št. 88632, izdala UE Maribor.
gng-140465

Mihevc Marija, Grič 9, Logatec, vozniško do-
voljenje, kat. ABGH, št. 564, izdala UE Logatec.
gng-140315

Milovanović Daniela, Pot k ribniku 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1596153, izdala UE Ljubljana. gnt-140527

Munda David, Na klančku 2, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 810880, reg.
št. 197462, izdala UE Ljubljana. gnc-140244

Mur Niko, Triglavska 1, Žiri, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 14654, izdala UE Škofja
Loka. gnv-140400

Nagode Maja, Lokvica 27, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 41026, izdala UE Nova
Gorica. gnd-140393

Nikolić Branko, Glavarjeva ulica 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1617946, reg. št. 184491, izdala UE Ljubljana.
gnz-140421

Novaković Joka, Dunajska cesta 301, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369443, reg. št. 233025, izdala UE Ljublja-
na. gng-140290

Oblak Miha, Ulica bratov Hvalič 149, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
36542, izdala UE Nova Gorica. gnp-140181

Omanovič Aziza, Tavčarjeva 8, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1267799.
gne-140517

Petek Milena, Slovenja vas 38/a, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1059436, izdala
UE Ptuj. gnh-140514

Petranović Zlatko, Jakčeva ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 22226,
reg. št. 84586, izdala UE Ljubljana. gni-140313

Petrovčič Salvator, Grgarske Ravne 93, Gr-
gar, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
6377, izdala UE Nova Gorica. gnq-140180

Planinc Marija, Krčevina pri Vurbergu 100,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 864019,
izdala UE Ptuj. gnh-140389

Pleško Andreja, Tržaška cesta 45, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 120/2003. gnk-140361

Plevnik Jože, Šentanel 17/a, Prevalje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 14764, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnz-140396

Podbevšek Matej, Golnik 171, Golnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 115599, reg. št.
48807, izdala UE Kranj. gnr-140679

Popovič Božidar, Ulica Milke Kerinove 18,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14539. gnz-140221

Povirk Silva, Frankovo nas. 68, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25859, izda-
la UE Škofja Loka. gnv-140650

Poznič Cvetko, Gotovlje 76/a, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
001563392, izdala UE Žalec. gnm-140259

Pustovrh Branka, Tovarniška ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841913, reg. št. 76352, izdala UE Ljubljana.
gnt-140452

Rajterič Tanja, Preglov trg 12, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1551351, reg.
št. 231010, izdala UE Ljubljana. gnn-140583

Reberc Ana, Gregorčičeva cesta 23/b, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001055494, reg. št. 9322, izdala UE Ilirska
Bistrica. gny-140422

Rifelj Drago, Loke 19/a, Mozirje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 336, izdala UE
Mozirje. gnf-140666

Rihtarič Branko, Robičeva 31, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št. S
1849689, reg. št. 20623, izdala UE Maribor.
gnd-140568

Roškar Gianna, Letoviška pot 27, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 27313, reg. št. 979, izdala UE Piran.
gnj-140537

Runtič Albert, Neverke 22, Košana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 617, izdala
UE Postojna. gns-140178

Safran Renata, Kasaze 111, Petrovče, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1396843,
izdala UE Žalec. gng-140240
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Salomon Ivan, Krivica 49, Prevorje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1356832, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnq-140330

Sirc Alan, Tepanjski vrh 24, Slovenske Konji-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
12902. gnb-140195

Skok Albin, Ulica Cvetke Jerin 1, Štore, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 30671.
gni-140238

Skrt Karmen, Ulica prekomorskih brigad 14,
Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1206122, iz-
dala UE Tolmin. gnx-140523

Smajlović Emin, Cesta zmage 43, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1559343, izdala UE Zagorje ob Savi. gni-140463

Smodiš Matjaž, Ragovska 16, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37108, izdala
UE Novo mesto. gnc-140469

Smolej Antonija, Alpska 11, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 606979, reg. št.
3993. gnc-140519

Sovre Savo, Cesta Andreja Bitenca 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1793547, reg. št. 53310, izdala UE Ljubljana.
gnh-140589

Stanič Egon, Maistrova 2, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001183259,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnj-140662

Stanić Tjaša, Beblerjev trg 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1266744, iz-
dala UE Ljubljana. gnm-140584

Stanković Goran, Medno 29, Ljubljana-Šen-
tvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1610747, reg. št. 25384, izdala UE Ljubljana.
gnt-140577

