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Ljubljana, petek

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. 363-4/2003
Ob-2236/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-78.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: leasing neopremljenih
poslovnih prostorov za potrebe Upravne
enote in Geodetske uprave v Brežicah.
4. Kraj dobave: Brežice.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: pisna
vprašanja na naslov naročnika.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 2. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 1/2004
Ob-2339/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,
Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: endoproteze.
4. Kraj dobave: Celje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: druga polovica
februarja 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Nabavna služba SB Celje, Oblakova ulica 5, kontaktna oseba je Sabina Špeglič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
9. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Celje
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Št. 015/04
Ob-2389/04
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: ureditev regionalne ceste
R2-403/1075 Sv. Anton–Trnje, II. faza.
4. Kraj dobave: Železniki.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Jure
Pejanovič, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
9. 2. 2004.
Direkcija RS za ceste

7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
9. 2. 2004.
Ministrstvo za zdravje

Št. 403-09/04-002
Ob-2538/04
1. Naročnik: Občina Ig.
2. Naslov naročnika: Občina Ig, Ig
72, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300, faks
01/28-02-322, e-naslov: obcina-ig@siol.net.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: odpadno in meteorno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 6000 m
(dolžina izkopa 3000 m).
4. Kraj dobave: Ig.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Zlatko
Pečar, tel. 01/28-02-312, 041/491-575.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
9. 2. 2004.
Občina Ig

Sklep
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Klinični center Ljubljana je dne
30. 1. 2004 na podlagi 77. člena ZJN-1,
sprejel odločitev o zavrnitvi vseh ponudb
prispelih na javno naročilo »nakup kardio
materiala po sklopih«, ki ga je naročnik
objavil v Ur. l. RS, št. 87 z dne 5. 9. 2003,
Ob-101154, za naslednje sklope:
2. sklop: srčni spodbujevalniki VDDR in
VDD elektrode,
3. sklop: aortne zaklopke s povečanim
ustjem,
4. sklop: grafti z vgrajenimi aortnimi zaklopkami.
Klinični center Ljubljana

Ob-4342/04
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dobava in montaža
opreme za OP blok za Onkološki inštitut
Ljubljana.
4. Kraj dobave: Onkološki inštitut Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila: 20. 2. 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, oddelek za investicije, soba 14,
pri Maruši Bizjak, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58.

ZJN-12.B

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku
Št. 01-529/18-03

Št. 3511-1/2003-45

Ob-2257/04

Ob-2251/04

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 1 z dne 9. 1.
2004, je bil objavljen javni razpis za izbiro
dobavitelja za dobavo in montažo opreme
za Klinični oddelek za žilne bolezni Kliničnega centra Ljubljana (Ob-252/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS, št.
39/00 in 102/00) podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 12. 2. 2004 do 12. ure. Odpiranje ponudb bo dne 12. 2. 2004 ob 13. uri v
srednji sejni sobi Ministrstva za zdravje. Čas,
v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo je vsak delovni dan do 12. 2. 2004
med 9. uro in 12. uro. Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Ministrstvo za zdravje
Št. 17123-02-403-99/2003/6

Ob-2252/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo informa-
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cijske opreme, št. 17123-02-403-99/2003,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1 z dne
9. 1. 2004, Ob-125/04, se spremenijo 8. (a),
9. in 14. točka objave tako, da se pravilno
glasijo:
8.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do dne 18. 2. 2004, najkasneje do 11. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 2. 2004,
ob 12. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 12. 3. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 3/2004

Ob-2374/04
Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo blaga: monitorji za nadzor življenjskih funkcij, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 6. 2. 2004, Ob-2024/04,
se pri 3. (b) točki – oddaja sklopov:
1. sklop: monitor za nadzor življenjskih
funkcij – 13 kosov doda + centrala in se
črta navedba v oklepaju: (3 podsklopi).
Druge točke objave ostanejo nespremenjene.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-4380/04
Popravek
Javni razpis za nakup, dobavo, montažo in servisiranje fotokopirnih strojev in
dobavo telefaks naprav za potrebe državnih in upravnih organov ter upravnih enot
Republike Slovenije je bil v Uradnem listu
RS, št. 10-11/04, Ob-1958/04, objavljen na
napačnem obrazcu in pod rubriko ZJN-12.S,
pravilno pa bi morala biti objava na obrazcu
in pod rubriko ZJN-12.B. V tem javnem razpisu pa se 11., 16. in 17.(3.) točke pravilno
glasijo:
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT
za posamezni sklop.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
4. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ... 3. certifikat ISO 9001 – 1 točka.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 7
Ob-2253/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 5 tovornih
vozil in 2 lahki tovorni vozili.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
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4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 90 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
Zainteresiran ponudnik mora v zahtevku
za razpisno dokumentacijo navesti: predmet
(vrsta blaga) javnega naročila, svoj točen
naslov, davčno in matično številko, kontaktno osebo in dokazilo o plačilu za razpisno
dokumentacijo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na račun
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 2004 ob 10. uri Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a člena
ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati: da je
vpisan v sodni register za opravljanje dejavnosti predmeta javnega naročila, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
da poslovanje ponudnika ni s sodno ali
drugo prisilno odločbo ustavljeno, da ima
poravnane vse davke in prispevke in druge
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu
s predpisi RS, da ima za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev, da je finančno sposoben izvesti
naročilo: letni prihodki v letu 2002 morajo
biti enaki ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, in ni imel blokiran račun v zadnjih
6 mesecih poslovanja več kot 5 dni, da je
tehnično sposoben izvesti javno naročilo,
da ima za tovorna vozila, ki so predmet razpisa, na dan oddaje ponudbe, tehnično in
kadrovsko usposobljen servis v Mariboru in
Ljubljani oziroma oddaljen največ 10 km od
izhodiščne baze tovornih vozil Pošte, da je
kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo,
da redno izpolnjuje minimalne zahteve iz

kolektivne pogodbe, da odstopa od terjatev
do naročnika v korist dobaviteljev blaga,
kooperantov in podizvajalcev, za izkazane
in potrjene terjatve, kolikor bo to zahtevano
s strani dobaviteljev blaga, kooperantov in
podizvajalcev, da bo za poplačilo obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in
podizvajalcem upošteval enake roke plačil,
kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z
naročnikom, da bo priznal in obračunal ter
plačal dobaviteljem blaga, kooperantom in
podizvajalcem del zapadle obveznosti in
zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izdanih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
da bo reklamacijo naročnika rešili takoj oziroma najkasneje v 8 dneh od prejema pisne
reklamacije, da ni dal zavajajoče podatke
oziroma dajal zavajajoče podatke, da bo
naročena vozila dostavil v Maribor oziroma
po dispoziciji naročnika, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti, da je pooblaščen prodajalec za
znamko vozil, ki jo ponuja, da za vsak ponujen tip vozila predloži: navodila za uporabo vozila, garancijsko knjižico, servisno
knjižico, seznam pooblaščenih servisov,
da je predložil notarsko overjene fotokopije
pogodb pooblaščenih servisov za ponujena
vozila, da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb v zadnjih treh letih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 2004, predvideni
datum odločitve 12. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 55 točk, servisna mreža do 15 točk,
vzdrževanje vozil 20 točk, poraba goriva
do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: zahteva poslana 8. 1. 2004.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 441-1/2004
Ob-2254/04
1. Naročnik: Gasilski zavod Trbovlje, Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Gasilski zavod
Trbovlje, Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-33-055, faks 03/56-33-054,
e-naslov: gz.trb@siol.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo GVC 16/25 (1+5) s pogonom na vsa
štiri kolesa, opremljeno s pripadajočim
gasilskim orodjem in opremo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Gasilski zavod Trbovlje,
Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: pogoji v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: član razpisne komisije Matjaž Lapi, tel. 03/56-33-055, Gasilski
zavod Trbovlje, Savinjska cesta 35, 1420
Trbovlje.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
01329-6030195281 pri Upravi RS za javna
plačila, Izpostava Trbovlje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 3. 2004 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Gasilski zavod Trbovlje, Savinjska
cesta 35, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 2004 ob 12. uri v sejni sobi Gasilskega
zavoda Trbovlje, Savinjska cesta 35.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pogoji
so podani v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so podani 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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do podpisa pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: član razpisne komisije Matjaž Lapi.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Gasilski zavod Trbovlje
Št. 003/2004
Ob-2282/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sistem
virtualne scenografije in interaktivne 3D
grafike.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: prva polovica
leta 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne
zadeve in javna naročila – Katarina Novak,
Čufarjeva ul. – veliki gradbeni provizorij,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali preko interneta na spletnem naslovu: http:
//www.rtvslo.si/razpisi pod oznako RTV
003/2004.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT
z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena

preko interneta, pa je brezplačna. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 003/2004-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 15. 3. 2004
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 3. 2004 ob 11. uri v veliki sejni sobi RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, brezpogojna
in plačljiva na prvi poziv, v višini 1,500.000
SIT, veljavna do 31. 5. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 10% pogodbenega zneska kot avans, v 10 dneh od
dneva pričetka veljavnosti pogodbe; 80% v
roku 7 dni po dnevu prevzema blaga v skladišču naročnika v Ljubljani, Čufarjeva 2;
10% po končnem prevzemu blaga, vendar
ne kasneje kot 45 dni od dneva prevzema
blaga v skladišču naročnika v Ljubljani, Čufarjeva 2.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako RTV
003/2004.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 31. 5. 2004; marec 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena – 55% (sestavljena iz treh podmeril), dodatna funkcionalna zmogljivost
tehnološke opreme – 45% (sestavljena
iz desetih podmeril); merila so natančno
določena v razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako RTV
003/2004.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod
Št. 16-05/17
Ob-2287/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
I. sklop: špranjska svetilka (biomikroskop),
II. sklop: ultrazvočni aparat za očesno
diagnostiko.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
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nudnik mora ponuditi blago za posamezen
sklop ali oba sklopa skupaj.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, nabavna služba: Irena Kočevar, tel. 07/39-16-132; dodatne informacije
o naročilu: Marija Puhek, univ. dipl. inž., tel.
07/39-16-135.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dne odpiranja
ponudb. Ponudnik mora dokazilo o plačilu
razpisne dokumentacije poslati po faksu na
naslov naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila 01100-6030278379, sklic na številko
16-05/04.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 3. 2004 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Nabavna služba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 3. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Splošne
bolnišnice Novo mesto, Šmihelska c. 1,
8000 Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 6 enakih
brezobrestnih mesečnih obrokov, pri čemer
prvi obrok zapade v tridesetih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): samostojni dobavitelj.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4.1. da so vse vrste ponujenega blaga
prijavitelja vpisane v register medicinskih
pripomočkov pri Uradu RS za zdravila, Ministrstva za zdravje, če to Zakon o zdravilih
in medicinskih pripomočkih zahteva, ali
4.2. da je prijavitelj pooblaščeni dobavitelj medicinskih pripomočkov, ali
4.3. da je prijavitelj vložil dokumentacijo
za priglasitev ponujenih vrst blaga za vpis v
register medicinskih pripomočkov;
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5. da nudi naslednje plačilne pogoje: 6
enakih brezobrestnih mesečnih obrokov, pri
čemer prvi obrok zapade v tridesetih dneh
po podpisu primopredajnega zapisnika;
6. da zagotavlja izpolnjevanje vseh
strokovnih zahtev naročnika za sklop I in
sklop II;
7. da zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen servis v Sloveniji;
8. da nudi najmanj 3-letno garancijo za
vse dobavljeno blago;
9. da zagotavlja rezervne dele v času
garancije (na svoje stroške) in v pogarancijskem obdobju (na stroške naročnika) v
skupnem obdobju uporabe najmanj 7 let po
izteku garancijske dobe;
10. da zagotavlja šolanje naročnikovega
osebja za pravilno uporabo blaga;
11. da zagotavlja dostavo blaga ddp
Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo
in montirano v prostore očesnega oddelka v
sklopu ponudbene cene;
12. da ima za vse ponujene artikle priložen prospektni material, ki izkazuje skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi
strokovnimi zahtevami;
13. da predloži menico ali bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe
v višini 1% ponudbene vrednosti brez DDV.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4 mesece od odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: I. sklop:
cena do 100 točk, II. sklop: cena do 50 točk,
tehnično strokovne lastnosti do 50 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 40/02/2004
Ob-2341/04
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
– OŠ Zgornja Ložnica, ocenjena vrednost
70,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvideni 3 sklopi opreme: za učilnice, za
telovadnico in za kuhinjo. Sprejemljive so
ponudbe za 1, 2 ali vse 3 sklope.
4. Kraj dobave: Zgornja Ložnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. do
30. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Slovenska
Bistrica, Občinska uprava, Oddelek za
družbene dejavnosti, Kolodvorska 10, 2310
Slovenska Bistrica, Tanja Hrastnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, od 7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun UJP
01313-0100009691.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 3. 2004, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Slovenska Bistrica, Kolo-
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dvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, vložišče (II. nadstropje).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 3. 2004, ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Slovenska Bistrica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost 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): pogodba o skupni izvedbi
naročila, z opredelitvijo odgovornosti posameznega ponudnika oziroma izvajalca.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: prihodki od prodaje v letu
2003 morajo presegati petkratno vrednost
ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 9. 2004, 31. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik zagotavlja tudi potrebno
montažo opreme.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 2. 2004.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 40/03/2004
Ob-2342/04
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
– OŠ Zgornja Polskava, ocenjena vrednost 60,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvideni 3 sklopi opreme: za učilnice, za
telovadnico in za kuhinjo. Sprejemljive so
ponudbe za 1, 2 ali vse 3 sklope.
4. Kraj dobave: Zgornja Polskava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. do
30. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Slovenska
Bistrica, Občinska uprava, Oddelek za
družbene dejavnosti, Kolodvorska 10, 2310
Slovenska Bistrica, Tanja Hrastnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, od 7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun UJP
01313-0100009691.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 3. 2004, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, vložišče (II. nadstropje).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 3. 2004, ob 14. uri, v sejni sobi Občine
Slovenska Bistrica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost 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): pogodba o skupni
izvedbi naročila, z opredelitvijo odgovornosti posameznega ponudnika oziroma
izvajalca.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: prihodki od prodaje v letu
2003 morajo presegati petkratno vrednost
ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 9. 2004, 31. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik zagotavlja tudi potrebno
montažo opreme.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 2. 2004.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 594/04
Ob-2345/04
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Trbovlje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta
11a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100, faks
03/56-27-592, e-mail: prodaja@komunala-trbovlje.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: smetarsko
vozilo za komunalne odpadke z nadgradnjo (17–19 m3).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponudi blago le v celoti.
4. Kraj dobave: Komunala Trbovlje
d.o.o., Savinjska c. 11a, 1420 Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 90 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunala Trbovlje
d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje, Januša Mravlje – vodja KOM ali Ivi Lanišnik
– tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro do dneva predložitve ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT gotovinsko na
blagajni družbe ali negotovinsko, z nakazilom na TRR: 26330-0010049713, pri Banki
Zasavje d.d. Trbovlje, z navedbo predmeta
in številke javnega razpisa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 3. 2004 ob 11. uri, v sejni sobi Komunale
Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ocenjene vrednosti,
katere veljavnost je najmanj do 1. 6. 2004.
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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): taka skupina
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila. Ne glede na to, ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: zahteve so sestavni del razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe: 1. 6. 2004, datum odločitve: do 12.
3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena – 60 točk,
– dobavni rok – 15 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– garancijska doba – 10 točk,
– oddaljenost servisa od sedeža kupca
– 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Javno podjetje
Komunala Trbovlje d.o.o.

ZJN-12.G

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku
Št. 061-6895/01

Ob-2261/04
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 6. 2. 2004,
Ob-1995/04 (naročnik Javni stanovanjski
sklad MOL, izvedba gradbenih del na Ul.
Hermana Potočnika 17 v Ljubljani) se popravi besedilo v 7. (c) točki, in sicer se pravilno besedilo glasi:
Cena razpisne dokumentacije znaša
10.000 SIT in se poravna z virmanskim
nakazilom na TRR št. 01261-652 0972441
z obveznim pripisom “Za razpisno dokumentacijo – Sprememba namembnosti
samskega doma v večstanovanjski objekt na Ulici Hermana Potočnika 17, Ljubljana«. Pri dvigu razpisne dokumentacije
mora prevzemnik le-te predložiti potrdilo
o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ni davčni zavezanec.
Projektna dokumentacija (PZI projekti) je na ogled pri naročniku. Na podlagi
pisnega naročila jo je mogoče pridobiti
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v roku 5 dni od naročila proti dodatnemu
plačilu 40.000 SIT.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 351-03-0001/98-43/03

Ob-4382/04

Popravek
Na podlagi 25. člena ZJN-1 se spremeni datum za dostavo in odpiranje ponudb.
Zato se v javnem razpisu za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za gradnjo osnovne šole Majšperk, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 1 z dne 9. 1. 2004,
Ob-177/04, 8. (a) in 9. točka spremenita in
pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 2. 2004 do 15. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 2. 2004 ob 16. uri v sejni sobi Občine
Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk.
Občina Majšperk
Št. 19
Ob-2239/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-23-05, telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška, elektro in strojno instalacijska dela za izdelavo nove pošte Log pri
Brezovici.
(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: ne.
4. Kraj izvedbe: Log pri Brezovici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje: 15. 9.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošta Slovenije, 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 dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 2004 ob 11. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
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12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a
členom ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati
naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki
je predmet razpisa; proti ponudniku ne sme
biti uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek; ponudnik
ne sme biti v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS; dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P in
potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti);
ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj; ponudnik v letu 2002 ni smel imeti
promet manjši od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti; da je tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo, da redno
izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne
pogodbe, da odstopa od terjatev do naročnika v korist dobaviteljev blaga, kooperantov
in podizvajalcev za izkazane in potrjene terjatve, kolikor bo to zahtevano s strani dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev,
da bo za poplačilo obveznosti dobaviteljem
blaga, kooperantom in podizvajalcem upošteval enake roke plačil, kot so določeni v
pogodbi o prevzemu del z naročnikom, da
bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem
del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih
zapadlih in potrjenih obveznosti po izdanih
računih za opravljene storitve podizvajalcev
in kooperantov, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti; potrjen vzorec pogodbe; ponudba mora biti veljavna najmanj 75 dni od dneva odpiranja ponudb; ponudnik ne sme dati
zavajajočih podatkov; ponudnik mora priložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva
zase, svoje partnerje (v primeru predložitve
skupne ponudbe) in podizvajalce; ponudnik
mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije, pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega
sodelovanja; ponudnik mora za zadnjih pet
let priložiti vsaj pet pisnih ocen naročnikov,
da je ponudnik kvalitetno izvajal dela, izjava
ponudnika, v kateri ponudnik zagotavlja, da
upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje
je povezano z določbami o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi
v Republiki Sloveniji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 75 dni od datuma odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je 29. 3. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
vrednost ponudbe.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 02-2004
Ob-2269/04
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel.
02/23-55-280, faks 02/23-55-237.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška, strojno in elektro inštalacijska
dela pri izgradnji prizidka k Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru »G2« na parceli
št. 1496 in 1498 k.o. Koroška vrata/vogal
Prežihove ulice in Koroške ceste.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu
ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Maribor, parc. št.
1496 in 1498 k.o. Koroška vrata/vogal Prežihove ulice in Koroške ceste.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi le variante, predvidene
s projektno ali z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje
marec 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko, Smetanova ul. 17, 2000
Maribor, dodatne informacije: Maks Svenšek, tel. 02/220-70-01, faks 02/251-11-78,
e-mail: maks.svensek@uni-mb.si, GSM
041/722-603.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, plačilo na TRR
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko, UM št. 01100-6090106039,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 3. 2004, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Smetanova ul. 17, 2000 Maribor – vložišče
tehniških fakultet.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 3. 2004, ob 11. uri, Univerza v Mariboru,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
– soba B-304.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične sposobnosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih naročilih:
skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
do 2. aprila 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Univerza v Mariboru

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj
120 dni, predvideni rok odločitve o sprejemu
ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 50,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Direkcija RS za ceste

Št. 043/04
Ob-2363/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste G2-105/0258 Metlika–MMP od km
0.940 do km 1.140.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G2-105 Metlika–
Most čez Kolpo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 90 dni po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 3. 2004 ob
10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.