Stanonik Janez, Zvonarska ulica 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1827128, reg. št. 53818, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-140327

Strašek Štefan, Celjska cesta 1, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg.
št. 2885. gno-140357

Strnad Renato, Breg 17, Polzela, vozniško
dovoljenje, kat. BCDEFG, št. S 1439027, izda-
la UE Žalec. gny-140272

Svete Andrej, Pod bukvami 10, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1524968, reg.
št. 225147, izdala UE Ljubljana. gnt-140677

Šipraga Marjan, Dolenjska cesta 92, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1777892, reg. št. 217637, izdala
UE Ljubljana. gnl-140185

Školaris Valerija, Ulica M. Doljaka 14, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
16868, izdala UE Nova Gorica. gnr-140304

Škrlec Vladimir, Zgornje Partinje 28/a, Ju-
rovski Dol, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 001619357, izdala UE Lenart.
gno-140307

Škulj Drago, Mala Slevica 47, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1050086,
reg. št. 208394, izdala UE Ljubljana.
gnn-140333

Špacapan Milan, Ozeljan 27, Šempas, voz-
niško dovoljenje, kat. ABF, reg. št. 16994, izda-
la UE Nova Gorica. gnz-140171

Tomše Erik, Log, Cesta v Hrastje 1, Brezovi-
ca pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10861, izdala UE Vrhnika. gne-140367

Urekar Drago, Dolenja vas pri Krškem 134,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
20270. gnw-140274

Valušnik Ćosić Spomenka, Pretnarjeva ulica
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1626626, reg. št. 16811, izdala UE Vrhnika.
gnj-140587

Veličkovič Dejan, Na plavžu 53, Železniki,
vozniško dovoljenje, št. 54411. gnb-140395

Velikanje Matjaž, Srednja Kanomlja 17,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, št.
S001090074, reg. št. 10736. gny-140672

Verovšek Marija, Jakčeva ulica 38, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9738,
izdala UE Črnomelj. gnl-140485

Vičar Nina, Sončni grič 20, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1196265, reg.
št. 27158, izdala UE Velenje. gnd-140268

Vidic Ljubomir, Koroška cesta 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1644584, reg. št. 8055, izdala UE Mari-
bor. gnu-140576

Virtnik Aleš, Rapočeva 18, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 578052, reg. št.
96199, izdala UE Maribor. gnw-140574

Višnič Karmen, Engelsova 50, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 715892, reg.
št. 64376, izdala UE Maribor. gnf-140341

Vračko Dušan, Štrihovec 42, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5087, izdala UE Pesnica. m-2798

Zabukovec Jožef, Groharjeva 10/a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1139061, izdala UE Ljubljana. gnx-140548

Zamuda Alojz, Ključarovci 26/a, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
118267, reg. št. 10752, izdala UE Ljutomer.
gnk-140386

Žagar Anton Zvonimir, Podutiška cesta 142,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1718351, reg. št. 76764,
izdala UE Ljubljana. gnr-140529

Žaren Franc, Senuše 12, Leskovec pri Kr-
škem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10460. gnp-140231

Žigart Franc, Bukovec 76, Zgornja Polskava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1337014,
reg. št. 21742, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnl-140510

Živec Lucija Živa, Miklošičeva ulica 4/c,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 125
ccm, BGH, št. S 001314228, reg. št. 33405,
izdala UE Domžale. gns-140653

Žnidar Miro, Sp. Gorje 127/a, Zgornje Gor-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 725248,
reg. št. 12099. gny-140522

Zavarovalne police

Bajuk Andrej, Radovka 1/a, Metlika, zavaro-
valno polico, št. 0980818, izdala zavarovalnica
Tilia. gnw-140499

Bernard Janja, Gortanova 13/b, Rače, zava-
rovalno polico, št. AO 625315, izdala zavaroval-
nica Slovenica. m-2773

Bigec Jože, Ul. Rose Luxemburg 42, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 558627, izdala za-
varovalnica Slovenica. m-2795

Bolka Ivan, Slovenska cesta 57, Cerklje na
Gorenjskem, zavarovalno polico, št. 187757, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnv-140500

Čemernik Frančiška, Dragomerška cesta
60/a, Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno poli-
co, št. AO 563027, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnc-140644

Gojkovič Ljubomir, Šegova 8, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 188060. gnd-140643

Hribernik Peter, Šimkova 21, Maribor, zava-
rovalno polico, št. AO 00101680668, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. m-2787

Jagodič Anton, Pod Urbanom 8/a, Kamni-
ca, zavarovalno polico, št. VIP 226673, izdala
zavarovalnica Tilia. m-2779

Jakše Gregor, Martina Krpana 1, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 474533, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnp-140281

Jenc Boštjan, Podgorje 29/d, Kamnik, zava-
rovalno polico, št. 939436, izdala zavarovalnica
Tilia. gne-140692

Jurič Jani, Irgoličeva 59, Hoče, zavarovalno
polico, št. AO 00101344111, izdala zavarovalni-
ca Slovenica d.d. m-2802

Kočar Olga, Boštjakova ulica 1, Lesce, zava-
rovalno polico, št. 943730, izdala zavarovalnica
Tilia. gnl-140285

Koleša Slavko, Finžgarjeva 10, Dob, zavaro-
valno polico, št. 710246. gnc-140194

Kos Katarina, Zasip 48, Bled, zavarovalno
polico, št. 943754, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gno-140507

Kostadinov Daniel, Gornji trg 13, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 00101481396, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d. gnr-140629

Kupec Robert, Ul. Marjana Kozine 31/c, No-
vo mesto, zavarovalno polico, št. AO
00101588275, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnw-140203

Primožič Viljem, Vena Pilona 18/30, Koper -
Capodistria, zavarovalno polico, št. AO
1204039. gno-140182

Rakuša Zdenka, Cvetkovci 19/a, Podgorci,
zavarovalno polico, št. AO 600825, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gnt-140302

Rizman Stanislav, Vuzmetinci 46, Miklavž na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št. AO
460331, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnf-140191

Rozman Avguštin, Krakovska ulica 33, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 574572, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnl-140660

Rozman Nataša, Luže 11, Visoko, zavaroval-
no polico, št. 4106964. gnu-140301

Simonič Dušan, Stranska vas pri Semiču 5,
Semič, zavarovalno polico, št. AO 547795, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d. gnx-140202

Smonker Boris, Ulica 28. maja 57, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO 679187, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnf-140416

Šubernik Sidonja, Pri šoli 25, Kamnica, za-
varovalno polico, št. 00101559675, izdala za-
varovalnica Slovenica. m-2774

Tomažin Marija, Novomeška cesta 14, Šen-
tjernej, zavarovalno polico, št. 369917.
gnu-140505

Užmah Martin, Rimska cesta 18, Laško, za-
varovalno polico, št. 678410, izdala zavarovalni-
ca Slovenica d.d. gnk-140586

Zidovnik Aleš, Bazoviška 14, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. VIP 223471, iz-
dala zavarovalnica Tilia. m-2776

Zupanc Gregor, Gregorčičeva ulica 8, Kranj,
zavarovalno polico, št. 40183529 in kupone,
izdala zavarovalnica Tilia. gnt-140377

Žagar Tina, Povlje 8, Golnik, zavarovalno po-
lico, št. AO 498803, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gne-140642

Spričevala

Begunovič Aleksandar, Ulica padlih borcev
12, Prestranek, indeks, št. 09990688, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnx-140173

Bobić Slobodan, Delavska ulica 7, Ljublja-
na, indeks Srednje ekonomske šole, izdan leta
1981. gnf-140595

Bohinc Franc, Zalog 38, Cerklje na Gorenj-
skem, spričevalo o končani mali maturi Nižje gim-
nazije v Cerkljah na Gorenjskem, izdano leta
1956. gnk-140211

Bračič Patricija, Brnčičeva ulica 10, Sv.troji-
ca v Slov.goricah, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2002.
m-2800

Cencič Uroš, S. Mašere 5, Koper - Capo-
distria, indeks, št. 10-1516 izdala SEPŠ Koper.
gnc-140169

Čoklc Zora, Bukovje v Babni gori 10, Sveti
Štefan, spričevalo 1. letnika II. gimnazije v Ljub-
ljani, izdano leta 1971/72, izdano na ime Simo-
nišek Zorica. gnz-140496

Debernardi Suzana, Koljančiči 4, Pobegi,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole,
smer ekonomski tehnik, izdano leta 1992/93.
gnj-140637
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Dragosavljević Mirjana, Valjavčeva 3, Kranj,
diplomo Srednje jezikovne in družboslovne šole
Jesenice, izdana leta 1991. gny-140197