Št. 042/04
Ob-2364/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija ceste Sopota–Jagnjenica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-665 Vel.
Reka–Radeče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 4 mesece po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 3. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 3. 2004 ob 9.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 81,900.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Direkcija RS za ceste

ZJN-12.S

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem
postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku
Ob-4381/04
Popravek
Javni razpis za nakup, dobavo, montažo
in servisiranje fotokopirnih strojev in dobavo telefaks naprav za potrebe državnih in
upravnih organov ter upravnih enot Republike Slovenije je bil v Uradnem listu RS, št.
10-11/04, Ob-1958/04, objavljen na napačnem obrazcu in pod rubriko ZJN-12.S, pravilno pa bi morala biti objava na obrazcu in pod
rubriko ZJN-12.B. V tem javnem razpisu pa
se 11., 16. in 17.(3.) točke pravilno glasijo:
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT
za posamezni sklop.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
4. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ... 3. certifikat ISO 9001 – 1 točka.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 3/04
Ob-2235/04
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, tel. 05/66-86-000, telefaks
05/66-86-120, elektronski naslov: rizanski.vodovod@rvk-jp.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: premoženjsko zavarovanje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: požar-

no zavarovanje, strojelomno zavarovanje
(opcija 1, 2 in 3), zavarovanje računalnikov,
zavarovanje vozil, zavarovanje odgovornosti naročnika.
5. Kraj izvedbe: Koper.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3 leta, predvidoma od 1. 4. 2004 do 31. 3. 2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Rižanski vodovod
Koper d.o.o.-s.r.l., tajništvo, Ulica 15. maja
13, 6000 Koper, dodatne informacije: Mitja
Turk, tel. 05/66-86-103.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 14. ure do 7. 3. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR
10100-0000055382 pri Banki Koper d.d.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.,
Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in z navedbo predmeta naročila.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 2004 ob 12. uri, na sedežu družbe
– sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ponujenega letnega zneska premije, vendar
ne manj kot 500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj
60-dnevni plačilni rok.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: predložitev obrazca BON 2, ki ne
sme biti starejši od 60 dni, ostalo skladno z
razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 4. 2004, odločitev
bo sprejeta predvidoma do 16. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: Mitja Turk, direktor
sektorja Uprave.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 12
Ob-2237/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-23-05, telefaks 02/449-23-79.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov Pošte Slovenije PE Koper za dobo
do 30. 4. 2006, št. kat. 14-1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: poslovni prostori PE
Koper.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum začetka:
takoj po podpisu pogodbe (predvidoma 1. 5.
2004), datum zaključka: 30. 4. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošta Slovenije, 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 dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 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: garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečno – 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a členom ZJN-1A
mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem
organu za dejavnost, ki je predmet razpisa;
ponudnik mora predložiti tudi obrtno dovoljenje za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; ponudnik ne sme biti v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; ponudnik mora imeti
poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu
s predpisi v RS; dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti); ponudnik v zadnjih
šestih mesecih poslovanja ni smel imeti
blokiran račun več kot 5 dni skupaj; ponudnik v letu 2002 ni smel imeti promet manjši
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od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti;
da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo, da redno izpolnjuje
minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe,
da odstopa od terjatev do naročnika v korist dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev za izkazane in potrjene terjatve,
kolikor bo to zahtevano s strani dobaviteljev
blaga, kooperanotov in podizvajalcev, da bo
za poplačilo obveznosti dobaviteljem blaga,
kooperanotom in podizvajalcem upošteval
enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi
o prevzemu del z naročnikom, da bo priznal
in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga,
kooperantom in podizvajalcem del zapadle
obveznosti in zakonite zamudne obresti za
vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in
potrjenih obveznosti po izdanih računih za
opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov, da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe, da ponudnik v zadnjih
12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti; potrjen vzorec pogodbe; ponudba mora biti veljavna najmanj 75 dni od
dneva odpiranja ponudb; ponudnik ne sme
dati zavajajočih podatkov; ponudnik mora
priložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva; ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije;
ponudnik ne sme ponuditi roka plačila manj
kot 30 dni; naročnik ne dovoljuje opravljanja del s podizvajalci; opis tehnologije čiščenja, ponudnik mora predložiti varnostne
liste za čistila; izjava ponudnika o rednem
izvajanju mesečnih kontrol čiščenja, izjava
ponudnika, v kateri ponudnik zagotavlja, da
upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje
je povezano z določbami o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi
v Republiki Sloveniji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 75 dni od odpiranja ponudb
in predvideni datum določitve 30. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, reference 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 400-01-2/2004
Ob-2238/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: izdelava lokacijskega
načrta.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno
naročilo se oddaja po naslednjih sklopih:
1. vplivno območje Macesnikovega plazu v Občini Solčava,
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2. vplivno območje plazu Podmark v Občini Šempeter Vrtojba,
3. vplivno območje plazu Slano Blato v
Občini Ajdovščina.
5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na terenu in na sedežu izbranega ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev po
podpisu pogodbe za vse sklope.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: MOPE, Agencija RS za
okolje, Ljubljana, Vojkova 1b, Sabina Hajrič,
univ. dipl. prav., tel. 01/478-44-38.
(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: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 3. 2004, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: MOPE, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 2004, ob 13.30, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna soba 106
v I. nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik
mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci. V primeru skupnega
nastopanja pri ponudbi pa mora skupina
ponudnikov – samo v primeru, da bo izbrana na javnem razpisu – predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da je registriran pri pristojnem organu
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom, oziroma da izpolnjuje posebne pogoje za začetek opravljanja
dejavnosti,
– da je predložil v razpisni dokumentaciji
zahtevane inštrumente finančnega zavarovanja,
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 120 dni od odpiranja ponudb (navedeno v obrazcu ponudbe in predračunu),

– da v projektni skupini poleg vodje projekta zagotovi še najmanj 3 sodelavce/člane
projektne skupine (dokazilo: navedba v obrazcu ponudbe in predračunu),
– da zagotovi ustreznost izobrazbe nosilca naloge/vodje projekta in
sodelavcev/članov projektne skupine (dokazilo: potrdila o izobrazbi),
– da zagotovi, da ima odgovorni nosilec
naloge/vodja projekta najmanj 10 let delovnih izkušenj, sodelavci/člani projektne skupine pa najmanj 3 leta delovnih izkušenj
(dokazilo: izjava ponudnika),
– da izkaže, da je vsaj dvakrat kot izvajalec ali podizvajalec v obdobju zadnjih
treh dopolnjenih in tekočega leta izdelal
državni lokacijski načrt (dokazilo: potrjene
reference),
– da izpolnjuje pogoje, ki jih za izdelavo
lokacijskih načrtov predpisuje Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02 in 8/03;
dokazilo: izjava ponudnika),
– da izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnimi pogoji (dokazilo: izjava ponudnika).
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh
pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da, kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 3. 7. 2004, predvideni datum
odločitve je 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena za posamezen sklop.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Agencija RS za okolje
Št. 15
Ob-2242/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-20-00, telefaks 02/449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: Microsoft Authorisised
Premier Support (MAPS) Enterprice storitve – št. kat. 7 iz priloge I A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: uprava Pošte Slovenije,
uprave PE in poštne enote.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum začetka:
takoj po podpisu pogodbe (predvidoma
1. 4. 2004), čas izvedbe – za obdobje enega leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
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dodatne informacije: Pošta Slovenije, 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 dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 2004 ob 12.30, v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
bo storitve plačal v dveh obrokih, in sicer:
prvi obrok v višini 50% ponudbene vrednosti
v roku najmanj 60 dni od podpisa pogodbe,
drugi obrok v višini 50% ponudbene vrednosti v roku najmanj 6 mesecev po plačilu
prvega obroka.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a
členom ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati
naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki
je predmet razpisa; proti ponudniku ne sme
biti uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek; ponudnik
ne sme biti v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS;
dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P
in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti); ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran račun več
kot 5 dni skupaj; ponudnik v letu 2002 ni
smel imeti promet manjši od mnogokratnika
3 ponudbene vrednosti; da je tehnično in
kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo,
da redno izpolnjuje minimalne zahteve iz
kolektivne pogodbe, da odstopa od terjatev
do naročnika v korist dobaviteljev blaga,
kooperantov in podizvajalcev za izkazane
in potrjene terjatve, kolikor bo to zahtevano
s strani dobaviteljev blaga, kooperantov in
podizvajalcev, da bo za poplačilo obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in
podizvajalcem upošteval enake roke plačil,
kot so določeni v pogodbi o prevzemu del
z naročnikom, da bo priznal in obračunal

ter plačal dobaviteljem blaga, kooperantom
in podizvajalcem del zapadle obveznosti
in zakonite zamudne obresti za vsak dan
zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izdanih računih za opravljene
storitve podizvajalcev in kooperantov, da
zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve
pogodbe, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
potrjen vzorec pogodbe; ponudba mora biti
veljavna najmanj 75 dni od dneva odpiranja
ponudb; ponudnik ne sme dati zavajajočih
podatkov; ponudnik mora priložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva; ponudnik
mora predložiti izjavo, da sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije, ponujeno blago in
storitve morajo popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam naročnika; kolikor je ponudnik
na področju, ki je predmet javnega razpisa
ekskluzivni ponudnik na območju Republike Slovenije, mora to dokazati, kolikor
ekskluzive nima, mora predložiti ustrezno
izjavo, na osnovi katere bo naročnik lahko
ugotovil ponudnikov status, ponudnik mora
imeti in dokazati status Microsoft Gold Certified Partner for Support Services; ponudnik
mora predložiti izjavo, v kateri zagotavlja, da
upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje
je povezano z določbami o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi
v Republiki Sloveniji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 75 dni od odpiranja ponudb
in predvideni datum določitve 15. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 17
Ob-2244/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-20-00, telefaks 02/449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: vzdrževanje programskega paketa Spectrum – št. kat. 7 iz priloge
I A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Slomškov trg 10, Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum začetka:
takoj po podpisu pogodbe, čas izvedbe
– za obdobje enega leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo, Alenka Mihurko, tel. 02/449-23-05.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila, številko
telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 2004 ob 12.15, 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: mesečno – 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z 42. in 42.a
členom ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati
naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki
je predmet razpisa; proti ponudniku ne sme
biti uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek; ponudnik
ne sme biti v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS; dokazila o finančnem poslovanju (BON 1/P in
potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti);
ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj; ponudnik v letu 2002 ni smel imeti
promet manjši od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti; da je tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo, da redno
izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne
pogodbe, da odstopa od terjatev do naročnika v korist dobaviteljev blaga, kooperantov
in podizvajalcev za izkazane in potrjene terjatve, kolikor bo to zahtevano s strani dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev,
da bo za poplačilo obveznosti dobaviteljem
blaga, kooperantom in podizvajalcem upošteval enake roke plačil, kot so določeni v
pogodbi o prevzemu del z naročnikom, da
bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem
del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih
zapadlih in potrjenih obveznosti po izdanih
računih za opravljene storitve podizvajalcev
in kooperantov, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe, da ponudnik
v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja
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pogodbenih obveznosti; potrjen vzorec pogodbe; ponudba mora biti veljavna najmanj
75 dni od dneva odpiranja ponudb; ponudnik
ne sme dati zavajajočih podatkov; ponudnik
mora priložiti vse dokumente, ki jih naročnik
zahteva; ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
ponujeno blago in storitve morajo popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika; ponudnik mora imeti vsaj 1 redno zaposlenega
delavca s certifikatom Spectrum Solutions
Engineer, ponudnik mora imeti in dokazati
status pooblaščenega partnerja za Aprismo,
kolikor je ponudnik na področju, ki je predmet javnega razpisa ekskluzivni ponudnik na
območju Republike Slovenije, mora to dokazati, kolikor ekskluzive nima, mora predložiti
ustrezno izjavo, na osnovi katere bo naročnik
lahko ugotovil ponudnikov status; ponudnik
mora predložiti izjavo, v kateri zagotavlja, da
upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je
povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v
Republiki Sloveniji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 75 dni od odpiranja ponudb
in predvideni datum določitve 15. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Ob-2246/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije, Glavni urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-27-00, faks
01/478-27-43.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oblikovanje in tiskanje
tiskovin DURS, Priloga I A, založniške in
tiskarske storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se ne oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika z
dostavo na sedež naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 5. 2004 do
30. 4. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v pritličju, soba 08,
Mirjam Ilc Skerl. Dodatne informacije: Odd.
za javna naročila in nabavo, Igor Štraus, tel.
01/478-28-23, e-mail: igor.straus@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejme ponudnik brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, vložišče DURS.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska
55, 1000 Ljubljana, dne 16. 3. 2004 ob 10.
uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančno
garancijo za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni predložiti s ponudbo. Bančna garancija mora biti izdana v višini 2,000.000 SIT in
mora veljati do vključno 15. 5. 2004.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
rok: 31 dni od prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik mora pridobiti zahtevane
dokumente (potrdila, dokazila, itd.).
a) Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež;
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
izpisek iz sodnega registra podjetij.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
b) Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in/ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
Dokazilo: potrdilo izdano s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko
evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
c) Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar za gospodarske družbe
pomeni, da sodijo vsaj v bonitetni razred 3B
za leto 2002 in da imajo v zadnjih 6 mesecih 0 dni dospelih neporavnanih obveznosti in da na dan pred izstavitvijo obrazca
BON-2 niso imele dospelih neporavnanih
obveznosti.
Dokazila: za pravne osebe (gospodarske družbe): BON-1/P in BON-2. Obrazca
BON-1/P in BON-2 ne smeta biti starejša
od 30 dni od datuma predložitve ponudbe.
(Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le
tega predložiti BON-1.)
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): potrdilo banke, pri kateri imajo
odprt račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu za obdobje zadnjih
šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
Fizične osebe morajo predložiti fotokopijo napovedi za odmero davka od
dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto,
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja
za preteklo leto.

Fizične osebe morajo predložiti potrdilo
pristojne izpostave Davčnega urada RS, da
imajo poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev
ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma predložitve ponudbe.
d) Dokazila o izkušnjah na področju oblikovanja in tiskanja.
Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti tiskovine, ki jih je v letu 2003 ali
2002 izdelal za svoje naročnike. Tiskovine
ne smejo biti starejše od leta 2002. Tiskovine morajo biti ponudnikovi lastni tiskarski
izdelki. Priložiti mora najmanj en izvod tiskovin iz vsake točke:
– letno poročilo,
– drugi dve publikaciji ali tiskovini, ki
ustrezata predmetu tega razpisa,
– ponudnik lahko predloži tudi druge
vzorce svojih izdelkov.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 3/04
Ob-2247/04
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98, tel.
01/477-96-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: mletje lesnih odpadkov za
odlagališče nenevarnih odpadkov Barje
v Ljubljani, storitve po ZJN I.A.16.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
sklopov.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2004 in 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Snaga Javno podjetje
d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana,
Služba za investicije in vzdrževanje, soba
100 - 101, I. nadstropje, dodatne informacije daje vodja izvedbe javnih naročil, Ivan
Erklavec, univ. dipl. inž.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne
dokumentacije od te objave, od ponedeljka
do petka med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.500 SIT na račun
številka 50103-601-23953 oziroma na
blagajni Javnega podjetja Snaga, Povše-
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tova ulica 6, Ljubljana, med 8. in 9.30 in
med 10. in 13. uro, s pripisom JR S 3/04 in
davčne številke.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga Javno podjetje, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, tajništvo,
soba 118, I. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 3. 2004 ob 9. uri v sejni sobi številka 200
v II. nadstopju na Povšetovi ulici 6 v Ljubljani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najkrajši
rok plačila je 60 koledarskih dni po izstavitvi
računa.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90 dni
od dneva, ki je določen za javno odpiranje
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – največ 50 točk,
– odvzem viškov zmletih lesnih odpadkov – največ 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Snaga Javno podjetje d.o.o., Ljubljana
Št. 9/2004
Ob-2295/04
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta.
2. Naslov naročnika: Razlagova 14,
2000 Maribor, tel. 02/229-02-50, faks
02/252-70-56.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: tiskarske storitve, 1A-15.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na sklop: tiskanje učbenikov, tiskanje revije Naše gospodarstvo,
tiskanje Obvestil, vizitk, dopisnega papirja,
kuvert, prospektov in vabil.
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 15. 4. 2004 do
15. 4. 2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ekonomsko poslovna
fakulteta Maribor, tajništvo dekanata.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 12. 3.
2004 vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na transakcijski
račun št. 01100-6090124275.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Mariboru, Ekonomsko
poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000
Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 3. 2004 ob 13. uri v sejni sobi dekanata,
Maribor, Razlagova 14.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
1 mio SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do 30. 5. 2004, 2. 4. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve – 90 točk,
2. izkušnje – 10 točk.
Merila so podrobno izdelana v razpisni
dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dr. Zdenka Pašič, tajnica fakultete.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2004.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
Št. 436-1/2004
Ob-2353/04
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, tel. 05/365-91-10, faks
05/365-91-33, obcina@ajdovscina.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: subvencioniranje obrestne mere za stanovanjske kredite, priloga 1A, št. kategorije 6 (bančne storitve).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
sklopov ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Ajdovščina.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 30. 11. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ajdovščina,

Št.

14 / 13. 2. 2004 /

Stran

811

Cesta 5. maja 6a, kontaktna oseba Martina
Kobal, tel. 05/365-91-23.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (DDV je že
vključen) na enotni zakladniški podračun pri
Upravi Republike Slovenije za javna plačila
št. 01201-0100014597.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 3. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 3. 2004 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nadomestilo obresti bo banki nakazano enkratno
v celotnem znesku pred koriščenjem odobrenih posojil.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
še najmanj 120 dni po datumu odpiranja
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: določena
v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Občina Ajdovščina
Ob-4343/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: izvajanje svetovalnega inženiringa pri vodenju projekta in
izgradnji objekta Klinični center Nova
pediatrična klinika v Ljubljani.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum predvidenega začetka je marec 2004, dokončanje ali
čas izvedbe pa september 2006.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, oddelek za
investicije, soba 14, pri Maruši Bizjak, tel.
01/478-69-76, faks 01/478-69-58.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 16. 2. 2004 do
8. 3. 2004, od 9. do 12. ure. Dokumentacija
se lahko zahteva tudi po pošti ob priložitvi
polnega naslova in davčne številke zainteresiranega ponudnika, kar velja tudi za
osebni prevzem.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 15.000 SIT, transkacijski račun:
01100-6300109972, sklic na številko odobritve 18 27111-7141998-22900004.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za zdravje (vložišče),
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, z dobro vidno oznako: “Ne odpiraj - Javni
razpis, izvajanje svetovalnega inženiringa in
vodenje projekta pri graditvi in opremljanju
objekta Klinični center Nova pediatrična klinika v Ljubljani”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 2004 ob 13. uri, v srednji sejni sobi Ministrstva za zdravje na Štefanovi 5, Ljubljana, I. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 10%
ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik s
podizvajalci.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
a) registracija pri pristojnem sodišču,
b) nekaznovanost v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
c) nekaznovanost v zvezi z njegovim
poslovanjem,
d) potrdilo o plačanih davkih, prispevkih
in drugih dajatvah,
e) izjavo ponudnika, da je poslovno in
finančno sposoben,
f) izjava oziroma zaveza ponudnika na
podlagi določil Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99),
g) izjavo o nepovezanosti,
h) dokazila, da ponudnik razpolaga z
ustreznimi zmogljivostmi, kar bo dokazal z
seznamom strokovnih kadrov, seznamom
najvažnejših opravljenih svetovalnih inženiringov,
i) izjavo, da lahko naročnik preveri ponudnikove zmogljivosti,
j) izjava o točnosti podatkov,
k) podizvajalci morajo izkazati vsa dokazila kot ponudniki.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: še 120 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) reference ponudnika za opravljanje
svetovalnega inženiringa – 20 točk,
b) kadrovska zasedba ponudnika – 10
točk,
c) ponudbena cena – 40 točk,
d) osebne reference strokovnih kadrov s
seznama v prilogi C 09 – 30 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo dajal informacije na podlagi
pisnih vprašanj, ki morajo prispeti najkasneje pet dni pred potekom roka za oddajo
ponudb na naslov: Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 2. 2004.
Ministrstvo za zdravje

ZJN-13.B

Zahteva za objavo prve
faze javnega razpisa za
oddajo naročila za blago po
omejenem postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 16-03/04

Ob-2288/04

Popravek in podaljšanje roka
za oddajo ponudb
V objavi prve faze javnega razpisa za
medicinske pripomočke po sklopih in podsklopih: I. sklop: material za respiratorno terapijo, II. sklop: osteosintetski material, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 6 z dne 23. 1.
2004, Ob-823/04, se v skladu z zgoraj navedeno objavo in prvim odstavkom 13. člena
Navodil ponudnikom za izdelavo prijave in
ponudbe, popravi šesti odstavek povabila k
oddaji prijave tako, da pravilno glasi:
Prijave za I. fazo omejenega postopka
je potrebno oddati najkasneje do 16. 2.
2004 do 10. ure.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 3/01
Ob-2362/04
1. Naročnik: Vrtec »Otona Župančiča«
Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Zidanškova ul. 1/a,
2310 Slovenska Bistrica, tel. 02/81-81-161,
faks 81-81-470.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah v letni ocenjeni
vrednosti 30,000.000 SIT.
(b) Kraj dobave: enote vrtca:
– »Ciciban«, Tomšičeva ul. 1, Slovenska
Bistrica,
– »Sonček«, Zidanškova ul. 1, Slovenska Bistrica,

– Zgornja Polskava, Ingoličeva 3,
– Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 245,
– Pragersko, Karla Paja 20,
– Leskovec, Leskovec 67,
– Makole, Makole 39,
– Studenice, Studenice 53,
– »Mehurčki«, Bistriška 64, Poljčane,
– »Pikapolonica«, Kajuhova 6-8, Poljčane,
– Oplotnica, Ul. Pohorskega bataljona 23.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki,
8. a) zamrznjena prehrana,
8. b) ribe,
8. c) olja,
8. d) razna živila,
8. e) čaji,
9. sokovi.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop, za
več sklopov ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5. 2004
do 30. 4. 2007, 3 leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, Zidanškova 1/a,
tel. 02/81-81-161.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 20.
2. 2004 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 9.600 SIT, v ceno
je vključen DDV na poravnalni račun:
01313-6030641683 – za razpisno dokumentacijo.
Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 12. 3. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, Zidanškova 1/a.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost 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 ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– da ponudnik predloži ponudbo ob povabilu – II. faza;
– da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga sukcesivno, na podlagi sprotnih
naročil naročnika v obdobju 3 let;
– da bo fco skladišče naročnika razloženo;
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega poravnalnega računa;
– da ponudnik zagotavlja kontrolo kakovosti.
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11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 22. 3.
2004 do 12. ure, kandidati bodo obveščeni
o sprejemu ponudbe v roku 8 dni po javnem
odpiranju ponudb.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obveščeni
o datumu in uri odpiranja ponudb (69. člen
ZJN-1).
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 11 z dne 16. 2.
2001, št. 3/10.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Vrtec »Otona Župančiča«
Slovenska Bistrica