Druškovič Jure, Sv. Lovrenc 79, Prebold,
spričevalo Elektro in računalniške šole, izdano
leta 1997. gnt-140352

Erzar Alenka, Visoko 133, Visoko, indeks,
št. 20200656, izdala Pravna fakulteta.
gnv-140425

Ferk Zlatko, Tovarniška cesta 99, Ceršak,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene šole
Maribor, poklic zidar, izdano leta 1985. m-2803

Ferlež Tina, Jarčka 2/b, Logatec, spričevalo
3. letnika ŠC PET v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnj-140362

Hanželič Darjan, Ul. Ksaverja Meška 7, Or-
mož, indeks, št. 93556386, izdala Fakulteta za
strojništvo. m-2788

Horvat Irma, Trimlini 39/b, Lendava - Len-
dva, maturitetno spričevalo Srednje kemijske šo-
le Ruše, izdano leta 1973. m-2784

Jakomin Goran, Podbrežna pot 14, Koper -
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomske in družboslovne šole Koper, št.
T 480, smer trgovec, izdano leta 1995.
gnk-140686

Jeglič Gašper, Plečnikova 22/a, Celje, spri-
čevalo 4. letnika I. gimnazije v Celju, izdano leta
1996. gny-140347

Kolar Polonca, Jurčičeva ulica 6, Maribor,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje zdravstvene šole, smer zdravstve-
ni tehnik, izdano leta 1997. m-2780

Kolšek Mica, Preglov trg 10, Ljubljana, in-
deks, št. 41990429, izdala Medicinska fakulte-
ta. gnu-140426

Končan Matevž, Zabukovica 135/d, Griže,
indeks, št. 81625770, izdala EPF Maribor.
m-2799

Kovačević Vanja, Ljubljanska cesta 83, Dom-
žale, spričevalo 1. letnika Srednje usnjarske šo-
le, izdano leta 1994. gnf-140391

Kruh Luka, Sedejeva 6, Nova Gorica, spri-
čevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje ekonom-
ske in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta
1995, 1996, 1997 in 1998. gng-140415

Kugonič Nevenka, Šalek 90, Velenje, matu-
ritetno spričevalo Gimnazije Velenje. gnt-140477

Kuhar Matej, Črneča vas 33, Kostanjevica
na Krki, spričevalo 1., 2., 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje gradbene in eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1995, 1996
in 1997. gnu-140526

Kušnik Emin, Goriška ulica 3, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ v Mariboru,
izdano leta 1984. m-2781

Kutija Tatjana, Novomeška cesta 5, Šentjer-
nej, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
logopeda, izdano na ime Kovačič Tatjana.
gng-140640

Lorenčič Matej, Polhnice 50, Ceršak, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šo-
le Maribor, izdano leta 1999. m-2790

Mehle Matjaž, Velika Račna 20/b, Grosu-
plje, maturitetno spričevalo Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnq-140355

Mrak Matej, Praproče 10, Polhov Gradec,
spričevalo 5. letnika Srednje šole tehniških strok
Šiška, izdano leta 2003. gnj-140337

Pavel Dejan, Polana 17/a, Puconci, indeks,
št. 81559992, izdala EPF Maribor. m-2783

Petek Damijan, Rajenščak 11/a, Ptuj, diplo-
mo Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Maribor, izdana 1. 7. 1992.
gnr-140379

Pikon Andrej, Prečna 3, Bohinjska Bistrica,
spričevalo srednje gozdarske šole, št. 1368,
izdala GŠT Postojna dne 26. 8. 1980.
gnt-140381

Pintar Rado, Zg. Sorica 33, Sorica, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v
Škofji Loki - lesarski delovodja, izdano leta 1984.
gnh-140189

Rajh Marjan, Braslovče 40/a, Braslovče, di-
plomo št. JO-I/55, izdala Tehniška kmetijska šo-
la Maribor leta 1982. gnn-140508

Rovtar Andrej, Potoče 22/a, Dobravlje, ma-
turitetno spričevalo Srednje ekonomske in trgov-
ske šole Nova Gorica, izdano leta 1996.
gnm-140484

Sedonja Miran, Kroška 71, Murska Sobota,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole, iz-
dano leta 1972/73. gnc-140269