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. 239/04

Ob-2387/04

Razveljavitev
Javni razpis, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 5-6 z dne 23. 1. 2004, Ob-935/04 za
oddajo javnega naročila za organizacijo in
izvedbo ladijskih in/ali kombiniranih (ladja +
kopenski promet) prevozov naftnih derivatov, se razveljavi.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov

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. 2/2004
Ob-2234/04
1. Naročnik: OŠ Mihe Pintarja Toleda,
Velenje.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 21,
3320 Velenje, tel. 03/898-33-60, faks
03/898-33-63.
3. Datum izbire: 15. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava prehrambenega blaga, OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
Skupina A/1 – južno sadje:

– Geaprodukt d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 244,
– Era d.d., Velenje, Prešernova 10.
Skupina A/2 – domače sadje:
– Sadex, d.o.o., Rimska cesta 105, Šempeter v Sav. dolini,
– PS Mercator d.d., Ljubljana, Dunajska
107.
Skupina A/3 – zelenjava:
– Geaprodukt d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 244,
– Sadex, d.o.o., Rimska cesta 105, Šempeter v Sav. dolini.
B/1 – kruh:
– Donats d.o.o. Hoče, Bohovska cesta
21,
– Presta d.o.o., Velenje, Cesta talcev 2.
B/2 – pekovsko pecivo:
– Donats d.o.o. Hoče, Bohovska cesta
21,
– Pek. družba Savinjski kruhek d.o.o.
Žalec, Šlandrov trg 35.
C – mlevski izdelki in test.:
– Era d.d. Velenje, Prešernova 10,
– Mlinotest d.d. Ajdovščina, Tovarniška
14.
D/1 – meso:
– Mesnine Žerak d.o.o., Rogatec, Strmolska 9,
– Celjske mesnine d.d., Celje, Cesta v
Trnovlje 17.
D/2 – mesni izdelki:
– Celjske mesnine d.d., Celje, Cesta v
Trnovlje 17,
– Mesnine Žerak d.o.o., Rogatec, Strmolska 9.
E – mleko in mleč. izdelki:
– Ljubljanske mlekarne d.d. – Obrat Maribor, Osojnikova 5,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče.
F – vložena zel. in sadje:
– Era d.d. Velenje, Prešernova 10,
– Kotring d.o.o., Črnova 53b, Velenje.
G – zamrz. zelenjava in izd.:
– Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica, Dolenjska c. 442,
– Ljubljanske mlekarne d.d. – Obrat Maribor, Osojnikova 5.
H – sokovi in sirupi:
– Kotring d.o.o. Velenje, Črnova 53b,
– Fructal d.d. Ajdovščina, Tovarniška 7.
I – jajca:
– Kmetijska zadruga Laško z.o.o. Kidričeva 2, Laško,
– MT Center Velenje, d.o.o., Cankarjeva 1d.
J –splošno prehramb. blago:
– Era d.d. Velenje, Prešernova 10,
– PC Mercator d.d. Dunajska 107, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A/1 – 460.000 SIT;
– skupina A/2 – 489.000 SIT;
– skupina A/3 – 1,417,800 SIT;
– skupina B/1 – 835.000 SIT;
– skupina B/2 – 2,632.000 SIT;
– skupina C – 286.292 SIT;
– skupina D/1 – 4,658.501 SIT;
– skupina D/2 – 1,221.300 SIT;
– skupina E – 1,624.770 SIT;
– skupina F – 988.260 SIT;
– skupina G – 393.950 SIT;
– skupina H – 390.675 SIT;
– skupina I – 146.700 SIT;
– skupina J – 2,588.326 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina A/1: 695.900 SIT, 460.000
SIT;
– skupina A/2: 1,444.300 SIT, 489.000
SIT;
– skupina A/3: 2,024.200 SIT, 1,417.800
SIT;
– skupina B/1: 1,049.438,10 SIT,
835.000 SIT;
– skupina B/2: 4,487.896 SIT, 2,632.000
SIT;
– skupina C: 517.340 SIT, 286.292 SIT;
– skupina D/1: 5,536.020 SIT, 4,658.501
SIT;
– skupina D/2: 1,458.059,46 SIT,
1,221.300 SIT;
– skupina E: 2,718.530 SIT, 1,624.770
SIT;
– skupina F: 1,867.595 SIT, 988.260
SIT;
– skupina G: 944.300 SIT, 393.950 SIT;
– skupina H: 832.500 SIT, 390.675 SIT;
– skupina I: 147.500 SIT, 146.700 SIT;
– skupina J: 4,134.283 SIT, 2,588.326
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda
Velenje
Št. 10/2003
Ob-2240/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Metelkova 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12.
3. Datum izbire: 19. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
RTG filmi in sredstva za razvijanje.
Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Interexport Ljubljana
d.o.o., Dunajska 139, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,486.922,84
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,004.735,36 SIT, 24,486.922,84 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 6-53/03
Ob-2256/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 28. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: material za popravila in vzdrževanje,
Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost po-
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nudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Elmis d.o.o., Ul. Staneta Severja 9B, 2000 Maribor, za skupino 1; Merkur
d.d. Naklo, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo,
za skupini 2 in 4; Metalka trgovina d.d., Rogozniška 7, PC 43, 2250 Ptuj, za skupino 3;
Konus Konex d.o.o., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice, za skupino 5.
7. Pogodbena vrednost: Elmis d.o.o.:
4,404.075,60 SIT; Merkur d.d. Naklo:
4,009.708,75 SIT; za skupino 2: 1,760.100,60
SIT; za skupino 4: 2,249.608,15 SIT; Metalka trgovina d.d.: 2,035.566 SIT; Konus Konex d.o.o.: 4,124.155,66 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: skupina 1: 4,838.620,08 SIT;
4,404.075,60 SIT; skupina 2: 2,952.114,09
SIT; 1,760.100,60 SIT; skupina 3:
2,088.780,40 SIT; 2,035.566 SIT; skupina
4: 4,237.489,45 SIT; 2,249.608,15 SIT; skupina 5: 4,964.760 SIT; 4,124.155,66 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 67 z dne 10. 8. 2001, Ob-53408.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
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3. Datum izbire: 28. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
premog, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost specifikacije ponudbe s cenami.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dom Smreka d.d., Valvasorjeva 12A, 2000 Maribor (za čas od
1. 1. 2004 do 30. 6. 2004); Horizont d.o.o.,
Vodovodna 30C, 2000 Maribor (za čas od
1. 7. 2004 do 31. 12. 2004).
7. Pogodbena vrednost: Dom Smreka d.d.: 9,964.150 SIT; Horizont d.o.o.:
9,964.150 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,928.300 SIT; 19,928.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 5-54/03
Ob-2258/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
pralna in čistilna sredstva, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Ecolab d.o.o., Vajngerlova
4, 2000 Maribor, za skupini 1 in 2.
7. Pogodbena vrednost: 12,384.486,63
SIT; za skupino 1: 8,528.563,23 SIT; za
skupino 2: 3,855.923,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: skupina 1: 10,887.730,17 SIT;
8,528.563,23 SIT; skupina 2: 3,914.679,64
SIT; 3,855.923,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 63-64 z dne 3. 8. 2001, Ob-53108.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 6-58/03
Ob-2260/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 20. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: režijski material, Splošna bolnišnica
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Paloma d.d., Sladki vrh,
Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, za skupino
papirnata konfekcija; Sava Trade d.d., Cesta
v Mestni log 90, 1000 Ljubljana, za skupine
2, 3 in 4.
7. Pogodbena vrednost: Paloma d.d.:
11,115.020,22 SIT; Sava Trade d.d.:
8,600.180,42 SIT; za skupino 2: 4,011.883,38
SIT; za skupino 3: 2,447.837,04 SIT; za skupino 4: 2,150.460 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: skupina 1: 14,890.194,08 SIT;
11,115.020,22 SIT; skupina 2: 4,409.144,09
SIT; 4,011.883,38 SIT; skupina 3:
2,447.837,04 SIT; 2,447.837,04 SIT; skupina 4: 2,150.460 SIT; 2,150.460 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 63-64 z dne 3. 8. 2001, Ob-53109.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 09/03
Ob-2259/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.

Št. 07/03
Ob-2264/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.

3. Datum izbire: 27. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
strokovna literatura – dobava tuje periodike, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost predračuna v tuji valuti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Cankarjeva založba d.d.,
Kopitarjeva 2, 1512 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 117.532 EUR
(z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 144.000 EUR; 117.532 EUR.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 51-26/03
Ob-2267/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 17. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna
bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ljubljanske mlekarne
d.d. Obrat Maribor, Osojnikova ul. 5, 2000
Maribor, za skupino 1; Pomurka-trgovina
d.o.o., Panonska 11, 9000 Murska Sobota,
za skupino 2; Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva
cesta 10, 2250 Ptuj, za skupino 3; MIR, d.d.,
Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, za skupino 4; Brumec-Ručigaj d.o.o. Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš, za skupini 5 in 12;
S.P. Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja
Ložnica, za skupino 6; Petlja d.o.o., Ob Dravi 3A, 2250 Ptuj, za skupine 7, 8 in 15; Žito
prehrambena industrija d.d., Šmartinska
154, 1000 Ljubljana, za skupino 9; Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica, za skupino 10.
7. Pogodbena vrednost: Ljubljanske
mlekarne d.d. Obrat Maribor: 18,608.572,06
SIT; Pomurka-trgovina d.o.o.: 35,965.221,95
SIT; Perutnina Ptuj, d.d.: 14,677.570,89
SIT; MIR, d.d.: 12,717.809,14 SIT; Brumec-Ručigaj d.o.o.: 5,243.636,63 SIT;
za skupino 5: 2,277.876,80 SIT; za
skupino 12: 2,965.754,83 SIT; S.P.
Plod d.o.o.: 2,036.136,67 SIT; Petlja d.o.o.: 36,187.804,68 SIT; za skupino 7: 5,389.168,99 SIT; za skupino
8: 3,943.144,80 SIT; za skupino 15:
26,855.490,89 SIT; Žito prehrambena industrija d.d.: 9,883.874,32 SIT; Pekarna
Pečjak d.o.o.: 1,017.621,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost
najvišje
in
najnižje ponudbe: skupina 1: 18,870.201,24
SIT; 18,608.572,06 SIT; skupina 2:
36,657.972,75 SIT; 35,965.221,95 SIT; sku-
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pina 3: 16,706.075,08 SIT; 14,677.570,89
SIT; skupina 4: 13,114.373,30 SIT;
12,717.809,14 SIT; skupina 5: 3,029.436,38
SIT; 2,277.876,80 SIT; skupina 6:
2,387.944,14 SIT; 2,036.136,67 SIT; skupina
7: 8,555.733,10 SIT; 5,389.168,99 SIT; skupina 8: 4,680.526,95 SIT; 3,943.144,80 SIT;
skupina 9: 11,003.540,48 SIT; 9,883.874,32
SIT; skupina 10: 1,390.092,10 SIT;
1,017.621,50 SIT; skupina 12: 4,330.171,82
SIT; 2,965.754,83 SIT; skupina 15:
33,915.158,29 SIT; 26,855.490,89 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 51-25/03
Ob-2268/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 21. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna
bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Gramis d.o.o., Noršinska
ulica 3, 9000 Murska Sobota, za skupine
11, 13 in 14.
7. Pogodbena vrednost: Gramis d.o.o.:
6,591.980 SIT; za skupino 11: 5,081.580
SIT; za skupino 13: 954.100 SIT; za skupino
14: 556.300 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: skupina 11: 6,584.192,30 SIT; 5,081.580
SIT; skupina 13: 1,364.931,60 SIT; 954.100
SIT; skupina 14: 663.717,60 SIT; 556.300
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 11. 2003
do 30. 11. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 51-27/03
Ob-2270/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 21. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna
bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Mercator d.d. Market program sadje, zelenjava, Tržaška cesta 33,
2000 Maribor, za skupino 11; Gramis d.o.o.,
Noršinska ulica 3, 9000 Murska Sobota, za
skupini 13 in 14.
7. Pogodbena vrednost: Mercator d.d.:
4,518.779,55 SIT; Gramis d.o.o.: 1,655.300
SIT; za skupino 13: 1,023.100 SIT; za skupino 14: 632.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: skupina 11: 5,092.627,35 SIT;
4,518.779,55 SIT; skupina 13: 1,353.537,50
SIT; 1,023.100 SIT; skupina 14: 741.640,90
SIT; 632.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 12. 2003
do 31. 12. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-2289/04
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj, Osnovna šola dr. Antona Debeljaka
Loški potok, Osnovna šola Stara Cerkev,
Osnovna šola Fara.
2. Naslov naročnika: OŠ dr. Ivan Prijatelj, Cesta Notranjskega odreda 10,
1317 Sodražica, tel. 01/836-63-15, telefaks 01/837-10-00, OŠ dr. Antona Debeljaka Loški potok, Hrib-Loški potok 101,
1318 Loški potok, tel. 01/836-72-53, telefaks 01/836-70-10, OŠ Stara Cerkev,
Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev, tel.
01/893-80-70, telefaks 01/893-80-71, OŠ
Fara, Fara 3, 1336 Vas, tel. 01/894-80-23,
telefaks 01/894-21-60.
3. Datum izbire: 14. januar 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava živil, OŠ dr. Ivan Prijatelj, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317
Sodražica, PŠ Sv. Gregor, Sv. Gregor 7,
1316 Ortne, OŠ dr. Antona Debeljaka Loški potok, Hrib-Loški potok 101, 1318 Loški
potok, OŠ Stara Cerkev, Stara Cerkev 21,
1332 Stara Cerkev, OŠ Fara, Fara 3, 1336
Vas.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 79 točk, fiksnost cen do
6 točk, plačilni pogoji do 6 točk, strokovna
priporočila/reference do 5 točk, odzivni čas
za interventna naročila do 2 točki, lastna
proizvodnja do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OŠ dr. Ivan Prijatelj: 1.
sklop: meso in mesni izdelki: Mesarija Arko
d.o.o., Podgorska cesta 8, 1317 Sodražica,
2. sklop: ribe: Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 3.
sklop: mleko in mlečni izdelki: 3/1 – Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, 3/2 – Pekarna Blatnik d.o.o.,
Predstruge 69, 1312 Videm-Dobrepolje, 4.
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: 4/1
– Don Don d.o.o. Metlika, Trdinova pot 2A,
8330 Metlika, 4/2 – Pekarna Blatnik d.o.o.,
Predstruge 69, 1312 Videm-Dobrepolje, 4/3
– Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, 4/4 – Dva asa d.o.o., Cesta na Ugar 8,
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1310 Ribnica, 5. sklop: žita in mlevski izdelki: 5/1 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, 5/2 – Mlinotest d.d., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina, 5/3 – Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, 6. sklop: sadje, zelenjava
in stročnice: Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 7.
sklop: konzervirani izdelki: 7/1 – Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana, 7/2 – Martina Market,
Ogrinec Martina s.p., Karlovica 7, 1315 Velike Lašče, 8. sklop: zamrznjena živila: 8/1
– Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
8/2 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 9. sklop:
sadni sokovi, sirupi in ostale pijače: 9/1
– Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 9/2 – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, 9/3
– Maritna Market, Ogrinec Martina s.p., Karlovica 7, 1315 Velike Lašče, 10. sklop: ostala živila: 10/1 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
10/2 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544,
Ljubljana, 10/3 – Martina Market, Ogrinec
Martina s.p., Karlovica 7, 1315 Velike Lašče; OŠ dr. Antona Debeljaka Loški potok: 1.
sklop: meso in mesni izdelki: Mesarija Arko
d.o.o., Podgorska cesta 8, 1317 Sodražica,
2. sklop: ribe: Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 3.
sklop: mleko in mlečni izdelki: 3/1 – Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, 3/2 – Pekarna Blatnik d.o.o.,
Predstruge 69, 1312 Videm-Dobrepolje, 4.
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: 4/1
– Don Don d.o.o. Metlika, Trdinova pot 2 A,
8330 Metlika, 4/2 – Pekarna Blatnik d.o.o.,
Predstruge 69, 1312 Videm-Dobrepolje, 4/3
– Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
5. sklop: žita in mlevski izdelki: 5/1 – Žito
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, 5/2
– Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, 5/3 – Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 6.
sklop: sadje, zelenjava in stročnice: Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 7. sklop: konzervirani
izdelki: 7/1 – Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 7/2
– Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, 8. sklop: zamrznjena živila: 8/1 – Žito
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, 8/2 –
Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 9. sklop: sadni
sokovi, sirupi in ostale pijače: 9/1 – Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana, 9/2 – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, 10. sklop: ostala
živila: 10/1 – Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
10/2 – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina. OŠ Stara Cerkev: 1. sklop: meso
in mesni izdelki: Mesarstvo Bradač, Bradač
Marjan s.p., Ljubljanska cesta 45, 1330 Kočevje 2. sklop: ribe: Mercator d.d., Sektor
eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana, 3. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3/1 – Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana, 3/2 – Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm-Dobrepolje, 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: 4/1 – Don Don d.o.o. Metlika, Trdinova
pot 2A, 8330 Metlika, 4/2 – Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm-Dobrepolje, 4/3 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, 4/4 – Hram d.o.o., Trdnjava 1,
1330 Kočevje, 5. sklop: žita in mlevski iz-
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delki: 5/1 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, 5/2 – Mlinotest d.d., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina, 5/3 – Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, 6. sklop: sadje, zelenjava
in stročnice: Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 7.
sklop: konzervirani izdelki: 7/1 – Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana, 7/2 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, 8. sklop: zamrznjena živila: 8/1 – Žito d.d., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana, 8/2 – Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica,
9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale pijače:
9/1 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 9/2
– Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, 10. sklop: ostala živila: 10/1 – Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana, 10/2 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544, Ljubljana, OŠ Fara: 1.
sklop: meso in mesni izdelki: Mesarija Arko
d.o.o., Podgorska cesta 8, 1317 Sodražica,
2. sklop: ribe: Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 3.
sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
4/1 – Don Don d.o.o. Metlika, Trdinova pot 2
A, 8330 Metlika, 4/2 – Žito d.d., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana, 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: 5/1 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, 5/2 – Mlinotest d.d., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina, 5/3 – Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, 6. sklop: sadje, zelenjava
in stročnice: Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 7.
sklop: konzervirani izdelki: 7/1 – Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana, 7/2 – Kolinska d.d.,
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubjana, 8. sklop:
zamrznjena živila: 8/1 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, 8/2 – Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana, 9. sklop: sadni sokovi,
sirupi in ostale pijače: 9/1 – Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, 9/2 – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, 10. sklop: ostala
živila: 10/1 – Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
10/2 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544,
Ljubljana, 10/3 – Fructal d.d., Tovarniška 7,
5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: OŠ dr. Ivan
Prijatelj: 1. sklop: 8,394.645 SIT, 2. sklop:
199.368,75 SIT, 3. sklop: 3/1 – 6,506.025,60
SIT, 3/2 – 213.840 SIT, 4. sklop: 4/1
– 4,332.730,50 SIT, 4/2 – 4,693.175,45 SIT,
4/3 – 4,245.795 SIT, 4/4 – 4,952.550 SIT, 5.
sklop: 5/1 – 304.920 SIT, 5/2 – 358.266,48
SIT, 5/3 – 630.374,95 SIT, 6. sklop: 3,913.161
SIT, 7. sklop: 7/1 – 3,081.232,61 SIT, 7/2
– 4,023.529,34 SIT, 8. sklop: 8/1 – 677.550
SIT, 8/2 – 1,067.523,80 SIT, 9. sklop: 9/1
– 1,866.870,75 SIT, 9/2 – 1,377.914,70 SIT,
9/3 – 2,013.271,20 SIT, 10. sklop: 10/1
– 4,204.134,80 SIT, 10/2 – 380.615,16 SIT,
10/3 – 2,967.980,04 SIT; OŠ dr. Antona Debeljaka Loški potok: 1. sklop: 7,337.323,35
SIT, 2. sklop: 129.142,13 SIT, 3. sklop:
3/1 – 2,794.731,15 SIT, 3/2 – 10.502,40
SIT, 4. sklop: 4/1 – 7,151.130,84 SIT,
4/2 – 6,904.447,14 SIT, 4/3 – 6,518.581,80
SIT, 5. sklop: 5/1 – 337.696,80 SIT, 5/2
– 326.656,56 SIT, 5/3 – 457.725,68 SIT, 6.
sklop: 2,753.430,54 SIT, 7. sklop: 7/1
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– 2,753.869,52 SIT, 7/2 – 2,025.623,90 SIT,
8. sklop: 8/1 – 52.920 SIT, 8/2 – 64.721,50
SIT, 9. sklop: 9/1 – 2,099.120,92 SIT,
9/2 – 2,169.547,02 SIT, 10. sklop: 10/1
– 3,157.212,74 SIT, 10/2 – 343.728 SIT; OŠ
Stara Cerkev: 1. sklop: 9,624.605 SIT,
2. sklop: 151.601,63 SIT, 3. sklop: 3/1
– 6.962.295,00 SIT, 3/2 – 121.651,20 SIT,
4. sklop: 4/1 – 10,991.819,27 SIT, 4/2 –
11,497.744,20 SIT, 4/3 – 12,080.376 SIT, 4/4
– 12,700.907,54 SIT, 5. sklop: 5/1 – 670.527
SIT, 5/2 – 403.048,35 SIT, 5/3 – 798.557,61
SIT, 6. sklop: 2,970.148,44 SIT, 7. sklop:
7/1- 2,674.176,27 SIT, 7/2 – 1,142.306,41
SIT, 8. sklop: 8/1 – 763.380 SIT, 8/2 –
705.184,36 SIT, 9. sklop: 9/1 – 3,575.873,46
SIT, 9/2 – 2,938.173,52 SIT, 10. sklop: 10/1
– 3,300.178,16 SIT, 10/2 – 2,227.114,19
SIT; OŠ Fara: 1. sklop: 8,456.490 SIT, 2.
sklop: 402.806,25 SIT, 3. sklop: 693.269,40
SIT, 4. sklop: 4/1 – 2,268.735 SIT, 4/2
– 2,339.730 SIT, 5. sklop: 5/1 – 232.737
SIT, 5/2 – 161.447,04 SIT, 5/3 – 405.790,37
SIT, 6. sklop: 1,486.070,25 SIT, 7. sklop: 7/1
– 616.533,46 SIT, 7/2 – 459.770,21 SIT, 8.
sklop: 8/1 – 194.310 SIT, 8/2 – 369.894,29
SIT, 9. sklop: 9/1 – 447.284,52 SIT, 9/2
– 202.726,20 SIT, 10. sklop: 2,726.962,38
SIT, 10/2 – 2,755.086,20 SIT, 10/3 – 16.275
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: OŠ dr. Ivan Prijatelj: 1. sklop: 8,394.465
SIT, 8,394.465 SIT, 2. sklop: 199.368,75
SIT, 199.368,75 SIT, 3. sklop: 6,506.025,60
SIT, 213.840 SIT, 4. sklop: 5,372.679,15
SIT, 23.445 SIT, 5. sklop: 717.737,96
SIT, 304.920 SIT, 6. sklop: 3,913.161 SIT,
3,913.161 SIT, 7. sklop: 4,023.529,35 SIT,
923.873,81 SIT, 8. sklop: 1,067.523,80 SIT,
317.362,50 SIT, 9. sklop: 2,013.271,20 SIT,
210.538,28 SIT, 10. sklop: 4,204.134,08 SIT,
380.615,16 SIT, OŠ dr. Antona Debeljaka
Loški potok: 1. sklop: 7,337.323,35 SIT,
7,337.323,35 SIT, 2. sklop: 129.142,13 SIT,
129.142,13 SIT, 3. sklop: 3,794.731,15 SIT,
10.502,40 SIT, 4. sklop: 7,151.130,84 SIT,
6,518.581,80 SIT, 5. sklop: 457.725,68 SIT,
326.656,56 SIT, 6. sklop: 2,753.430,54 SIT,
2,753.430,54 SIT, 7. sklop: 2,735.869,52
SIT, 2,025.623,90 SIT, 8. sklop: 64.721,51
SIT, 21.808,50 SIT, 9. sklop: 2,169.547,02
SIT, 8.747,10 SIT, 10. sklop: 3,157.212,74
SIT, 11.528,82 SIT; OŠ Stara Cerkev: 1.
sklop: 10,009.993 SIT, 9,624.605 SIT, 2.
sklop: 151.601,63 SIT, 151.601,63 SIT,
3. sklop: 6,962.295 SIT, 121.651,20 SIT,
4. sklop: 12,700.907,54 SIT, 29.306,25
SIT, 5. sklop: 798.557,61 SIT, 403.048,35
SIT, 6. sklop: 2,970.148,44 SIT, 7. sklop:
2,674.176,27 SIT, 1,142.306,41 SIT, 8.
sklop: 887.172,20 SIT, 253.890 SIT, 9.
sklop: 3,575.873,46 SIT, 142.012,05 SIT, 10.
sklop: 3,300.178,16 SIT, 2,227.114,19 SIT,
OŠ Fara: 1. sklop: 8,456.490 SIT, 8,456.490
SIT, 2. sklop: 402.806,25 SIT, 402.806,25
SIT, 3. sklop: 693.269,40 SIT, 693.269,40
SIT, 4. sklop: 2,600.493 SIT, 2,095.300 SIT,
5. sklop: 405.790,37 SIT, 161.447,04 SIT, 6.
sklop: 1,486.070,25 SIT, 1,486.070,25 SIT,
7. sklop: 616.533,46 SIT, 459.770,21 SIT, 8.
sklop: 369.894,29 SIT, 71.610 SIT, 9. sklop:
447.284,52 SIT, 202.726,20 SIT, 10. sklop:
2,755.086,20 SIT, 16.275 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope

živil ali za posamezna živila znotraj sklopov. Naročniki so za dobavo živil po posameznih sklopih izbrali več pogodbenih
dobaviteljev z najugodnejšo kombinacijo
ponudb, zato so se v pogodbah obvezali,
da bo od vsakega dobavitelja dobavil živila
najmanj v višini 20% orientacijske pogodbene vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2004.
Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj,
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka
Loški potok,
Osnovna šola Stara Cerkev,
Osnovna šola Fara
Št. 102/473/2004
Ob-2292/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-24-32.
3. Datum izbire: 28. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava OPGW ter obešalnega in spojnega materiala za objekt DV 2x110 kV Beričevo–Grosuplje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je oddal naročilo po odprtem postopku. Merila: skupna ponudbena
cena (80%), dobavni rok (10%), potrjene
reference proizvajalca tovrstne opreme na
DV 110 kV in višjih napetostnih nivojih v
EU (10%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektrotehna Elex international trade, d.o.o., Dunajska 21, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 52,980.834
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 62,278.362 SIT, 52,980.834 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 1-09-3-0014/03
Ob-2294/04
1. Naročnik: Javni gospodarski zavod
Protokolarne storitve Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,
4000 Kranj, tel. 04/260-10-00, faks
04/260-16-52.
3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1. elektro inštalacijski material,
– sklop 2. vodovodni in toplovodni inštalacijski material, kopalniška oprema
in inštalacije,
– sklop 3. izdelki in polizdelki iz jekla
in barvnih kovin,
– sklop 4. pohištveno in stavbeno
okovje,
– sklop 5. stavbno pohištvo, lestve,
– sklop 7. prenosna orodja na električni pogon,
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– sklop 9. ključavničarska, avtomehaničarska, mizarska, kmetijska, vrtnarska
in zidarska ročna orodja,
– sklop 12. brusilna sredstva za strojno in ročno brušenje,
– sklop 13. barve, laki in kemikalije.
Javni gospodarski zavod Protokolarne
storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1. elektro inštalacijski material:
ponudba št. 3. Interlux trade d.o.o. Ljubljana,
– sklop 2. vodovodni in toplovodni inštalacijski material, kopalniška oprema in
inštalacije: Merkur d.d., Trgovina in storitve
Naklo,
– sklop 3. izdelki in polizdelki iz jekla in
barvnih kovin: Merkur d.d., Trgovina in storitve Naklo,
– sklop 4. pohištveno in stavbeno okovje:
Merkur d.d., Trgovina in storitve Naklo,
– sklop 5. stavbno pohištvo, lestve: Metalka Trgovina d.d.,
– sklop 7. prenosna orodja na električni
pogon: Sava Trade trgovina in storitve d.d.,
– sklop 9. ključavničarska, avtomehaničarska, mizarska, kmetijska, vrtnarska in
zidarska ročna orodja: Merkur d.d., Trgovina
in storitve Naklo,
– sklop 12. brusilna sredstva za strojno
in ročno brušenje: Sava Trade trgovina in
storitve d.d.,
– sklop 13. barve, laki in kemikalije: Sava
Trade trgovina in storitve d.d.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1. elektro inštalacijski material:
3,263.663 SIT brez DDV,
– sklop 2. vodovodni in toplovodni inštalacijski material, kopalniška oprema in inštalacije: 26,962.280 SIT brez DDV,
– sklop 3. izdelki in polizdelki iz jekla in
barvnih kovin: 2,259.292,90 SIT brez DDV,
– sklop 4. pohištveno in stavbeno okovje:
1,438.422 SIT brez DDV,
– sklop 5. stavbno pohištvo, lestve:
1,949.194,60 SIT brez DDV,
– sklop 7. prenosna orodja na električni
pogon: 387.681,51 SIT brez DDV,
– sklop 9. ključavničarska, avtomehaničarska, mizarska, kmetijska, vrtnarska in
zidarska ročna orodja: 864.665 SIT brez
DDV,
– sklop 12. brusilna sredstva za strojno
in ročno brušenje: 458.607 SIT brez DDV,
– sklop 13. barve, laki in kemikalije:
2,985.163,50 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1. elektro inštalacijski material:
4,591.731 SIT brez DDV, 3,263.663 SIT
brez DDV,
– sklop 2. vodovodni in toplovodni inštalacijski material, kopalniška oprema in
inštalacije: 27,475.974,50 SIT brez DDV,
26,962.280 SIT brez DDV,
– sklop 3. izdelki in polizdelki iz jekla in
barvnih kovin: 3,774.921,50 SIT brez DDV,
2,259.292,90 SIT brez DDV,
– sklop 4. pohištveno in stavbno okovje:
1,990.308,50 SIT brez DDV, 1,438.422 SIT
brez DDV,
– sklop 5. stavbno pohištvo, lestve:
2,036.884,19 SIT brez DDV, 1,949.194,60
SIT brez DDV,

– sklop 7. prenosna orodja na električni
pogon: 448.600 SIT brez DDV, 387.681,51
SIT brez DDV,
– sklop 9. ključavničarska, avtomehaničarska, mizarska, kmetijska, vrtnarska in
zidarska ročna orodja: 1,024.190 SIT brez
DDV, 864.665 SIT brez DDV,
– sklop 12. brusilna sredstva za strojno
in ročno brušenje: 492.290,90 SIT brez
DDV, 458.607 SIT brez DDV,
– sklop 13. barve, laki in kemikalije:
3,638.083,60 SIT brez DDV, 2,985.163,50
SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklop 8. stroji za gozdarska in
vrtnarska dela na motorni pogon, sklop 10.
kolesa za vozičke in klinasti jermeni, sklop
11. gradbeni material, keramika in parket,
se niso oddala naročila zaradi premajhnega
števila oddanih ponudb.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 103
z dne 24. 10. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2004.
Javni gospodarski zavod
Protokolarne storitve
Republike Slovenije
Št. 1-09-3-0015/03
Ob-2296/04
1. Naročnik: Javni gospodarski zavod
Protokolarne storitve Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,
4000 Kranj, tel. 04/260-10-00, faks
04/260-16-52.
3. Datum izbire: 17. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– bencin zeleni 95 2000 l JGZ Brdo,
Predoslje 39, 4000 Kranj;
– dizel gorivo D2 13500 l JGZ Brdo,
Predoslje 39, 4000 Kranj;
– kurilno olje ekstra lahko 480000 l
JGZ Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj in
Grad Strmol, Dvorje 4, 4207 Cerklje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– merilo najnižje ponudbene cene;
– reference v zvezi z javnim naročilom;
– finančno stanje ponudnika;
– certifikat kakovosti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d. Ljubljana,
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 43,646.862
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,825.184,31 SIT, 43,646.862 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 114 z dne 21. 11. 2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Javni gospodarski zavod
Protokolarne storitve
Republike Slovenije
Št. 1
Ob-2297/04
1. Naročnik: Javni zavod Mestne lekarne.
2. Naslov naročnika: Šutna 7, 1241
Kamnik.
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3. Datum izbire: 29. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža notranje opreme
za Lekarno Litija, za Javni zavod Mestne
lekarne.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejši po merilih za ocenjevanje ponudnikov z zbranim največjim
številom točk (cena, rok izvedbe, reference,
garancijski rok, servis in druge ugodnosti).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Silvatica Mengeš, d.o.o.,
Gorenjska cesta 7, 1234 Mengeš.
7. Pogodbena vrednost: 24,600.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,750.888 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek s pogajanji brez predhodne
objave po 1. točki prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2004.
Javni zavod Mestne lekarne
Št. 9/04
Ob-2329/04
1. Naročnik: Osnovna šola Šalek, Velenje.
2. Naslov
naročnika:
Šalek
87,
3320 Velenje, tel. 03/898-13-00, faks
03/898-587-53-44.
3. Datum izbire: 15. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava prehrambenega blaga, OŠ Šalek, Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila: ponudbena cena, fiksnost cene in plačilni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana, obr. Maribor;
2. sklop: meso in mesni izdelki: Mesarstvo Sušec, Robert Sušec s.p. Velenje,
Stari trg 23;
3. sklop: perutninsko meso, izdelki iz perut. mesa in jajca: Mesarstvo Sušec, Robert
Sušec s.p. Velenje, Stari trg 23;
4. sklop: ribe in konzervirane ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o. Mengeš, Testenova 55;
5. sklop: zelenjava in suhe stročnice:
Mercator d.d. Ljubljana, Dunajska 107;
6. sklop: sveže in suho sadje: Kotring
d.o.o. Velenje, Črnova 53b;
7. sklop: zamrznjena zelenjava in sadje: Brumec-Ručigaj d.o.o. Mengeš, Testenova 55;
8. sklop: konzervirana zelenjava in sadje:
Kotring d.o.o. Velenje, Črnova 53b;
9. sklop: sadni sokovi in sirupi: Nektar &
Natura d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 3;
10. sklop: žita in mlevski izdelki: Mlinotest d.d. Ajdovščina, Tovarniška 14;
11. sklop: testenine: Era Velenje d.d.,
Prešernova 10;
12. sklop: zamrznjeni izdelki in izd. iz
testa: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, Škofljica;
13. sklop: kruh in pečeno pekovsko
pecivo: Donats d.o.o. Hoče, Bohovska
cesta 28;
14. sklop: slaščičarski izdelki: Pekarna
Sezam Skutnik Kristijan s.p., Gortina 68,
Muta;
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15. sklop: kakavovi izdelki, čaji in začimbe: Kolinska d.d. Ljubljana, Kolinska
ulica 1;
16. sklop: splošno prehrambeno blago:
Kotring d.o.o. Velenje, Črnova 53b.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1 –
1,890.390,18 SIT; sklop 2 – 5,615.040,84
SIT; sklop 3 – 1,197.934 SIT; sklop 4
– 446.803 SIT; sklop 5 – 2,025.336,95
SIT; sklop 6 – 923.519,45 SIT; sklop 7
– 245.802,41 SIT: sklop 8 – 412.513,75
SIT; sklop 9 – 628.812,10 SIT; sklop 10
– 117.737,61 SIT; sklop 11 – 212,565,79
SIT; sklop 12 – 880.571,65 SIT; sklop 13
– 3,006.383,10 SIT; sklop 14 – 884.940
SIT; sklop 15 – 930.425,34 SIT; sklop 16
– 591.212,16 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop 1: 1,890.390,18 SIT, 1,737.968,87
SIT; sklop 2: 7,066.850,56 SIT, 5,615.040,84
SIT; sklop 3: 1,413.698,38 SIT, 1,197.934
SIT; sklop 4, 556,556,44 SIT, 446.803 SIT;
sklop 5: 2,793.820,75 SIT, 2,025.336,95 SIT;
sklop 6: 1,271.706,80 SIT, 923.519,45 SIT;
sklop 7: 388.510,51 SIT, 245.802,41 SIT;
sklop 8: 534.308,29 SIT, 412.513,75 SIT;
sklop 9: 628.812,10 SIT, 548.551,05 SIT;
sklop 10: 146.578,96 SIT, 117.737,61 SIT;
sklop 11: 288.755,02 SIT, 212.565,79 SIT;
sklop 12: 1,369.704 SIT, 880.571,65 SIT;
sklop 13: 4,352.477,50 SIT, 3,006.383,10
SIT; sklop 14: 1,326.622,30 SIT, 884.940
SIT; sklop 15: 1,073.905,88 SIT, 930.425,34
SIT; sklop 16: 676.432,88 SIT, 591.212,16
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Osnovna šola Šalek
Št. 3
Ob-2340/04
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas.
2. Naslov naročnika: Trata 40, 4224
Gorenja vas.
3. Datum izbire: 23. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe šolske
kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola Ivana
Tavčarja Gorenja vas, Trata 40, 4224 Gorenja vas.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji – plačilo
nad 30 dni 10 točk, dodatne ugodnosti 10
točk in reference 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. DON – DON, d.d., Metlika, PE Kranj,
Laze 16, 4000 Kranj, za dobavo kruha in
drobnega peciva,
2. Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka, za dobavo pekovskih izdelkov in slaščic,
3. Jurmes Trgovina, d.d., Cesta Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur, za dobavo
temnega mesa in izdelkov,
4. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta
10, 2550 Ptuj, za dobavo svetlega mesa
in izdelkov,
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5. Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, za dobavo zamrznjenih rib,
6. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, za dobavo zamrznjenih živil,
7. Ljubljanske mlekarne, d.d., Testenova
63, 1113 Ljubljana, za dobavo mleka,
8. Ljubljanske mlekarne, d.d., Testenova
63, 1110 Ljubljana, za dobavo mlečnih izdelkov,
9. Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana, za dobavo sadja,
10. Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana, za dobavo zelenjave in izdelkov,
11. Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin, za dobavo konzervirane
zelenjave,
12. Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš, za dobavo zamrznjene
zelenjave,
13. Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana, za dobavo jajc,
14. Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana, za dobavo olja,
15. Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana, za dobavo žita in mlevskih izdelkov,
16. Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka, za dobavo testenin in
jušnih zakuh,
17. Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana, za dobavo sirupov in sadnih sokov,
18. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za dobavo čajev,
19. Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana, za dobavo ostalega prehrambenega blaga.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih
skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegla 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 2. 2004.
Osnovna šola Ivana Tavčarja
Gorenja vas
Št. 1/2003
Ob-2357/04
1. Naročnik: Dom upokojencev Nova
Gorica.
2. Naslov naročnika: 5000 Nova Gorica,
Gregorčičeva 16, tel. 05/339-41-00, faks
05/339-41-60, e-mail: gorica@ssz-slo.si.
3. Datum izbire: 28. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
100 kosov električnih postelj z vzmetnicami in 100 kosov nočnih omaric s servirnimi mizicami.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Incom group d.o.o., Cesta
na Bokalce 3, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 33,740.604
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,442.131,60 SIT, 33,740.604 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 2. 2004.
Dom upokojencev Nova Gorica
Ob-2359/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica.
2. Naslov
naročnika:
Partizanska
ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/843-27-30, faks 02/818-19-03.
3. Datum izbire: 5. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– skupina 1: obvezilni in sanitetni
material,
– skupina 2: laboratorijski material,
– skupina 3: zobozdravstveni material,
– skupina 4: RTG material.
Kraj dobave: Partizanska ulica 30, 2310
Slovenska Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
Za skupino 1: sanitetni in obvezilni material:
– Dentacom d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje,
– Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000
Ljubljana,
– Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana,
– Hibiskus d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana,
– Studio 33, Marketing d.o.o., Brilejeva 2,
1000 Ljubljana.
Za skupino 2: laboratorijski material:
– Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000
Ljubljana,
– Dr. Gorkič d.o.o., Nova vas 22, 1370
Logatec.
Za skupino 3: zobozdravstveni material:
– KT Prezent, Celovška 136, 1000 Ljubljana,
– Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000
Ljubljana,
– Studio 33, Marketing d.o.o., Brilejeva 2,
1000 Ljubljana.
Za skupino 4: RTG material:
– Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000
Ljubljana,
– Studio 33, Marketing d.o.o., Brilejeva 2,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni material: 6,304.728,37 SIT,
– skupina 2: laboratorijski material:
4,175.276,42 SIT,
– skupina 3: zobozdravstveni material:
10,264.719,94 SIT,
– skupina 4: RTG material: 1,473.302
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni material: 5,
– skupina 2: laboratorijski material: 2,
– skupina 3: zobozdravstveni material: 3,
– skupina 4: RTG material: 3.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni material: za celoten sklop: 7,279.375,93 SIT,
5,028.970,63 SIT,
– skupina 2: laboratorijski material: za
celoten sklop: 5,559.356 SIT, 4,683.188,32
SIT,
– skupina 3: zobozdravstveni material: za celoten sklop: 10,817.953,92 SIT,
9,239.393,52 SIT,
– skupina 4: RTG material: za celoten
sklop: 1,534.264,95 SIT, 1,502.420,32 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 87-88 z dne 9. 11. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 2. 2004.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Ob-2394/04
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Šmihel 1, 8000
Novo mesto, tel. 07/371-99-11, faks
07/371-99-44, e-mail: dso-nm@siol.net.
3. Datum izbire: 9. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivne dobave prehrambenega blaga ter pralnih in čistilnih sredstev, Dom
starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1,
8000 Novo mesto
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev zahteve: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
Skupina A – prehrambeno blago
Skupina 01 – sveže meso:
1/1 Mesarstvo Cvetan, Cvetan Anton
s.p., Stari trg 23, Mokronog,
1/2 Hočevar Agro trgovina Dolnja Težka
voda d.o.o., Dolnja Težka voda 7/b, Novo
mesto,
1/3 Mesarija Bobič, Marija Bobič s.p.,
Prvomajska 26, Sevnica;
Skupina 04 – mesni izdelki in dimljeno
meso:
4/1 Mesarija Bobič, Marija Bobič s.p.,
Prvomajska 26, Sevnica,
4/2 Mesarstvo Cvetan, Cvetan Anton
s.p., Stari trg 23, Mokronog;
Skupina 06 – ribe:
6/1 Brumec – Ručigaj d.o.o.,Testenova
55, Mengeš;
Skupina 07 – olja:
7/1 Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,
Novo mesto;
Skupina 08 – sveža zelenjava:
8/1 Krnc proizvodnja in trgovina d.o.o.,
Mestne njive 14, Novo mesto,
8/2 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6,
Novo mesto,
8/3 Sadje – zelenjava Milka Pavlovič
s.p., Jakčeva 20, Novo mesto;
Skupina 09 – zamrznjena zelenjava:
9/1 Brumec – Ručigaj d.o.o, Testenova
55, Mengeš,
9/2 KZ Krka z.o.o. Šentjernejska cesta
6, Novo mesto;
Skupina 10 – konzervirana zelenjava:
10/1 Krnc proizvodnja in trgovina d.o.o.,
Mestne njive 14, Novo mesto,
10/2 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta
6, Novo mesto;
Skupina 11 – kruh:

11/1 Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge
69, Videm – Dobrepolje,
11/2 Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
Novo mesto;
Skupina 12 – pekovsko pecivo:
12/1 Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
Novo mesto;
Skupina 14 – ostala zamrznjena živila:
14/1 Pekarna Pečjak d.o.o. Dolenjska c.
442, Škofljica,
14/2 Dolenjske Pekarne d.d., Ločna 2,
Novo mesto;
Skupina 15 – mlevski izdelki:
15/1 Mlinotest d.d., Tovarniška 14, Ajdovščina;
Skupina 16 – testenine:
16/1 Pekarna Pečjak d.o.o. Dolenjska c.
442, Škofljica,
16/2 Mlinotest d.d., Tovarniška 14, Ajdovščina;
Skupina 17 – sadje – sveže:
17/1 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6,
Novo mesto,
17/2 Krnc proizvodnja in trgovina d.o.o.
Mestne njive 14, Novo mesto,
17/3 Sadje – zelenjava Milka Pavlovič
s.p., Jakčeva 20, Novo mesto;
Skupina 18 – kompoti:
18/1 Krnc proizvodnja in trgovina d.o.o.
Mestne njive 14, Novo mesto,
18/2 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta 6, Novo mesto;
Skupina 19 – mleko in mlečni izdelki:
19/1 Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
19/2 Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. Arja vas 95, Petrovče;
Skupina 20 – polizdelki:
20/1 Mercator Dolenjska d.d.. Livada 8,
Novo mesto,
20/2 Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
Ljubljana;
Skupina 21 – začimbe in dišavnice:
21/1 Droga d.d. živilska industrija, Industrijska cesta 21, Izola;
Skupina 22 – jajca:
22/1 Krnc proizvodnja in trgovina d.o.o.,
Mestne njive 14, Novo mesto;
Skupina 23 – topli napitki:
23/1 Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,
Novo mesto,
23/1 Droga, živilska industrija d.d., Industrijska cesta 21, Izola;
Skupina 24 – sokovi, sirupi:
24/1 Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,
Novo mesto,
24/2 Fructal d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina;
Skupina B – pralna in čistilna sredstva
Skupina 30 – pralna sredstva:
30/1 Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor;
Skupina 32 – čistilna sredstva:
32/1 Sava Trade d.o.o., Cesta v Mestni
log 90, Ljubljana,
32/2 Vafra Commerce d.o.o., Griže 125,
Griže;
Skupina 33 – čistilni pripomočki:
33/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže 125,
Griže;
Skupina 34 – polietilenski program:
34/1 Binder AND d.o.o., Peter Andoljšek,
Grič VIII/2, Ribnica;
Skupina 35 – papirna konfekcija:
35/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže 125,
Griže;
Skupina 36 – higienski material – Ultimatic:
36/1 Exim ex d.o.o. Ljubljana, Letališka
27, Ljubljana;
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Skupina 37 – toaletne potrebščine:
37/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže 125,
Griže;
Skupina 38 – kuhinjski potrošni material:
38/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže 125,
Griže.
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino A – prehrambeno blago
– 65,030.467 SIT
– za skupino B – pralna in čistilna sredstva – 4,162.067,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 33.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Skupina A – prehrambeno blago
– skupina 01 – 18,473.700 SIT,
17,210.942 SIT,
– skupina 04 – 3,502.400 SIT, 3,151.332
SIT,
– skupina 06 – 804.200 SIT, 748.867
SIT,
– skupina 07 – 1,277.700 SIT,
1,194.997,20 SIT,
– skupina 08 – 3,321.000 SIT, 1.809.511
SIT,
– skupina 09 – 854.710 SIT SIT,
738.613,75 SIT,
– skupina 10 – 2,450.808,35 SIT,
1,055.315 SIT,
– skupina 11 – 2,815.990 SIT,
2,811.595,50 SIT,
– skupina 12 – 1,325.899,08 SIT,
1,044.440 SIT,
– skupina 14 – 1,062.010 SIT,
954.409,86 SIT,
– skupina 15 – 1,099.660 SIT,
927.997,80 SIT,
– skupina 16 – 1,160.100 SIT,
954.304,16 SIT,
– skupina 17 – 3,574.700 SIT, 2,867.900
SIT,
– skupina 18 – 2,291.861,78 SIT,
1,693.173 SIT,
– skupina 19 – 7,071.024,90 SIT,
5,894.948,22 SIT,
– skupina 20 – 1,553.673 SIT,
1,126.173,51 SIT,
– skupina 21 – 285.934,45 SIT,
216.070,97 SIT,
– skupina 22 – 1,554.000 SIT, 935.040
SIT,
– skupina 23 – 1,561.330,19 SIT,
1,289.682,50 SIT,
– skupina 24 – 1,268.103 SIT, 1,139.730
SIT.
Skupina B – pralna in čistilna sredstva
– skupina 30 – 468.593 SIT, 297.191
SIT,
– skupina 32 – 878.145,85 SIT,
555.859,80 SIT,
– skupina 33 – 251.253 SIT, 112.849,20
SIT,
– skupina 34 – 1,737.927,20 SIT,
1,246.484,40 SIT,
– skupina 35 – 770.641 SIT, 733.713
SIT,
– skupina 36 – 757.098 SIT, 734.922,30
SIT,
– skupina 37 – 1,158.566,80 SIT,
1,095.554,10 SIT,
– skupina 38 – 179.721,60 SIT, 148.600
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 88 z dne 9. 11. 2001-4/1-57819/01.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 2. 2004
Dom starejših občanov Novo mesto

ZJN-15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 47/03
Ob-2255/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 20. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela, skupina 5 – elektroinštalaterstvo: KLIMAT N1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektro Tabga d.o.o., Radovanova ulica 2, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 9,944.846,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,131.144 SIT, 9,944.846,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 44/03
Ob-2262/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela,
skupina 1 – slikopleskarstvo: kolektor
infekcije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slikar d.d., Prešernova 26A,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 541.906,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 556.627,20 SIT; 541.906,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 45/03
Ob-2263/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 30. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela, skupina 1 – slikopleskarstvo: kolektor patologije in otroškega oddelka.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RAL BAR ter Soboslikarstvo
in pleskarstvo Alfred Topler s.p., Ljubljanska
42, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 1,497.346,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,070.252 SIT; 1,497.346,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 43/03
Ob-2265/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: GOI vzdrževalna dela,
skupina 2 – talne obloge: ambulanta dr.
Radaković.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Aktual d.o.o., Ul. Pohorskega
bataljona 27, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 714.840 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,016.610 SIT; 714.840 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 35103-15-21/2003
Ob-2271/04
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem.
2. Naslov naročnika: Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, tel.
04/28-15-800, faks 04/28-15-820.
3. Datum izbire: 19. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v naselju Lahovče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference in plačilni
pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidrotehnik d.d. Ljubljana,
Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 77,929.438,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 117,631.405,98 SIT, 77,929.438,80
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2004.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 640-03-0001/2003
Ob-2276/04
1. Naročnik: Občina Šoštanj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 12,
3325 Šoštanj.
3. Datum izbire: dne 5. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rušitvena dela in izgradnja
šolskega objekta z zunanjo ureditvijo
pri gradnji Osnovne šole Šoštanj (I. faza
investicije).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena ob izpolnitvi vseh razpisanih pogojev.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vegrad d.d., Prešernova 9a,
3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 1.368,805.212
SIT.
8. Vrednost, ki jo je ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5, od tega sta
bili 2 nepravilni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.804,188.070 SIT, 1.368,805.212 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je oddal naročilo po zaključku revizije postopka na Državni revizijski
komisiji.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodna objava v Ur. l. RS, št. 61-62 z
dne 27. 6. 2003, objava v Ur. l. RS, št. 68-70
z dne 18. 7. 2003, Ob-98335, popravek objave v Ur. l. RS, št. 71-72 z dne 25. 7. 2003,
Ob-98647.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2004.
Občina Šoštanj
Št. 350-01-18/2003
Ob-4347/04
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212.
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3. Datum izbire: 26. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja komunalne infrastrukture v sklopu ZN Otočec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 95% (maksimalno 95 točk) in plačilni pogoji 5% (maksimalno 5 točk).
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela najvišje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Malkom Novo mesto d.o.o.,
Košenice 86, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 87,673.573,98
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
170,909.202,29 SIT; 100,758.374,70 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Mestna občina
Novo mesto

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. 1/03
Ob-2266/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 1. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
računalniške opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena delovne ure servisnega
tehnika – 60 točk; najnižja končna vrednost
predračuna – 40 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ITS Intrade sistemi, d.o.o.,
Leskoškova 6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 4,635.290,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,830.064,40 SIT; 4,635.290,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 61-62 z dne 27. 6. 2003, Ob-96887.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 2. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor

Su 040802-1/2003
Ob-2293/04
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kranju.
2. Naslov
naročnika:
Zoisova
2,
4000 Kranj, tel. 04/27-11-200, faks
04/27-11-203.
3. Datum izbire: 5. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: fizično varovanje z receptorskimi deli sodnih objektov, in sicer za Okrožno sodišče v Kranju
in Okrajna sodišča v Kranju, na Jesenicah, v Radovljici in Škofji Loki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena – 45 točk,
– potrjene reference – 45 točk,
– ISO certifikat – 10 točk.
Izbrana je bila ponudba ponudnika, ki je
dosegla največ točk na podlagi točkovanja,
glede na zgoraj navedena merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Varnost Kranj, Kranjska
varnostna družba d.d., Bleiweisova 20,
4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je ocenjena na 14,506.000 SIT z
DDV na leto, glede na število ur na leto.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,622.144 SIT z DDV, 14,506.000 SIT
z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
Št. 351-01-10/2003
Ob-2300/04
1. Naročnik: Občina Izola – Comune di
Isola.
2. Naslov naročnika: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, tel. 05/660-01-00,
faks 05/660-01-10, e-mail: posta.oizola@izola.si.
3. Datum izbire: 30. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: nadomestna
novogradnja Kulturnega doma v Izoli:
– izdelava projektne dokumentacije
PGD, PZR, PZI,
– izvajanje projektantskega nadzora
med gradnjo,
– izdelava celotne tehnične dokumentacije v skladu z 39. členom ZGO-1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa (80
točk), reference ponudnika (do 20 točk).
Izbran je ponudnik z najvišjim doseženim
številom točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 24,720.000 SIT
(v ceni je vključen DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,852.000 SIT (z DDV), 24,720.000
SIT (z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omenjenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 94-96 z dne 3. 10. 2003,
Ob-102943.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 2. 2004.
Občina Izola
Št. 400-01-23/2003
Ob-2303/04
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-40-00.
3. Datum izbire: datum podpisa pogodb
za vplivno območje plazu Slano Blato in
Strug 21. 1. 2004, za vplivno območje plazu
Šmihelj in Gradišče 27. 1. 2004 in za vplivno
območje Macesnikovega plazu 4. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje inženirskih storitev pri izdelavi tehnične in
prostorske dokumentacije v okviru izdelave lokacijskega načrta po sklopih za:
a) vplivno območje plazu Slano Blato v
Občini Ajdovščina,
b) vplivno območje plazu Gradišče v Občini Nova Gorica,
c) vplivno območje plazu Šmihelj v Občini Nova Gorica,
d) vplivno območje plazu Strug v Občini
Kobarid,
e) vplivno območje Macesnokovega plazu v Občini Solčava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena po posameznih sklopih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) vplivno območje plazu Slano Blato v
Občini Ajdovščina: GOA Tehna, Peter Kovačič, s.p., Ulica Jožeta Mlakarja 10, 2341
Limbuš,
b) vplivno območje plazu Gradišče v Občini Nova Gorica: DDC, svetovanje inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
c) vplivno območje plazu Šmihelj v Občini Nova Gorica: DDC, svetovanje inženiring,
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
d) vplivno območje plazu Strug v Občini
Kobarid: GOA Tehna, Peter Kovačič, s.p.,
Ulica Jožeta Mlakarja 10, 2341 Limbuš,
e) vplivno območje Macesnokovega
plazu v Občini Solčava: DDC, svetovanje inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
a) vplivno območje plazu Slano Blato v
Občini Ajdovščina: 12,883.200 SIT,
b) vplivno območje plazu Gradišče v Občini Nova Gorica: 7,780.800 SIT,
c) vplivno območje plazu Šmihelj v Občini Nova Gorica: 7,780.800 SIT,
d) vplivno območje plazu Strug v Občini
Kobarid: 8,772.000 SIT,
e) vplivno območje Macesnikovega plazu v Občini Solčava: 16,584.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. vplivno območje Macesnikovega plazu v Občini Solčava: 2,
2. vplivno območje plazu Slano Blato v
Občini Ajdovščina: 2,
3. vplivno območje plazu Strug v Občini
Kobarid: 2,
4. vplivno območje plazu Gradišče v Občini Nova Gorica: 2,
5. vplivno območje plazu Šmihelj v Občini Nova Gorica: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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a) vplivno območje plazu Slano Blato v Občini Ajdovščina: 14,232.000 SIT,
12,883.000 SIT,
b) vplivno območje plazu Gradišče v Občini Nova Gorica: 8,535.600 SIT, 8,535.600
SIT,
c) vplivno območje plazu Šmihelj v Občini Nova Gorica: 8,760.000 SIT, 7,780.800
SIT,
d) vplivno območje plazu Strug v Občini
Kobarid: 10,152.000 SIT, 8,772.000 SIT,
e) vplivno območje Macesnokovega
plazu v Občini Solčava: 18,520.000 SIT,
16,584.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2004.
Agencija RS za okolje
Št. 201/04
Ob-2349/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 11. 12. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava idejnega projekta za DV 2x110 kV Grosuplje–Trebnje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 23,170.584 SIT
(z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ni podizvajalca.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,308.820 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je izvedel javni razpis po postopku s pogajanji brez predhodne objave,
skladno z 20. in 110. členom ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 6. februarja 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 056/2003-1
Ob-2351/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 9. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: pogarancijsko vzdrževanje strežnikov INTEL arhitekture blagovne znamke Dell.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejša cena 100%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ponudnik ni bil izbran, ker
je prispela samo ena formalno pravilna ponudba.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 2. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 057/2003-1
Ob-2352/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: pogarancijsko vzdrževanje strežnikov ALPHA
arhitekture.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejša cena 100%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ECS d.o.o., Motnica 7,
1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: mesečni pavšal 1,061.496 SIT DDP lokacija naročnika
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: mesečni pavšal: 1,167.646 SIT,
1,061.496 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 2. 2004.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 3/2004
Ob-4344/04
1. Naročnik: Vrhovno sodišče RS, Center
za informatiko.
2. Naslov naročnika: Tavčarjeva 9, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev A:
storitve pogarancijskega vzdrževanja
in manjše nadgradnje pasivne kabelske
infrastrukture; storitev B1 in B2: storitve
pogarancijskega vzdrževanja in manjše nadgradnje aktivne mrežne opreme,
strojne opreme strežnikov in namizne
računalniške opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cenovno najugodnejša ponudba, skladno s formulo iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: storitev A: Elcos, d.o.o., Vodmatska 3, 1000 Ljubljana; storitev B1 in B2:
Liko Pris, d.o.o., Verd 100a, 1360 Vrhnika.
7. Pogodbena vrednost: storitev A:
20,000.000 SIT letno; storitev B: 25,000.000
SIT letno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: storitev A: 2
ponudbi; storitev B: 8 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 86-87 z dne 5. 9. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-101273.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 2. 2004.
Vrhovno sodišče RS,
Center za informatiko
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Zahteva za objavo obvestila
o izidu javnega natečaja
Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Št. 125/04
Ob-2306/04
1. Naročnik: Slovenska turistična organizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska cesta
156, Ljubljana.
3. Opis projekta: kreativna zasnova
in vsebinska nadgradnja akcije tržnega
komuniciranja slovenskega turizma v
letu 2004.
4. Število udeležencev: 40.
5. Število tujih udeležencev: 0.
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja:
– prva nagrada: Imago d.o.o., Veselova
14, 1000 Ljubljana;
– druga nagrada: Pristop d.o.o., Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana;
– tretja nagrada: Mayer & Company
d.o.o., Kolarjeva 30, 1000 Ljubljana.
7. Navedba nagrad, kjer je to mogoče:
– prva nagrada: 800.000 SIT bruto;
– druga nagrada: 600.000 SIT bruto;
– tretja nagrada: 400.000 SIT bruto.
8. Morebitne druge informacije o natečaju: /
9. Datum in številka objave javnega razpisa natečaja: Ur. l. RS, št. 112 z dne 14. 11.
2003, Št. 1275/03, Ob-105783.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2004.
Slovenska turistična organizacija

Javna naročila
male vrednosti
Št. 371-02-1/04/3221
Ob-2356/04
Na podlagi 125. člena Zakona o javnih
naročilih ter na podlagi 18. člena navodila o
postopkih oddaje javnih naročil v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij objavljamo
obvestilo
Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij se je odločila, da omogoči čim širšo
udeležbo ponudnikov tudi v postopkih naročil male vrednosti, in sicer tako, da vsa
naročila, katerih vrednost presega 500.000
SIT, po potrebi pa tudi druga javna naročila,
pričenja objavljati na spletni strani v okviru
Ministrstva za pravosodje. Naslov spletne
strani je: http://www.sigov2.sigov.si/mp/
(poglavje: javna naročila - Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Naročila so razdeljena v tri osnovne
skupine, in sicer: blago, storitve in gradbena dela.
Vsako javno naročilo bo na spletni strani
objavljeno najmanj 15 dni.
Vse zainteresirane ponudnike vabimo,
da si našo spletno stran ogledajo in se odločijo o sodelovanju pri oddaji ponudb.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Podelitev koncesij
Šz. 92000-1/04
Ob-2318/04
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 29/00 in 102/00) in
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
dimnikarske službe (Ur. l. RS, št. 79/03 in
86/03) objavlja Občina Sodražica
javni razpis
za izvajanje obvezne lokalne javne
službe za pregledovanje, nadzorovanje
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
na območju Občine Sodražica
1. Koncendent: Občina Sodražica.
2. Naslov koncendenta: Trg 25. maja 3,
1317 Sodražica.
3. Predmet koncesije: izvajanje obvezne
gospodarske javne službe pregledovanja,
nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov za namenom
varstva zraka, zdravstvene in protipožarne
zaščite v Občini Sodražica.
4. Obseg koncesije: celotno območje
Občine Sodražica. Ostali podatki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje začne veljati s podpisom koncesijske
pogodbe in traja 5 let.
6. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel.
01/836-60-75, faks 01/837-10-04, e-mail:
obcina.sodrazica@siol.net, Sabina Štupica.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od objave
dalje, vsak delovni dan od 7. do 14. ure do
vključno 6. 4. 2004.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT (DDV se ne obračuna,
ker občina ni davčni zavezanec), znesek
se nakaže na enotni zakladniški račun:
01379-0100005681, sklic na št. 714, po
modelu 00. Potrdilo o vplačilu je potrebno
predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse
ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele najkasneje do 6. 4. 2004 do 9. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudba se lahko predloži osebno ali po pošti na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, v zaprti
ovojnici s pripisom “Ne odpiraj – ponudba za
opravljanje dimnikarske službe”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 4. 2004,
ob 11. uri v sejni sobi Občine Sodražica, Trg
25. maja 3, 1317 Sodražica.

9. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v RS za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje te dejavnosti;
– da ima izkušnje na področju dejavnosti;
– da ni v postopku stečaja ali likvidacije;
– da razpolaga z zadostnim številom
kadrov, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo;
– da predloži ustrezne dokumente: družba sklep o vpisu družbe v register, odločbo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, samostojni podjetnik pa priglasitveni
list, obrtno dovoljenje in odločbo o izpolnjevanju pogojev;
– da predloži oceno cene za svoje storitve;
– da predloži potrebne reference za dobro izvedbo sprejete naloge;
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti
potekalo v okviru predpisanih standardov in
normativov;
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
11. Pogoji za izvajanje koncesije:
– koncesionar opravlja storitve dimnikarske službe v skladu s ceno, ki jo potrjuje
koncendent;
– zagotavlja zadostno število strokovnih
kadrov za izvajanje storitev ter zadosten obseg tehničnih sredstev;
– na zahtevo koncendenta omogoči
strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela;
– upošteva tehnične, strokovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde za
opravljanje koncesije;
– koncendentu mora predložiti letna
poročila o poslovanju najpozneje do konca
marca za preteklo leto;
– zagotoviti mora pravočasno letno poročilo o meritvah emisij iz kurilnih naprav in
mora o tem redno obveščati koncendenta
ter pristojno inšpekcijsko službo;
– koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugega, razen v primerih določenih
z zakonom.
12. Merila za izbor:
– kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta oziroma razvojnega programa kandidatov za čas trajanja koncesije;
– dosedanje reference kandidatov;
– višina nadomestila za prevzem koncesije, ki mora biti najmanj v višini 5 odstotkov
od ustvarjenega prometa v preteklem letu;
– cena storitev.
Podorobna merila za ocenitev ponudbe
so navedena v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Koncendent bo sprejel odločitev v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb, in sicer z upravno
odločbo na podlagi 144. člena ZUP.
14. Morebitne druge informacije: /
15. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
16. Datum odposlane zahteve za objavo:
5. februar 2004.
Občina Sodražica
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Javni razpisi
Št. 020-5/2004
Ob-2346/04
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
Sprememb proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03),
in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje projektov promocije
varstva okolja in urejanja prostora v
letu 2004
Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije varstva okolja
in urejanja prostora, s katerimi se dosega
večjo obveščenost, boljše razumevanje in
krepitev ozaveščenosti na področju varstva
okolja, narave in prostora z namenom:
– prispevati k doseganju ciljev varstva
okolja, skladnih z osnutkom Nacionalnega
programa varstva okolja,
– prispevati k boljši prostorski ureditvi
oziroma večji kakovosti prostora in bivanja.
Vsebinsko je razdeljen na tri sklope:
A) sofinanciranje projektov promocije
varstva okolja,
B) sofinanciranje projektov promocije
urejanja prostora,
C) sofinanciranje
nekomercialnih
periodičnih medijev (tiskanih javnih glasil
oziroma publikacij).
Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo: društva; zavodi (javni, zasebni), univerze, članice univerz, ustanove, zbornice, samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih
bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne
bodo obravnavane.
Merila
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti projekta za sofinanciranje, in določitev
višine sofinanciranja bodo uporabljena
merila za ocenjevanje vlog. Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s
točkovanjem po naslednjih merilih:
Sklop A in B: (1) skladnost projekta s
predmetom in nameni razpisa, (2) kakovost
projekta, (3) finančni načrt in stroškovna
učinkovitost, (4) prednostne ciljne javnosti,
(5) raven (obseg) projekta, (6) reference
vlagatelja.
Sklop C: (1) prispevek k informiranju/krepitvi zavesti/izobraževanju javnosti,
(2) kakovost vsebine objavljenih prispevkov,
(3) finančni načrt in stroškovna učinkovitost,
(4) zmanjševanje primanjkljaja zastopanosti vsebin v medijih, (5) predvidena naklada
(čim večja je naklada, tem večje je lahko
število doseženih točk), (6) vizualna podoba, (7) reference vlagatelja (strokovna
usposobljenost članov uredništva).
Natančnejši opis predmeta razpisa,
pogoji in merila za odobritev sredstev so-
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financiranja so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Okvirna višina sredstev:
Skupna predvidena višina sredstev za
sofinanciranje je 18 mio SIT; od tega so za
sklopa A in B okvirno predvidena sredstva v
višini 13 mio SIT, za sklop C pa 5 mio SIT.
Predvideno obdobje porabe sredstev: do
konca novembra 2004.
Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo
vloge ter način predložitve vlog:
Rok za predložitev vlog in način
predložitve: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za
okolje, prostor in energijo, Dunajska c. 48,
1000 Ljubljana, najkasneje do 12. marca
2004, do 15. ure.
Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo dne
15. marca 2004, na naslovu: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Dunajska c. 48,
Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od
dneva odpiranja.
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
www.gov.si/mop/, v rubriki Oglasna deska,
oziroma v vložišču Ministrstva za okolje,
prostor in energijo, Dunajska c. 48, 1000
Ljubljana (2. nadstropje). Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in
postopkom javnega razpisa lahko predlagatelj dobi vsak delovnik pri Mateji Simčič, tel.
01/478-73-45, faks 01/478-74-15, e-pošta:
mateja.simcic@gov.si.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 404-03-2/2004
Ob-2393/04
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03 in 67/03 – popr.), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98, 48/99, 46/01 in
97/03), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur. l. RS-MP, št. 29/99)
in Zapisnika o 3. zasedanju Skupnega slovensko-ameriškega odbora za znanstveno
tehnološko sodelovanje z dne 28. 8. 2003,
Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo,
znanost in šport, Trg Osvobodilne fronte 13,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje skupnih
slovensko-ameriških znanstveno
tehnoloških projektov v letih 2004–2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja
oziroma bivanja) raziskovalcev iz Republike Slovenije oziroma raziskovalcev iz
Združenih držav Amerike, ki bodo izvajali
skupne raziskovalne projekte v obdobju od
1. 4. 2004 do 31. 12. 2005 (kratki obiski do
14 dni, dolgi obiski od 15 do 30 dni).
3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost
in šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:
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– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v ZDA;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije
in dnevnice za ameriške raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski
– do 14 dni);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 USD mesečnega nadomestila (za namene dnevnic) v SIT protivrednosti za ameriške raziskovalce ob obiskih v Republiki
Sloveniji (dolgi obiski – od 15 do 30 dni).
Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bivanja v ZDA in prevoznih stroškov ameriških
partnerjev ob obiskih v Republiki Sloveniji
obvezno dogovoriti s svojimi partnerji in o
tem predložiti pisno zagotovilo ameriškega
partnerja.
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na posebnih obrazcih;
– projekti so 2-letni;
– vloge se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki;
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– vsebine predlogov projektov se morajo
navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport financirane programe JRO,
ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport financirane oziroma sofinancirane
projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte
(zlasti npr. sodelovanje v 5. in 6. okvirnem
programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev) oziroma s
strani Ministrstva za gospodarstvo sofinancirane razvojno tehnološke projekte (obvezno navesti šifre in naslove projektov), ki
zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav;
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje
iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Ur.
l. RS, št. 96/02).
5. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati naslednje elemente:
– izpolnjene in podpisane obrazce s
podatki o vlagatelju, nosilcu projekta, ameriškemu partnerju, ostalih sodelujočih raziskovalcih ter vsebino projekta;
– kratka življenjepisa nosilca projekta in
ameriškega partnerja z najpomembnejšimi
publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na vsebino projekta;
– navedbo osnovnih virov financiranja
raziskav na slovenski strani;
– pregled predlaganih obiskov za dve
leti;
– opis dosedanjega sodelovanja ter navedbo skupnih publikacij;
– dokazilo o ameriškem sofinanciranju
projekta (pisna izjava ameriškega partnerja
o sofinanciranju medsebojnih obiskov).
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora prijav pripravi imenovana slovenska strokovna komisija, pri
čemer upošteva ovrednotenje kvalitete
nacionalnih raziskovalnih projektov oziroma programov. Navedeno ovrednotenje
vključuje: pomen rezultatov raziskav za
družbeni in gospodarski razvoj Republike

Slovenije, znanstveno odličnost oziroma
aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte
EU, uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu, reference vodje projekta in
raziskovalne skupine, vključenost mladih
raziskovalcev, izvedljivost projekta. Sklep
o izboru vlog za sofinanciranje izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike
Slovenije.
Prednost pri izbiri bodo imeli projekti,
ki jih predlagajo mlajši raziskovalci, ki šele
vzpostavljajo stike z ameriškimi partnerji ter projekti, ki jih financirajo ameriške
agencije.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 30,000.000 SIT.
Sofinanciranje v letu 2005 je vezano
na sprejem proračuna za navedeno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. april 2004.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 4. 2004 do 31. 12. 2005.
10. Pisne vloge z dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje skupnih slovensko-ameriških znanstveno tehnoloških projektov v letih 2004–2005«
morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
na naslov: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno petka, 26. marca 2004 do 12. ure.
11. Vloge bo po preteku tega roka odprla
strokovna komisija.
12. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene vlagateljem.
13. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS, v ponedeljek, 29. marca 2004 ob 10. uri.
14. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca marca
2003.
Podrobnejše informacije: Alenka Mihailovski, tel. 01/478-49-60, elektronska pošta:
alenka.mihailovski@gov.si.
Razpis in prijavni obrazci bodo po objavi tega javnega razpisa objavljeni tudi na
spletnih straneh Ministrstva RS za šolstvo,
znanost in šport, interesenti pa jih lahko
dvignejo tudi v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 323-57/2004
Ob-2338/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, objavlja
na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (ZVet, Uradni list RS,
št. 33/01)
javni razpis
za dodelitev koncesij za izvajanje
sistematičnega spremljanja kužnih
bolezni in cepljenj perutnine
1. Koncendent: Republika Slovenija,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Veterinarska uprava Republike
Slovenije, Ljubljana, Parmova 53/II.
2. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesije za opravljanje storitev:
– po pravilniku, ki ureja izvajanje sistematičnega spremljanja kužnih bolezni in
cepljenj živali pri perutnini v posameznem
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letu na perutninskih farmah družbe Agromerkur, d.o.o.
3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za dobo 10 let in začne veljati z
dnem podpisa pogodbe med koncedentom
in nosilcem koncesije.
4. Pogoji: za opravljanje dejavnosti iz 2.
točke mora imeti koncesionar:
– verificirano veterinarsko organizacijo.
5. Prijava: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije iz 4. točke
tega razpisa.
Prijavi je treba priložiti:
– imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih pomočnikov, ki so zaposleni v
veterinarski organizaciji in ki bodo opravljali
te dejavnosti;
– kopijo izpisa iz delovne knjižice za te
delavce;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
izobrazbe za dr. vet. med. (kopijo opravljenega strokovnega oziroma državnega izpita in licence) za veterinarske pomočnike pa
potrdilo o izobrazbi;
– zadnji celotni izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 15 dni, za veterinarske organizacije, ki so organizirane po
Zakonu o gospodarskih družbah oziroma
overjen priglasitveni list za veterinarske
organizacije, ki so organizirane kot samostojni podjetniki.
6. Prednost pri izbiri bo imela organizacija, ki ima verificirano veterinarsko ambulanto, ki opravlja veterinarske storitve
izključno s področja zdravstvenega varstva
perutnine.
7. Rok javnega razpisa: rok prijave je do
23. 2. 2004.
8. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
25. 2. 2004 v prostorih VURS, Parmova
53/II, z začetkom ob 10. uri.
Obravnavale se bodo vloge, prispele na
naslov iz 9. točke tega razpisa do vključno
23. 2. 2004 do 12. ure.
Pri odpiranju smejo biti navzoči prijavitelji
oziroma predstavniki prijaviteljev, če imajo
pisno pooblastilo.
9. Rok za vložitev vlog: prijavitelj pošlje
ali osebno prinese vlogo v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija« na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56-58.
10. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 15
dni po odpiranju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 01/300-13-09, vsak dan od 8.
do 10. ure (kontaktna oseba Tatjana Obal,
dr. vet. med.).
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 3531-1/2004
Ob-2241/04
Na podlagi določil 10. člena Odloka o
proračunu Mestne občine Koper za leto
2004 (Uradne objave, št. 49/03), in sklepa
župana št. K3531-1/2004 z dne 26. 1. 2004,
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje okoljskih in
naravovarstvenih ozaveščevalnih
projektov v MO Koper za leto 2004
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih
projektov v Mestni občini Koper za leto
2004.

Razpis je namenjen sofinanciranju okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih
projektov, ki se bodo izvajali na območju
Mestne občine Koper in sicer društvom,
zavodom, ustanovam ali drugim organizacijam, katerih namen in cilj delovanja je
nepridobiten.
2. Merila in kriteriji
Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog:
– usklajenost vsebine in ciljev projekta s
predmetom razpisa (40 točk),
– ustreznost cene glede na projekt
(20 točk),
– reference izvajalca projekta (20 točk),
– stopnja doseganja ciljnih javnosti v okviru predlaganega projekta (20 točk).
Za sofinanciranje bodo izbrani projekti, ki
se bodo izvajali na lokalnem nivoju in bodo
seznanjali in ozaveščali ciljne javnosti – deležnike (občane, šole ipd.) o:
– možnih aktivnostih posameznih ciljnih
skupin za zmanjšanje obremenjevanja okolja (npr. ravnanje z odpadki, zmanjševanje
embalaže, varčevanje s pitno vodo, uporaba
okolju prijaznih goriv in prevoznih sredstev,
ozaveščanje kmetovalcev in vrtičkarjev,
seznanjanje javnosti z novicami na področju okolja in podobno),
– o pomenu ohranjanja narave in posameznih vrst, o naravnem okolju, ki ga
je potrebno zaščititi na območju MOK in
podobno.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih
ali drugih organizacij, katerih namen in cilj
delovanja je nepridobiten in imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije.
4. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisanih sredstev za sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih
projektov v Mestni občini Koper za leto 2004
je 2,000.000 SIT.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj
prijavlja več projektov, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
7. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav je do ponedeljka,
15. marca 2004, do 12. ure. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem
roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi
na internetni strani Mestne občine Koper:
www.koper.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z
oznako: Ne odpiraj – Vloga, številka objave
tega javnega razpisa, naziv javnega razpisa,
Št.: K3531-1/2004. Na hrbtni strani ovojnice
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mora biti navedeno ime in točen naslov vlagatelja. Za označitev ovojnice vlagatelj lahko uporabi Obrazec k oddaji vloge.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku
45 dni po preteku roka za oddajo prijav. Z
izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
okolje in prostor, Mestne občine Koper, tel.
05/664-62-82.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 3501-203/2004
Ob-2243/04
Na podlagi določil 10. člena Odloka o
proračunu Mestne občine Koper za leto
2004 (Uradne objave, št. 49/03), in sklepa
župana št. K3501-203/2004 z dne 26. 1.
2004, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvedbe delavnic
in drugih oblik obravnave in prikaza
urejanja prostora v Mestni občini Koper
za leto 2004
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe urbanističnih in krajinskih delavnic ter
drugih oblik obravnave in prikaza urejanja
prostora na območju Mestne občine Koper
za leto 2004.
Razpis je namenjen sofinanciranju nalog
na področju urejanja prostora obravnavanega območja.
2. Merila in kriteriji
Merila za ocenjevanje in vrednotenje
vlog:
– usklajenost vsebine in ciljev s predmetom razpisa (40 točk),
– interdisciplinarnost nosilcev oziroma
izvajalcev (20 točk),
– reference nosilcev oziroma izvajalcev
(20 točk),
– stopnja doseganja ciljnih javnosti v okviru predlaganega (20 točk).
Za sofinanciranje bodo izbrane:
– delavnice (urbanistične in krajinske),
– druge oblike obravnave in predstavitve (organizacija razstave, konference ali
druge oblike strokovnega srečanja, izdaja
publikacije ipd.),
ki se bodo izvajale na območju Mestne
občine Koper in na območju Mestne občine
Koper v povezavi s sosednjimi občinami in
regijami ter bodo ponudile ustrezne analize
stanja s predlogi novih (boljših) ureditev:
– v širših prostorskih sistemih (poselitev,
krajina, infrastruktura),
– v posameznih ureditvenih območij
naselij (ali delov naselij) oziroma drugih
območjih ureditev (območje za turizem,
turizem in promet),
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– v posameznih problemskih oziroma
specifičnih območjih (podeželje, obalno območje, zavarovana območja, degradirana
območja in podobno),
– o prostorskih ukrepih in drugih mehanizmih urejanja prostora,
– drugih vsebin vrednotenja in načrtovanja v prostoru.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih
ali drugih organizacij, katerih namen in cilj
delovanja je nepridobiten in imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije.
4. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisanih sredstev za sofinanciranje izvedbe urbanističnih in krajinskih delavnic ter
drugih oblik obravnave in prikaza urejanja
prostora na območju Mestne občine Koper
za leto 2004 je 3,000.000 SIT.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za
vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
7. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav je do ponedeljka,
15. marca 2004 do 12. ure. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem
roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi
na internetni strani Mestne občine Koper
www.koper.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z
oznako: Ne odpiraj – Vloga, številka objave
tega javnega razpisa, naziv javnega razpisa,
Št.: K3501-203/2004. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in točen naslov
vlagatelja. Za označitev ovojnice vlagatelj
lahko uporabi Obrazec k oddaji vloge.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku
45 dni po preteku roka za oddajo prijav. Z
izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
okolje in prostor, Mestne občine Koper, tel.
05/664-62-82.
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Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 4147-14/2004
Ob-2245/04
Na podlagi člena Odloka o proračunu
Mestne občine Koper za leto 2004 (Uradne
objave, št. 49/2003) in sklepa župana št.
K4147-14/2004 z dne 29. 1. 2004, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje akcij in projektov
urejenosti krajev v Mestni občini Koper
za leto 2004 (v nadaljevanju: razpis)
1.Predmet javnega razpisa: sofinanciranje akcij in projektov urejenosti krajev v
Mestni občini Koper za leto 2004.
2. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika,
– uradni naslov društva oziroma pravne
osebe, matična in davčna številka društva,
ime in priimek odgovorne osebe,
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije,
– fotokopijo potrdila o registraciji, ki ni
starejša od 30 dni,
– program akcije ali projekta za urejenost
kraja (krajev) za leto 2004 (terminski in vsebinski opis) opremljen s finančno konstrukcijo in s predlogom za sofinanciranje MOK,
– datum pošiljanja poročila o izvedbi akcije oziroma projekta, za katere je društvo
oziroma pravna oseba prejela subvencijo
MOK za leto 2003 (obvezno samo za društva, ki so dobila subvencijo v letu 2003).
3. Merila in pogoji
Na sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva oziroma pravne osebe, ki
so registrirane na območju Mestne občine
Koper in delujejo za pospeševanje razvoja
turizma za območje Mestne občine Koper.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli izvajalci, katerih aktivnosti temeljijo na:
– izvajanju aktivnosti društva na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih za pospeševanje turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik
prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti,
razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev,
turistične signalizacije in podobno),
– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
– projektih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma
elementov civilne družbe.
Ob zaključku programa izvajalec poda
finančno in vsebinsko poročilo.
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje akcij in projektov v
MOK za leto 2004, znaša 2,000.000 SIT.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Mestna občina Koper sofinancirala akcije in
projekte v višini razpisanih sredstev. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana
praviloma po predložitvi zahtevka in poročila o realizaciji programa, ki ga mora prejeti
MOK najkasneje do 30. 11. 2004.
5. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2004 v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proraču-

na. Rok za črpanje odobrenih sredstev je
31. 12. 2004.
6. Rok za predložitev vlog: vloge na
razpis pošljite na naslov Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, in sicer v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj
– K4147-14/2004 Javni razpis za sofinanciranje akcij in projektov urejenosti krajev v
Mestni občini Koper za leto 2004”. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Vloge je potrebno oddati v roku 30 dni po
objavi tega razpisa oziroma do 15. 3. 2004.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
7.Obravnava vlog: postopek izvede Turistična organizacija Koper Mestne občine
Koper.
8.Obvestilo o izidu javnega natečaja:
turistična društva bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
vlog.
9.Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija
Koper (Igor Vučič, tel. 05/664 6320, e-mail:
igor.vucic@koper.si) vsak dan v času uradnih ur.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 4147-15/2004
Ob-2248/04
Na podlagi člena Odloka o proračunu
Mestne občine Koper za leto 2004 (Uradne
objave, št. 49/2003) in sklepa župana št.
K4147-15/2004 z dne 29. 1. 2004, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje investicijskih
vlaganj v turistično infrastrukturo
v Mestni občini Koper za leto 2004
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje investicijskih vlaganj v turistično
infrastrukturo v Mestni občini Koper za leto
2004.
2. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika,
– uradni naslov društva oziroma pravne
osebe, matična in davčna številka društva,
ime in priimek odgovorne osebe, ime in priimek kontaktne osebe,
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije,
– fotokopijo potrdila o registraciji,
– program vlaganj v turistično infrastrukturo za leto 2004 (terminski in vsebinski
opis) opremljen s finančno konstrukcijo in s
predlogom za sofinanciranje MOK,
– datum poslanega poročila o izvedbi
vlaganja, za katere je društvo oziroma pravna oseba že prejela subvencijo MOK za
leto 2003.
3. Merila in pogoji
Na sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva oziroma pravne osebe, ki
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so registrirane na območju Mestne občine
Koper in delujejo za pospeševanje razvoja
turizma za območje Mestne občine Koper.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli izvajalci, katerih vlaganja predstavljajo:
– vlaganja za izboljšanje turistične informacijske dejavnosti,
– vlaganja za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanje in olepševanje
okolja in predstavljajo turistično infrastrukturo,
– projekte vlaganj v turistično infrastrukturo, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma elementov
civilne družbe.
Ob zaključku vlaganj investitor oziroma
soinvestitor poda finančno in vsebinsko
poročilo.
4.Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje investicijskih vlaganj
v MOK za leto 2004, znaša 2,500.000 SIT.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Mestna občina Koper sofinancirala investicijska vlaganja v višini razpisanih sredstev.
Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana praviloma po predložitvi poročila o
realizaciji vlaganj z dokazili.
Rok za izvedbo projektov, porabo odobrenih sredstev in posredovanje poročil je
30. oktober 2004.
Rok za črpanje odobrenih sredstev je
31. 12. 2004.
5. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2004 v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje odobrenih sredstev je
31. 12. 2004.
6. Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis pošljite na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper,
in sicer v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – K 4147-15/2004 Javni razpis za sofinanciranje investicijskih vlaganj v turistično
infrastrukturo v Mestni občini Koper za leto
2004”. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Vloge je potrebno oddati v roku 30 dni po
objavi tega razpisa oziroma do 15. 3. 2004.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
7. Obravnava vlog: postopek izvede
Turistična organizacija Koper Mestne občine Koper.
8.Obvestilo o izidu javnega natečaja:
turistična društva bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
vlog.
9.Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija
Koper (Igor Vučič, tel. 05/664-63-20, e-mail:
igor.vucic@koper.si) vsak dan v času uradnih ur.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 4147-16/2004
Ob-2249/04
Na podlagi člena Odloka o proračunu
Mestne občine Koper za leto 2004 (Uradne

objave, št. 49/2003) in sklepa župana št.
K4147-16/2004 z dne 29. 1. 2004, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje turistične
prireditve Rumena noč 2004
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje turistične prireditve Rumena noč 2004.
2. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika (turističnega društva oziroma pravne
osebe),
– uradni naslov društva oziroma pravne
osebe, matična in davčna številka društva,
ime in priimek odgovorne osebe, kontaktna
oseba,
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije,
– fotokopijo potrdila o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o sofinanciranju oziroma izjava o angažiranju lastnih sredstev,
– dokazilo o organizaciji prireditve na
širšem območju,
– reference ponudnika oziroma izvajalca,
– izdelan projekt prireditve “Rumena noč”
2004, ki mora potekati od 19. 7. do vključno
25. 7. 2004 in naj vključuje: idejno zasnovo,
način izvedbe projekta in izvedbene roke,
vrednost projekta s finančno konstrukcijo
in predvideni način zagotovitve pokrivanja
prireditvenih stroškov,
– predlog celostne grafične podobe “Rumena noč” 2004 (logotip prireditve in aplikacije na ostale promocijske materiale),
– predlog PR aktivnosti.
3. Merila in pogoji
Vlagatelji so lahko društva in pravne osebe, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna
dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet vsebine prireditve oziroma projekta.
Prednost pri izbiri bodo imele prijavljene
prireditve, ki:
– zajemajo celovit program prireditev z
daljšim obdobjem trajanja in so zasnovane
na strokovnih tržnih podlagah,
– so pretežno brezplačne oziroma je
cena vstopnic nižja od stroškov prireditve,
– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto kraja,
– pomenijo obogatitev celovite turistične
ponudbe Mestne občine Koper oziroma Slovenske Istre,
– so namenjene tudi otrokom in mladim
in so pomembne za razvoj turizma mladih,
– pomenijo oživitev starih običajev.
Ob zaključku prireditve poda izvajalec
finančno in vsebinsko poročilo s priloženo
dokumentacijo.
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje turistične prireditve
Rumena noč znaša 5,000.000 SIT.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Mestna občina Koper sofinancirala projekte
v višini razpisanih sredstev. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana praviloma
po izvedbi.
Rok za izvedbo prireditev oziroma projektov in porabo odobrenih sredstev je
30. november 2004.