Silič Anja, Miren 3/b, Miren, potrdilo o oprav-
ljenem strokovnem izpitu za poklic farmacevta,
izdalo Ministrstvo za zdravje leta 1998.
gnz-140571

Šenveter Mirko, Zg. Velka 133, Zgornja Vel-
ka, diplomo št. I/105-K, izdala SKSMŠ v Mari-
boru leta 1984. m-2786

Verbič Janez, Artiža vas 9, Grosuplje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letni-
ka Izobraževalnega centra Titovi zavodi Litostroj
v Ljubljani, izdano leta 1983. gnv-140175

Wiersma Melita, Senčna pot 12/a, Portorož
- Portorose, diplomo Gimnazije Koper, št. ose-
bnega lista I 2369, izdana leta 1984/85 na ime
Senegačnik Melita. gnu-140501

Zajc Anton, Graškogorska 38, Velenje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne rudarske šo-
le, izdano leta 1965. gnu-140326

Žagar Bojan, Uršna sela, Ljuben 114, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-
vala od 1. do 3. letnika Srednje strojne šole v
Novem mestu, izdano leta 1993, 1994 in 1995.
gnl-140364

Žerjav Andreja, Prečna 3, Slovenska Bistri-
ca, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje tekstil-
ne šole Maribor, izdano leta 1992/93, 1993/94
in 1994/95. m-2782

Ostali preklici

Angelov Alfred, Šrinc 9, Ljutomer, študent-
sko izkaznico, št. 93527054, izdala FERI Mari-
bor. m-2797

AVTOPREVOZ TOLMIN d.d., Poljubinj 89/f,
Tolmin, italijansko bilateralno dovolilnico (ozna-
ka 380/02) s številko 029271 in italijansko ma-
loobmejno dovolilnico (oznaka 380/04) s števil-
ko 003426. gnd-140172

AVTOPREVOZNIK Cijan Kazimir s.p., 9. sep-
tember 146/a, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, do-
volilnico za mednarodni cestni prevoz blaga za
Italijo - 380/04 N.2003/005510, D004158.
gnz-140371

AVTOPREVOZNIŠTVO Miran Nemec s.p.,
Vogrsko 56, Volčja Draga, italijanski dovolilnici -
380/02 N.2003/023757, D123757 in 380/04
N.2003/008642, D111018. gnc-140294

AVTOTRANSPORT KOVAČIČ d.o.o., Grm
12, Trebnje, francosko dovolilnico št. 113115,
oznaka 249/07. gnd-140243

Bajh Andreja, Ključarovci 57, Križevci pri Lju-
tomeru, vozno karto, št. 84227, relacija Mari-
bor-Murska Sobota. m-2805

BEJA TRANS d.o.o., Gaberke 62, Šoštanj,
CEMT dovolilnico št. 10026, izdala Gospodar-
ska zbornica Slovenije dne 5. 2. 2003.
gnb-140370

Berlot Zdenko s.p., Podkraj 29/b, Velenje,
izvod licence za vozilo M.A.N. 26.463, reg. št.
CE J0 - 857, izdana na OZS, dne 14. 12.
2002,s serijsko št. 01007997. gnk-140365

BRANKO KOLENC s.p., Ipavčeva 12, Celje,
CEMT dovolilnico št. 0261 za leto 2003 z veljav-
nostjo od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003, izdalo
Ministrstvo za promet RS dne 27. 12. 2002.
gng-140665

Buljubašič Jasmin, Ulica Danila Bučarja 24,
Novo mesto, delovno knjižico, št. AA 0948187,
reg. št. 40462, izdala UE Novo mesto dne 31. 5.
1996. gns-140503

Cerar Janez, Ljubljanska 8, Dob, mesečno
vozovnico, št. 331077. gng-140344

Cizej Nina, Mladinska 20, Maribor, študent-
sko izkaznico, št. 764. gns-140353

Cvetko Karmen, Imeno 60, Podčetrtek, štu-
dentsko izkaznico, št. 18980623, izdala Filo-
zofska fakulteta. gnu-140251

Čuček Anja, Šarhov aulica 28, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 21017994, izdala Fakul-
teta za družbene vede. gni-140588

Damiš Marija s.p., Jablance 18, Zgornja Ko-
rena, licenca št. 007759/BGD74-6194/2003
za vozila z reg. oznakami MB R9-588, MB
R9-828 in MB 33-23H. gnz-140646

Detiček Tomaž, Ul. prekomorske brigade 24,
Poljčane, izkaznico ribiškega čuvaja in značko
št. 1627. gnl-140460

Deželak Jure, Fala 46, Selnica ob Dravi, voz-
no karto, št. 89487, izdal Certus. m-2775

Drnovšek Jožko, Pot v zeleni gaj 29/a, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-7515/98, ser. št. VČ-2518/98,
izdano 13. 11. 1998. gnc-140594

Frumen Jože, Primožičeva ulica 38, Ljublja-
na, delovno knjižico. gno-140207

GATIS-CO, d.o.o., Žnidarčičeva 15, Šempe-
ter pri Gorici, italijanski bilateralni dovolilnici, št.
027864 in 027650, izdala GZS dne 21. 6.
2003. gnr-140358

Glavinić Endi, Gornji Rudnik 1/2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64030617, izdala Fa-
kulteta za elektrotehniko v Ljubljani. gni-140338

Gluvič Maja, Jemčeva cesta 45/a, Trzin, štu-
dentsko izkaznico, št. 41960023, izdala Medi-
cinska fakulteta. gnj-140237

GOSTINSKA DEJAVNOST TANA GRUN-
FELD s.p., Eipprova 19, Ljubljana, delovno knji-
žico izdano na ime Ločniškar Sabina, Ljubljan-
ska cesta 30, Horjul. gnl-140535

HOLDING SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana-Slovenske že-
leznice, izvod licence, št. G1010483 za tovorno
vozilo z reg. št. LJ P3 - 061 - TAM tip 190 T 15 B
4.6. gnh-140318

Hrvatin Klavdij s.p., International transport, Po-
beška cesta 44, Koper - Capodistria, avstrijsko
bilateralno dovolilnico za mednarodni prevoz bla-
ga, št. 018583, interna št. D 041122, izdala Obrt-
na zbornica Slovenije. gnc-140494

Ipavec Dejan, Dežmanova 4, Lesce, delovno
knjižico, reg. št. 19660, ser. št. A 469393, iz-
dana 27. 9. 2000. gnf-140641

Jašari Mithat, Gregorinova ulica 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gnh-140639

JATIS d.o.o., Ižanska cesta 339, Ljubljana,
italijansko dovolilnico, oznaka 380/02, št.
004811, 027505 in 033291. gni-140288

Ježek Tatjana, Ulica bratov Novak 37, Ljub-
ljana, servisno knjižico za vozilo Hyundai, Atos
Urban, št. šasije KMHAG51GP1U109250, št.
motorja G4HCY374649. gnb-140220

Jovič Mladen, Pod gozdom 22, Trzin, dijaško
mesečno vozovnico, št. 340219. gnn-140183

Kadić Uzejr, Dergomaška ulica 77, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnn-140483

Kocjan Boris, Kogojeva ulica 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw-140524

Kolenc Polona, Pot v Mlake 9, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 41960085, izdala Medi-
cinska fakulteta. gno-140407

Kovač Mirko, Planina 47/a, Planina, delovno
knjižico, reg. št. 3287, ser. št. 843623, izdana
27. 9. 1967. gnv-140225

Kramžar Mateja, Ig 173, Ig, študentsko iz-
kaznico, št. 19363411, izdala Ekonomska fakul-
teta. gnl-140410

Kremenović Maja, Prušnikova 50, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 21016179, izdala FDV
v Ljubljani. gnh-140214

Ladinek Anton, Ob Mlinščici 17, Bistrica ob
Dravi, vozno karto, št. 89196, relacija Mari-
bor-Bistrica, izdal Certus. m-2777

Magdić Predrag, Jakčeva ulica 8, Ljubljana,
delovno knjižico. gnf-140591
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Majer Igor, Pernetova 10, Trzin, vozno karto,
št. 330635. gny-140372

Makarin Ferdinand, Šmartinska cesta 17,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-140585

Marko Maša, Postružnikova 2, Ljutomer, štu-
dentsko izkaznico, št. 81570522, izdala EPF
Maribor. m-2791

Matešič Dalibor, Obala 126, Portorož - Por-
torose, delovno knjižico. gnm-140184

MODRI LEV d.o.o., Zaloška 171, Ljubljana,
carinske deklaracije za vozila P 206 QUIKSILVER
1,4 16V 3V VF32HKFUF43667362, P 206 XS
1,4 16V 3V VF32HKFUF43679287, P206 XS 1,4
16V 3V VF32HKFUF43664402. gnm-140684

Nikolić Panto, Zadobrovška cesta 29, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnp-140406

Novak Marjan, Gradnikova 75, Radovljica,
delovno knjižico. gns-140378

Ocvirk Boštjan, Šmartinska cesta 248, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnl-140210

Osrajnik Vesna, Krčevinska ulica 19, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 71116179, izdala
Pravna fakulteta Maribor. m-2793

PECIVO d.d. Nova Gorica, Rejčeva 26, No-
va Gorica, licenco št. G 0100183 za vozilo Iveco
z reg. oznako GO 26-67 C, izdala GZS dne
3. 2. 2003. gnd-140293

Perger Anika, Mestni vrh 47/a, Ptuj, licenco
št. 01002300 za vozilo TAM 170 T 14, z reg.
oznako MB F5-605, izdana 10. 9. 2002.
gno-140632

Rajh Srečko, Lahonci 4, Ivanjkovci, delovno
knjižico. gnm-140638

Sekulovič Andrej, Trdinova 28, Novo mesto,
dijaško izkaznico, izdala Tehniška gimnazija v
Ljubljani. gnr-140329

Senčar Timotej, Pokopališka ulica 1, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 18000748, izdala
Filozofska fakulteta. gnz-140596

Simrajh Danijel, Ulica bratov Greifov 18, Ma-
ribor, delovno knjižico, št. 8929, izdana leta
1987 v Mariboru. m-2804

Soban Jana, Izlake 48, Izlake, delovno knjiži-
co, št. 519367. gnn-140308

Svenšek Janez, Rošnja 55/a, Starše, delov-
no knjižico, reg. št. 16391, izdana v Mariboru.
m-2785

Svete Andrej, Pod bukvami 10, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 23020099, izdala Fakul-
teta za strojništvo. gns-140678

Šarič Ljiljana, Gradnikova ulica 18, Kanal,
delovno knjižico. gnt-140177

Šekoranja Aleš, Na gmajni 4, Celje, orožni
list, št. OL 000015121. gnn-140283

Šmigoc Karla, Gallusova ulica 11, Šmarje pri
Jelšah, študentsko izkaznico, št. 41960111, iz-
dala Medicinska fakulteta. gnq-140480

Špedicija Franci d.o.o., Herbesteinova 7,
Ljubljana, italijansko CEMT dovolilnico št.
0143/1 - list 00029 za kamionske prevoze pod
oznako 380/CE za leto 2003. gnx-140648

TOPP D.O.O., Šentvid pri Stični 152, Šen-
tvid pri Stični, nemško zeleno dovolilico z ozna-
ko 276/07 in številko 016726. gnb-140170

Tyschenko Yana, Apače 60, Lovrenc na Drav-
skem polju, delovno knjižico, izdala leta 2002 v
Šentjurju pri Celju. m-2796

Vogrin Marko, Borova vas 3, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 93475854, izdala Fakul-
teta za gradbeništvo Maribor. gnq-140380

Vračko Vesna, Zg. Kungota 41, Zgornja Kun-
gota, vozno karto, št. 89041, relacija Maribor-Ju-
rij ob Pesnici, izdal Certus Maribor. m-2789

Vučajnk Igor, Podvin 104, Žalec, študentsko
izkaznico, št. 41980240, izdala Medicinska fa-
kulteta. gni-140363

Zavec Mojca, Paradiž 92/a, Cirkulane, voz-
no karto, št. 83786, smer Maribor-Ptuj-Paradiž.
m-2794

Zavolovšek Tatjana, Kropa 14, Gornji grad,
delovno knjižico, reg. št. 13769, ser. št.
334652. gnp-140356

Zorec Dejan, Smučidol 4, Izlake, delovno
knjižico. gnx-140198

Žagar Alojzij, Grmovlje 2, Škocjan, delov-
no knjižico, ser. št. 496400, reg. št. 44567,
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izdala UE Novo mesto dne 20. 7. 2001.
gnr-140504

Žagar David, Preserje 30/b, Preserje, de-
lovno knjižico. gni-140388

Žnidarič Janja, Spodnji Kamenščak 47, Lju-
tomer, delovno knjižico, ser. št. A 523531, izda-
na 23. 9. 2002. gnm-140188

Žvajker Gordana, Malečnik, Ruperče 36/a,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 81549878,
izdala EPF Maribor. m-2792
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