Št.

14 / 13. 2. 2004 /

Stran

827

Rok za črpanje odobrenih sredstev je
31. 12. 2004.
5. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2004 v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje odobrenih sredstev je
31. 12. 2004.
6. Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis pošljite na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper,
in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – K4147-16/2004 Vloga na javni razpis
za sofinanciranje turistične prireditve “Rumena noč”2004«
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
pošiljatelj.
Vloge je potrebno oddati v roku 30 dni po
objavi tega razpisa oziroma 15. 3. 2004.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagatelju.
7. Obravnava vlog: postopek izvede
Turistična organizacija Koper Mestne občine Koper.
8. Obvestilo o izidu javnega natečaja:
vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija
Koper (Igor Vučič, tel. 05/664 6320, e-mail:
igor.vucic@koper.si) vsak dan v času uradnih ur.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 4147-13/2004
Ob-2250/04
Na podlagi člena Odloka o proračunu
Mestne občine Koper za leto 2004 (Uradne
objave, št. 49/2003) in sklepa župana št.
K4147-13/2004 z dne 29. 1. 2004, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev in sofinanciranje turističnih
prireditev, ki jih organizirajo društva
v Mestni občini Koper za leto 2004
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje programov turističnih društev in sofinanciranje turističnih prireditev, ki
jih organizirajo društva v Mestni občini Koper za leto 2004, in sicer pod
I. točko - sofinanciranje programov delovanja turističnih društev in
II. točko-sofinanciranje turističnih prireditev, ki jih organizirajo društva.
2. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
za I. točko Programi delovanja turističnih
društev,
– ime in naziv potencialnega prejemnika,
– uradni naslov društva, matična in davčna številka društva, ime in priimek odgovorne osebe društva,
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije,
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– fotokopijo potrdila o registraciji,
– program dela turističnega društva za
leto 2004 (vsebinski opis in okvirni terminski plan), finančni načrt in predlog za sofinanciranje MOK,
– poročilo o izvedbi programa dela in finančnega načrta za leto 2003. Društva, ki so
kandidirala in prejela sredstva razpisa MOK
za leto 2003 napišejo v skladu s 4. členom
pogodbe za leto 2003 datum oddaje poročila o izvedbi programa dela in finančnega
načrta za leto 2003 in končnega poročilo o
izvedbi finančnega načrta 2003,
– poročilo o prejetih subvencijah MOK za
leto 2003 (obvezno samo za društva, ki so
dobila subvencijo v letu 2003),
za II. točko Turistične prireditve, ki jih
organizirajo društva,
– ime in naziv potencialnega prejemnika (turističnega društva oziroma pravne
osebe),
– uradni naslov društva oziroma pravne
osebe, matična in davčna številka društva,
ime in priimek odgovorne osebe, kontaktna
oseba,
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije,
– fotokopijo potrdila o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o sofinanciranju oziroma izjava o angažiranju lastnih sredstev,
– dokazilo o organizaciji prireditve na
širšem območju,
– reference ponudnika oziroma izvajalca,
– izdelan projekt prireditve ali dispozicija
vsebine projektne naloge v primeru, ko gre
za pripravo zasnove prireditve, z navedbo:
načina izvedbe projekta in izvedbenih rokov,
vrednostjo celotnega projekta s finančno
konstrukcijo in predvidenim načinom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov,
– datum poslanega poročila o izvedbi
projekta oziroma prireditve, za katere je
društvo oziroma pravna oseba prejela subvencijo MOK za leto 2003.
3. Merila in pogoji
Na sredstva pod točko I. lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana na
območju Mestne občine Koper in delujejo za
pospeševanje razvoja turizma za območje
Mestne občine Koper, za točko II. pa vsa
društva organizatorji turističnih prireditev,
ki so registrirana na območju Mestne občine Koper.
Prednost pri sofinanciranju programa
delovanja turističnih društev (I. točka) bodo
imela društva, katerih aktivnosti temeljijo
na:
– izvajanju aktivnosti društva na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik
prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti,
razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev,
turistične signalizacije in podobno),
– organiziranju in usklajevanju prireditev,
– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
– izvajanju promocijske in informativne
dejavnosti v kraju,
– projektih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma
elementov civilne družbe.
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Prednost pri izbiri pod II. točko bodo imele predlagane prireditve, ki:
– zajemajo celovit program prireditev z
daljšim obdobjem trajanja in so zasnovane
na strokovnih tržnih podlagah,
– so pretežno brezplačne oziroma je
cena vstopnic nižja od stroškov prireditve,
– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto kraja,
– pomenijo obogatitev celovite turistične
ponudbe Mestne občine Koper oziroma Slovenske Istre,
– so namenjene tudi otrokom in mladim
in so pomembne za razvoj turizma mladih,
– pomenijo oživitev starih običajev.
Ob zaključku programa oziroma turistične prireditve poda izvajalec finančno in vsebinsko poročilo s priloženo dokumentacijo.
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje programov delovanja
turističnih društev in sofinanciranje turističnih prireditev, ki jih organizirajo društva v
MOK za leto 2004 znaša 9,000.000 SIT,
in sicer:
za I. točko 4,500.000 SIT in
za.II. točko 4,500.000 SIT.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Mestna občina Koper sofinancirala delovanje turističnih in ostalih društev za izbrane
organizirane prireditve v višini razpisanih
sredstev.
Rok za izvedbo prireditev oziroma projektov in porabo odobrenih sredstev je
30. november 2004.
5. Rok za izvedbo
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje
odobrenih sredstev je 31. 12. 2004.
6. Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis pošljite na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper,
in sicer v zaprti ovojnici posebej vlogo za
točko I. Programe delovanja turističnih društev in posebej vlogo za točko II. Turistične
prireditve z oznako:
“Ne odpiraj – K4147-13/2004 Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih
društev in sofinanciranje turističnih prireditev, ki jih organizirajo društva v Mestni občini
Koper za leto 2004”- I. točka;
“Ne odpiraj – K4147-13/2004 Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih
društev in sofinanciranje turističnih prireditev, ki jih organizirajo društva v Mestni občini
Koper za leto 2004”- II. točka.
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
vlagatelj.
Kolikor se vlagatelji prijavljajo za pridobitev sredstev pod točko I. in II., morajo biti
vloge podane posebej za točko I. in posebej
za točko II.
Vloge je potrebno oddati v roku 30 dni po
objavi tega razpisa oziroma do 15. 3. 2004.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
7. Obravnava vlog: postopek izvede
Turistična organizacija Koper Mestne občine Koper.
8. Obvestilo o izidu javnega natečaja:
turistična in ostala društva bodo o izidu
razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po
odpiranju vlog.
9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper

www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija
Koper (Igor Vučič, tel. 05/664-63-20, e-mail:
igor.vucic@koper.si) vsak dan v času uradnih ur.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Ob-2327/04
Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi 6. in 12. člena Odloka o posebni
in podrejeni rabi javnih površin (Ur. l. RS,
št. 90/99)
javni razpis
za oddajo javnih površin za peko
oziroma praženje mandljev ter njihovo
prodajo od 1. 3. do 30. 4. 2004 na
lokacijah:
– Prešernov trg, nasproti gostinskega
vrta pri Tromostovju,
– Slovenska cesta 56,
– Ajdovščina, ob podhodu za pešce pri
Metalki,
– Kongresni trg v parku nasproti Kazine,
– Cankarjevo nabrežje nasproti Mačka.
Peka oziroma praženje mandljev ter
njihova prodaja bo dovoljena le v uticah za
peko kostanja, ki so v lasti Mestne občine
Ljubljana, in so postavljene na lokacijah iz
tega razpisa.
Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o registraciji ponudnika za
opravljanje dejavnosti iz tega razpisa,
– potrdilo za osebe ponudnika o zdravstvenem pregledu za osebe, ki delajo v proizvodnji ali prometu z živili,
– davčno številko ponudnika,
– višino enkratnega nadomestila za rabo
javne površine v tolarjih.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišje enkratno nadomestilo za rabo
javne površine, ki pa ne sme biti nižja od
50.000 tolarjev.
Izbrani uporabnik bo moral plačati tudi
najemnino za utico v višini 50.000 tolarjev
za celotno obdobje njene rabe.
Komunalna taksa za rabo javne površine
za utico znaša 312 tolarjev na dan. Komunalno takso plača izbrani ponudnik vnaprej
za celotno obdobje.
Izbranim ponudnikom bo izdano dovoljenje za uporabo javne površine v skladu z
Odlokom o posebni in podrejeni rabi.
Izbrani ponudnik mora plačati enkratno
nadomestilo za rabo javne površine in komunalno takso pred izdajo dovoljenja na
transakcijski račun: 01261-0100000114 z
oznako MOL – Izvrševanje proračuna, sklic
na številko 119-11000.
Ponudbe morajo prispeti do vključno ponedeljka, 23. 2. 2004 do 10. ure, na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Ljubljana, Trg MDB 7, vložišče,
soba 7, z oznako “Javni razpis – Prodaja
mandljev – Ne odpiraj”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov ponudnika.
Odpiranje ponudb bo javno dne 23. 2.
2004 ob 13. uri, v mali sejni sobi (v kleti)
Oddelka za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana.
Pravočasno prispele ponudbe bodo komisijsko pregledane in obravnavane sklad-
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no z Odlokom o posebni in podrejeni rabi
javnih površin. O izidu javnega razpisa bodo
ponudniki pisno obveščeni v 6 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Ljubljana
Št. 10/2004
Ob-2302/04
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma
v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/04) objavlja Občina Radlje ob Dravi
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov na področju turizma v letu
2004, ki jih bo občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360
Radlje ob Dravi.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov na področju turizma, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Radlje ob Dravi,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo
določa Zakon o društvih,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
realizacijo načrtovanih programov,
– imajo potrjen program s strani upravnega odbora.
4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju turizma v
Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/04).
5. Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi, s
pripisom »Prijava na javni razpis – področje turizma«, in sicer najkasneje 30 dni od
dneva te objave.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za oddajo prijav
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do
12. ure oddana v prostorih občine.
6. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Prijava na razpis;
– preglednico izvedenega programa
(B-1);
– poročilo o izvedbi programa društva
(B-2) za vsak izveden samostojni program;
– program društva za leto 2004;
– finančno poročilo za leto 2003;
– kopijo potrjenega (s strani DURS) zaključnega računa za leto 2003.
7. Informiranje kandidatov
Zahtevane obrazce in pravilnik dobite
na sedežu občine v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek od 8. do 12. ure in v
sredo od 14. do 16. ure).
Predstavniki društev bodo vse dodatne
informacije glede izpolnjevanja razpisne
dokumentacije dobili v sredo, 25. 2. 2004
in sredo, 3. 3. 2004 v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III, v času od 14. do
17. ure.
Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe o sofinanciranju programov na področju turizma v 15 dneh od pravnomočnosti
sklepa o izbiri.
Občina Radlje ob Dravi

Ob-2307/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 7. člena Pravilnika
za vrednotenje programov športa v Občini
Šalovci (Ur. l. RS, št. 67/99) Občina Šalovci
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v Občini Šalovci v
letu 2004
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
– šport predšolske, osnovnošolske in
srednješolske mladine,
– šport mladih – redna splošna vadba,
– šport mladih – šport za dosežek,
– športno-rekreativna dejavnost odraslih,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– priznanja športnikom in športnim delavcem,
– mednarodna športna dejavnost,
– športne prireditve.
2. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
društva ali klubi,
– zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
– da imajo sedež in delujejo na območju
Občine Šalovci,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da imajo usklajena pravila (statut) z Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95),
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti.
4. Izbrani programi bodo sofinancirani iz
proračunskih sredstev za šport za leto 2004
na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Šalovci, katerega
je Občinski svet občine Šalovci sprejel dne
9. 7. 1999.
5. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: rok za prijavo programov je do
5. 3. 2004 do 12. ure.
Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov:
Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci,
s pripisom »javni razpis – šport 2004«.
Enotne obrazce za prijavo, ostalo razpisno
dokumentacijo in podrobne informacije dobite vsak delovni dan do 27. 2. 2004 med 7.
in 15. uro, na sedežu Občine Šalovci, tel.
02/559-80-50.
6. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s številom udeležencev, krajem
izvajanja programa in urnikom.
Program mora biti finančno ovrednoten
in dopolnjen z navedbo virov financiranja.
7. Izbranim izvajalcem se izda sklep o financiranju programov in se sklene pogodba
o sofinanciranju športnih programov.
Občina Šalovci
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Ob-2310/04
Na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Vipava
(Uradno glasilo 5/2000, Ur. l. RS, št. 54/02)
Občina Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
letu 2004
1. Občina Vipava bo v letu 2004 sofinancirala naslednje športne programe:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok: Zlati sonček, naučimo se plavati, ciciban planinec, športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok: Zlati sonček, Krpan, naučimo se plavati, drugi 80-urni programi,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami,
– interesna športna dejavnost študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov v športu,
– znanstveno raziskovalna dejavnost,
– spremljanje pripravljenosti športnikov
in svetovanje treninga,
– velike mednarodne športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– mednarodna dejavnost,
– delovanje društev, zvez, ipd.
2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2004 je za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti predvideno
10,400.000 SIT.
3. Na razpis se lahko prijavijo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini (društva).
4. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od
te objave.
Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije.
Prijavo je potrebno poslati v kuverti z
oznako “Športni programi v letu 2004”, na
naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg
15, Vipava, in sicer vsak delovni dan med 8.
in 12. uro (dodatna pojasnila: Helena Kobal
tel. 05/364-34-20).
6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.
Občina Vipava
Ob-2313/04
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02) Občina Vipava objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih in
invalidskih programov in letovanja
otrok v letu 2004
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov humanitarnih, invalidskih in
neprofitnih organizacij, zavodov ter društev,
ki imajo sedež na območju Občine Vipava
oziroma se njihovi programi izvajajo tudi na
območju Občine Vipava in vključujejo njene
občane.
Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Vipava v proračunu za leto 2004
zagotovljenih:
– 2,300.000 SIT za humanitarne programe.
– 1,000.000 SIT za subvencioniranje
letovanja otrok.
Sofinancirajo se:
– programi, ki so namenjeni reševanju
socialnih stisk in težav občanov,
– programi skupin za samopomoč,
– letovanje otrok.
Na razpis se lahko prijavijo naslednji
predlagatelji programov:
– dobrodelne organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so
ustanovljene z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov,
– invalidske organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so
ustanovljene za reševanje posebnih socialnih
programov in storitev, utemeljene na značilnostih invalidov po posameznih funkcionalnih
okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov,
– druge neprofitne organizacije in društva, ki na območju Občine Vipava oziroma
za njene občane izvajajo razpisane programe.
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis
posredovati naslednje podatke:
– izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis – lahko dvignete na sedežu Občine
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak
delovni dan med 8. in 14. uro),
– dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Vipava oziroma, da izvajajo program
tudi za občane Občine Vipava,
– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2003,
– program dela in finančni načrt za leto
2004,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, seznam članov z območja Občine
Vipava (ime, priimek in točen naslov oziroma samo število članov – kadar to zahteva
varstvo osebnih podatkov),
– podatke o višini članarine.
Merila za dodelitev sredstev so:
– kvaliteta in zahtevnost programov,
– število članov (udeležencev v programih) z območja Občine Vipava,
Rok za predložitev prijav je 20 dni od
objave tega razpisa. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis
za humanitarne ter invalidske programe in
letovanje otrok« na naslov Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava.
O izboru izvajalcev in višini sredstev
bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po
sprejemu sklepa s strani župana.
Dodatne informacije so vam na voljo
na občinski upravi (05/364-34-20, Helena
Kobal).
Občina Vipava
Ob-2315/04
Na podlagi 11. člena Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vi-
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pava (Uradno glasilo 5/00) Občina Vipava
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in dejavnosti
1. Občina Vipava bo v letu 2004 sofinancirala naslednje kulturne programe in
dejavnosti:
– program redne dejavnosti izvajalcev,
– strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje,
– udeležbo na tekmovanjih in prireditvah,
– druge enkratne akcije,
– nakup in vzdrževanje opreme in prostorov,
– varstvo kulturne in naravne dediščine.
2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2004 je za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti predvideno
14,180.000 SIT.
3. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe in posamezniki, ki na območju Občine Vipava izvajajo kulturne programe ali
opravljajo kulturno dejavnost, oziroma imajo na tem območju sedež oziroma stalno
bivališče.
4. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od te
objave. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz
razpisne dokumentacije.
Prijavo je potrebno poslati v kuverti z
oznako »Kulturni programi in dejavnosti v
letu 2004«, na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg
15, Vipava, vsak delovni dan med 8. in 12.
uro (dodatna pojasnila: Helena Kobal, tel.
05/364-34-20).
6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.
Občina Vipava

Razpisi delovnih
mest
Št. 2-04
Ob-2298/04
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Kmetijske zadruge “Dravsko polje” Lovrenc
na Dravskem polju, razpisujemo prosta dela
in naloge
direktorja Kmetijske zadruge “Dravsko polje” Lovrenc na Dravskem polju.
Pogoji:
– VI. ali VII. stopnja strokovne izobrazbe
agronomske smeri,
– pet let vodstvenih izkušenj.
Pisne prijave z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo kandidati na
naslov: Kmetijska zadruga “Dravsko polje”, Lovrenc 8, 2324 Lovrenc na Dravskem
polju.
Rok za prijavo je 15 dni.
Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni v 30 dneh po razpisu.
Kmetijska zadruga “Dravsko polje”
Lovrenc na Dravskem polju z.o.o.
Su 010603/04-5
Ob-2299/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Okrajno sodišče

v Mariboru objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto
samostojni sodni referent.
1. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni sodelavec I,
– višji pravosodni sodelavec II.
2. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor.
3. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba pravna ali upravne smeri,
– delovne izkušnje tri leta in osem mesecev,
– strokovni upravni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi, na naslov: Okrajno sodišče v Mariboru, Urad predsednice,
Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako
“javni natečaj”.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Suzani Šebalj,
tel. 02/234-73-23.
Okrajno sodišče v Mariboru
Su 010603/04-4
Ob-2301/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Okrožno
sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
strokovni sodelavec.
1. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor.
3. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje dve leti,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi, na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Urad predsednika,
Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako
“javni natečaj”.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Suzani Šebalj,
tel. 02/234-73-23.
Okrožno sodišče v Mariboru
Št. 111-02-6/2004/1
Ob-2325/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za dve uradniški delovni mesti:
notranji revizor – podsekretar v Uradu
RS za nadzor proračuna.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
1. državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja),
2. opravljen izpit za revizorski naziv državni notranji revizor ali pred 21. 12. 2002
vpisan program izobraževanja oziroma pridobljen naziv preizkušeni notranji revizor,
revizor, pooblaščeni revizor, državni revizor,
če se predloži certifikat oziroma potrdilo o
opravljenih vseh izpitih, ki ga je izdal Slovenski inštitut za revizijo ali Ministrstvo za
finance ali Računsko sodišče ali primerljiv
revizorski naziv pridobljen v tujini ali Republiki Sloveniji, ob predložitvi ustreznih dokazov in če je bil ta naziv pridobljen pod enako
zahtevnimi pogoji kot so našteti zgoraj.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem

ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga kandidat ima),
– dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje
drugih posebnih pogojev.
Izbrani kandidat bo moral predložiti tudi:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu
za nadzor proračuna, Glinška 3, Ljubljana,
v nazivu notranji revizor – podsekretar. Delo
na tem delovnem mestu se lahko opravlja le
v tem nazivu.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave 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. 01/477-42-60.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko 111-02-6/2004/1.
Ministrstvo za finance
Št. 111-02-7/2004/1
Ob-2322/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za dve uradniški delovni mesti:
notranji revizor – višji svetovalec I v
Uradu RS za nadzor proračuna.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
1. državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja),
2. opravljen izpit za revizorski naziv državni notranji revizor ali pred 21. 12. 2002
vpisan program izobraževanja oziroma pridobljen naziv preizkušeni notranji revizor,
revizor, pooblaščeni revizor, državni revizor,
če se predloži certifikat oziroma potrdilo o
opravljenih vseh izpitih, ki ga je izdal Slovenski inštitut za revizijo ali Ministrstvo za
finance ali Računsko sodišče ali primerljiv
revizorski naziv pridobljen v tujini ali Republiki Sloveniji, ob predložitvi ustreznih dokazov in če je bil ta naziv pridobljen pod enako
zahtevnimi pogoji kot so našteti zgoraj.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga kandidat ima),
– dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje
drugih posebnih pogojev.
Izbrani kandidat bo moral predložiti tudi:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu za
nadzor proračuna,Glinška 3, Ljubljana, v nazivu notranji revizor – višji svetovalec I. Delo
na tem delovnem mestu se lahko opravlja le
v tem nazivu.
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Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave 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. 01/477-42-60.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko 111-02-7/2004/1.
Ministrstvo za finance
Št. 111-02-8/2004/1
Ob-2321/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec – pripravnik v Sektorju za
pripravo in upravljanje proračuna, Oddelek
za sodelovanje s proračunom EU.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
so si med študijem pridobivali izkušnje v Evropski komisiji EU, na področju proračuna.
Dokazila, ki jih morajo kandidati
predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi.
Izbrani kandidat bo moral predložiti tudi:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev, s
polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v,
Sektorju za pripravo in upravljanje proračuna,
Oddelek za sodelovanje s proračunom EU,
Beethovnova 11, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave 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).
Pri prijavi se obvezno sklicujte na št.
111-02-8/2004/1.
Ministrstvo za finance
Su 20/2004-1(01)
Ob-2326/04
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja
javni natečaj za prosta uradniška delovna
mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) – 10 prostih delovnih mest (8 za
nedoločen čas in 2 za določen čas – eno do
20. 8. 2004 in eno do 11. 2. 2005).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti v nazivu višji pravosodni svetovalec III, najmanj
3 leta v nazivu višji pravosodni svetovalec
II in najmanj 4 leta v nazivu višji pravosodni
svetovalec I.
Posebni pogoji:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
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– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (javni
natečaj), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/20-05-900.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Su 20/2004-2(01)
Ob-2328/04
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
svetovalec v pravosodju (samostojni
sodni referent), 1 prosto delovno mesto za
določen čas do 27. 10. 2004.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu svetovalec v pravosodju
III, svetovalec v pravosodju II in svetovalec
v pravosodju I.
Pogoji:
– visoka strokovna izobrazba upravne ali
druge družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
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– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (javni
natečaj), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/20-05-900.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 111-14/04-0515
Ob-2330/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v 2.
členu Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-02/1-1/2004/2200-040 Ob-2332/04
Carinska uprava Republike Slovenije,
Carinski urad Celje, Kidričeva 36, 3000 Celje, v skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji carinski inšpektor.
1. Kraj opravljanja dela: eno delovno
mesto v Carinskemu uradu Celje, Oddelek
za trošarine.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
delovno mesto višji carinski inšpektor je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih: višji carinski inšpektor I, višji
carinski inšpektor II, višji carinski inšpektor
III. Javni uslužbenec bo dela in naloge izvrševal v nazivu višji carinski inšpektor III.
3. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri oziroma univerzitetna
izobrazba pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4
mesece delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit po Zakonu o carinski
službi,
– aktivno znanje uradnega jezika.
Zaželjeno je znanje enega svetovnega
tujega jezika. Od kandidata/ke pričakujemo, da pozna uporabniške programe v
okolju Windows.
Pri izboru bodo imeli prednost
kandidati/ke z izobrazbo pravne smeri in
z izkušnjami in poznavanjem področja, za

katerega kandidirajo (carinska in trošarinska
zakonodaja).
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita po Zakonu o carinski službi, ga
morajo opraviti najkasneje v enem letu od
imenovanja.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam
prednost pri izboru, bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil
oziroma referenc ali na podlagi pogovora s
kandidati/kami.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
4. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo
kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
5. Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Carinski urad Celje, Kidričeva 36,
Oddelek za kadre, 3000 Celje.
Odločba o izbiri za izbranega
kandidata/ko in sklepe o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15 dneh
po opravljenem natečajnem postopku.
6. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se obrnite na: Kristino Uplaznik na tel. 03/297-40-74.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Carinski urad Celje
Ob-2333/04
Okrožno državno tožilstvo v Slovenj
Gradcu, Francetova 2, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/884-22-91, faks 02/884-54-81,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
1. višji pravosodni svetovalec – 1
prosto delovno mesto (strokovni sodelavec).
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
višji pravosodni svetovalec III. Naloge na
tem delovnem mestu se lahko opravljajo
v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji
pravosodni svetovalec II in višji pravosodni
svetovalec III:
Pogoja:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Organ in kraj
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opravljanja dela: Okrožno državno tožilstvo
v Slovenj Gradcu, Francetova 2, 2380 Slovenj Gradec.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na zgoraj navedeni naslov,
s pripisom za javni natečaj. Kandidati bodo
pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije dobite pri Svetnici
v pravosodju II, ga. Razdevšek.
Okrožno državno tožilstvo
v Slovenj Gradcu
Št. 122-2/2003
Ob-2337/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02), Upravna
enota Radlje ob Dravi objavlja javni natečaj
za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
Upravni enoti Radlje ob Dravi.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne ali upravne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v pros-

torih na sedežu Upravne enote Radlje ob
Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi.
Gre za delovno mesto pripravnik – svetovalec izven sistemizacije.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravna enota Radlje ob Dravi,
Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi, in sicer
v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
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 polnim
delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Saša Volmajer, tel.
02/887-14-01.
Upravna enota Radlje ob Dravi
Ob-2343/04
Svet Centra za socialno delo Ribnica
razpisuje na podlagi sklepa sveta s seje
dne 19. 12. 2003 delovno mesto
direktorja/ice.
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje, določene v
56. oziroma 69. členu Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 56/92, 13/93,
42/94 – odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00,
54/00, 26/01, 110/02, 5/03 in 2/04):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
upravne, pravne in sociološke smeri, 5 let
delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit
iz področja socialnega varstva,
– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne psihološke, pedagoške smeri in njenih
specialnih disciplin, upravne, pravne in sociološke smeri, 20 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih
delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit iz področja
socialnega varstva,
– direktor/ica socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve in druge
alinee imeti opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alinee
je lahko za direktorja/ico imenovan/a
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje, moral pa ga bo opraviti v
skladu z določili 16. in 49. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 2/04).
Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v
zaprti kuverti na naslov: Center za socialno
delo Ribnica, Škrabčev trg 17, 1310 Ribnica, z oznako »za razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v roku, določenem z zakonom.
Svet Centra za socialno delo Ribnica
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Št. 10102-1/2004
Ob-2360/04
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka
109. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02), župan Občine Puconci objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo diplomirani inženirji agronomije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik-svetovalec III za določen čas 10
mesecev s polnim delovnim časom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, in sicer v roku 8 dni od dneva
objave javnega natečaja. Kandidati bodo o
izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
30 dni od dneva objave. 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 polnim
delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren direktor občinske
uprave, Geza Sočič, univ. dipl. ek., tel.
02/545-91-00.
Občina Puconci
Su 2105/2004
Ob-2365/04
Republika Slovenija, Okrožno sodišče
v Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9,
6000 Koper, objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto
vodja kadrovske službe
za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom, 40 ur na teden ter s poskusno dobo
v trajanju treh mesecev.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– višja izobrazba pravne ali upravne
smeri,
– pet let delovnih izkušenj,
– aktivno obvladanje slovenskega jezika,
– pasivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom,
– državljanstvo Republike Slovenije.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
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– fotokopijo diplome,
– dokazilo o delovnih izkušnjah,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– potrdilo o nekaznovanosti.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Prijave z dokazili pošljite na naslov:
Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrožno sodišče v Kopru
Urad predsednika
Št. 088/04
Ob-2373/04
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 96/02) in 8. člena Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Arboretum Volčji Potok (Ur.
l. RS, št. 111/03) ministrica za kulturo objavlja razpis za delovno mesto
direktorice oziroma direktorja javnega
zavoda Arboretum Volčji Potok.
Na razpisano delovno mesto bo imenovana kandidatka oziroma kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ene izmed
strok, zastopanih v dejavnosti zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje dveh svetovnih jezikov.
Kandidatka oziroma kandidat mora prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev
ter program delovanja zavoda v prihodnjih
petih letih. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži
fotokopijo diplome, znanje tujega jezika pa
se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji
(šola tujega jezika), z dokazili o opravljenim
večtedenskim izobraževanju v tujem jeziku,
s potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih
srečanjih, na katerih je aktivno uporabljal
tuj jezik, z dokazilom o opravljenem izpitu
iz tujega jezika v okviru programa do ali podiplomskega študija.
Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami pri upravljanju kulturnih spomenikov
naravnega izvora, marketinga in s sposobnosti pridobivanja lastnih sredstev za izvajanje javne službe.
Ministrica za kulturo bo izbrano kandidatko oziroma kandidata po predhodnem
mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda
imenovala za direktorico oziroma direktorja
zavoda za obdobje petih let.
O izidu razpisa bodo kandidatke in kandidati obveščeni v tridesetih dneh od dneva
objave razpisa.
Prijave naj kandidatke oziroma kandidati
pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis
za direktorico oziroma direktorja Arboretum
Volčji Potok« v osmih dneh po objavi razpisa
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana.
Morebitne dodatne informacije: mag.
Dušan Kramberger, tel. 369-59-63.
Ministrstvo za kulturo
Ob-2375/04
Na podlagi 20. in 34. člena Statuta Doma
Petra Uzarja Svet doma objavlja razpis za
delovno mesto
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direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v
skladu s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (ZSV) in Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSV.
Mandat za razpisano delovno mesto
traja 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratek življenjepis in program dela doma v mandatnem
obdobju, za katerega kandidirajo, v roku 8
dni na naslov Dom Petra Uzarja, Ročevnica
58, Tržič, s pripisom “za razpisno komisijo”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od dneva objave.
Dom Petra Uzarja, Tržič
Št. 112-4/2004/1-1112
Ob-2382/04
Ministrstvo za promet na podlagi 56.
člena in v skladu s prvim odstavkom 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 56/02 in 110/02) objavlja prosto
delovno mesto:
pripravnika v Sektorju za cestni promet v Uradu za prometno politiko in mednarodne odnose.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba strojne smeri,
– znanje uporabe računalnika.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v tretji in četrti točki
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred sklenitvijo
delovnega razmerja.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati z znanjem angleškega in nemškega jezika ter poznavanjem
prometne problematike.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas 10 mesecev, za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Delo se opravlja na
sedežu Ministrstva za promet, Langusova
ulica 4, Ljubljana.

Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana, s pripisom za javni natečaj in s sklicem
na številko 112-8/2003/1-1111. Če je prijava
poslana priporočeno po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave
tega javnega natečaja. O izbiri uradnika bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Janja Kolenc, vodja
Službe za kadre, organizacijo in informatiko,
tel. 01/478-82-78.
Ministrstvo za promet
Št. 111-17/04-0515
Ob-2390/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika
na civilnem oddelku Višjega sodišča v
Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-16/04-0515
Ob-2392/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94, 8/96, 24/98, 48/01 in 67/02):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Mariboru,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču na Ptuju;
b)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču na Jesenicah.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v 2.
členu Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v 1.
členu Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1-30/2004
Ob-2395/04
Sodnik za prekrške v Ljubljani objavlja
prosto uradniško delovno mesto
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višji pravosodni svetovalec.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Sodnik
za prekrške Ljubljana, Mala ulica 3, 1000
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec.
3. Delo na delovnem mestu se lahko
opravlja v naslednjih nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec
II, višji pravosodni svetovalec I.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoj: pravniški državni izpit
oziroma pravosodni izpit.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še druge pogoje, določene v
Zakonu o javnih uslužbencih za imenovanje v naziv.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Upoštevali bomo samo prijave, ki jim
bodo predložena vsa dokazila.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok
za obvestilo o izbiri: pisne ponudbe z opisom
delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje v
8 dneh po objavi na naslov: Sodnik za prekrške Ljubljana, Mala ulica 3, 1000 Ljubljana
(z oznako: »javni natečaj«).
7. Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja: Elza Novina, tel.
01/474-09-45.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in s 4 mesečnim poskusnim delom.
Kandidate bomo o izboru obvestili v
8 dneh po odločitvi.
Sodnik za prekrške v Ljubljani
Ob-4345/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto
1. pripravnika v Agenciji RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije za
uradniško delovno mesto svetovalec, ki se
opravlja v nazivu svetovalec II, in sicer za
čas usposabljanja za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri;
– znanje angleškega jezika;
– znanje drugega tujega jezika;
– poznavanje programskih orodij v okolju
Windows.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, 10 mesecev
tj. čas opravljanja pripravništva, s polnim
delovnim časom. Kandidat bo delo opravljal na sedežu Agencije RS za učinkovito
rabo in obnovljive vire energije, Dimičeva
12, Ljubljana.

Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti fotokopijo diplome in fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije. Dokazilo o
nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni
v kazenskem postopku, bo izbrani kandidat
dostavil kasneje.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala kandidate
na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil in
razgovorov.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
Ljubljana (Kadrovska služba).
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije pridobite na tel. 01/478-72-48
(N. Poč).
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 020-08-01-21/04
Ob-4346/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto
višjega svetovalca v Sektorju za nacionalni prostorski razvoj v Uradu za prostorski razvoj. Delovno mesto višji svetovalec je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
arhitekturne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje angleškega jezika.
Predpisane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da kandidat ima
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z večletnimi izkušnjami s področja načrtovanja prostorskega razvoja oziroma
prometne ali druge gospodarske javne
infrastrukture.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Kandidat bo delo opravljal
na sedežu Ministrstva za okolje, prostor in
energijo, Ljubljana.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lahko
za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
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Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
Ljubljana (Kadrovska služba).
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (N. Poč).
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Druge objave
Št. 6/2004
Ob-2291/04
Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257
Pivka (v nadaljevanju: prodajalec), ki jo v
postopku prodaje komunalno opremljenih
zemljišč v industrijsko obrtni coni Neverke
zastopa Komisija za prodajo zemljišč v IOC
Neverke (v nadaljevanju: komisija), na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta občine Pivka št. 03201/2003
z dne 21. 5. 2003 objavlja
javno zbiranje ponudb
Za prodajo komunalno opremljenih
stavbnih zemljišč v območju industrijsko
obrtne cone Neverke za potrebe industrije
in obrti.
1) Prodajajo se naslednja zemljišča:
– gradbena parcela št. 1, ki obsega
parcelo z delovno št. 3566/10 k.o. Stara
Sušica v izmeri 1579 m2, izklicna cena je
9,395.050 SIT,
– gradbena parcela št. 2, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/9 in 3534/9 k.o. Stara Sušica v izmeri 1780 m2 in 32 m2 (skupaj
1812 m2), izklicna cena je 10,781.400 SIT,
– gradbena parcela št. 3, ki obsega
parcelo z delovno št. 3566/8 k.o. Stara
Sušica v izmeri 5159 m2, izklicna cena je
30,696.050 SIT,
– gradbena parcela št. 4, ki obsega
parcelo z delovno št. 3566/7 k.o. Stara
Sušica v izmeri 5387 m2, izklicna cena je
32,052.650 SIT,
– gradbena parcela št. 5, ki obsega
parcelo z delovno št. 3566/6 k.o. Stara
Sušica v izmeri 2179 m2, izklicna cena je
12,965.050 SIT,
– gradbena parcela št. 6, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/5 in 3566/3 k.o. Stara Sušica v izmeri 2210 m2 in 192 m2 (skupaj
2402 m2), izklicna cena je 14,291.900 SIT,
– gradbena parcela št. 7, ki obsega
parcelo z delovno št. 3566/14 k.o. Stara
Sušica v izmeri 2804 m2, izklicna cena je
16,683.800 SIT,
– gradbena parcela št. 8, ki obsega
parcelo z delovno št. 3566/15 k.o. Stara
Sušica v izmeri 1738 m2, izklicna cena je
10,341.100 SIT,
– gradbena parcela št. 9, ki obsega
parcelo z delovno št. 3566/17 k.o. Stara
Sušica v izmeri 1370 m2, izklicna cena je
8,151.500 SIT,
– gradbene parcele se prodajajo po načelu videno – kupljeno.
Navedene cene v tem odstavku ne vključujejo DDV.
V komunalno opremo gradbene parcele
je všteto: dvopasovna asfaltirana cesta s
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pločnikom in javno razsvetljavo, vodovod,
meteorna kanalizacija, telefonski vod in kabelska kanalizacija za elektriko z možnostjo
priključka maks. 200 m oddaljenosti, vse na
robu parcele.
2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetniki in pravne osebe,
kateri morajo predložiti izpis iz evidence
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
DURS oziroma izpis iz sodnega registra, ki
ni starejši kot 30 dni.
3. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje elemente:
– številko gradbene parcele, ki je predmet ponudbe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
– izpis ponudnika iz sodnega registra ali
evidence DURS.
4. Kupec mora na izklicno oziroma ponujeno ceno plačati 20% DDV.
Rok plačila je 8 dni po izstavljenem računu.
5. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene na transakcijski račun Občine Pivka
št. 01291-0100016298, s pripisom – za javno zbiranje ponudb. Varščina mora biti vplačana do roka 1. 3. 2004, ki velja za oddajo
ponudb. Plačana varščina bo izbranemu
ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim
ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.
6. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na sedež Občine Pivka,
Kolodvorska 5, 6257 Pivka, najkasneje do
vključno 1. 3. 2004 do 12. ure, v zapečateni ovojnici, s pripisom »Ponudba za nakup
zemljišča v IOC Neverke – ne odpiraj«.
Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 3.
2004 ob 13. uri v sejni sobi Občine Pivka.
7. Osnovni kriteriji in merila za vrednotenje ponudb:
1. ponujena cena – največ 80 točk,
2. glede na obseg površine nakupa
– največ 20 točk.
1) Točke so – (ponujena cena/najvišja
ponujena cena) x 80
2) Točke odvisne od obsega nakupa so:
– nakup dveh stikajočih se parcel – 5
točk,
– nakup treh ali več stikajočih se parcel
– 10 točk,
– nakup nad 7500 m2 – 10 točk.
Ponudba se vrednoti kot celota, točke pa
veljajo za vsako parcelo posebej.
Ponudnik, ki odda ponudbo za nakup
več gradbenih parcel, ki po površini za več
kot trikrat presegajo posamezno parcelo, za
katero je bila oddana druga ponudba, ima
prednost pred drugim ponudnikom ne glede
na točkovanje.
Če prvi ponudnik odda ponudbo za več
gradbenih parcel, drugi ponudnik pa odda
ugodnejšo ponudbo po kriterijih tega razpisa
za eno od teh gradbenih parcel, za prvega
ponudnika ponudba ni zavezujoča.
8. Pri nakupu nad 7500 m2 je možen
odlog plačila 40% kupnine za dobo največ
18 mesecev. Za znesek odloga se za dobo
odloga obračuna obresti po fiksni 9% letni
obrestni meri. Obresti po tem odstavku se
plačujejo na 6 mesecev. Znesek odloga
mora kupec pred podpisom pogodbe zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na
prvi poziv.
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9. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike, da v posameznih
elementih dopolnijo ponudbo. Občina lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja,
ne da bi za to navedla razloge.
10. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom, je izključena.
11. O najugodnejšem ponudniku bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Uspeli ponudnik bo dolžan pogodbo
skleniti v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Kupec je dolžan poleg kupnine in DDV
plačati še stroške notarja in vknjižbe v zemljiško knjigo.
Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupnine
oziroma s plačilom dela kupnine in predložitvijo ustrezne bančne garancije za plačilo
v skladu z razpisom.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom in o nepremičninah dobijo ponudniki na
spletni strani http://www.pivka.si in na Občini Pivka, vsak delavnik od 9. do 10. ure, pri
kontaktni osebi prodajalca Dušanu Kristan
ali na tel. 05/721-01-11, 041/688-612, faks
05/721-01-02, e-pošta: dusan.kristan@pivka.si.
Občina Pivka

Obvestila o vlogah za
priznavanje označb
posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil
Št. 324-01-47/2002/15
Ob-2290/04
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na podlagi drugega odstavka 9.
člena Pravilnika o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil (Uradni list RS, št. 76/03) ter
v zvezi z 19. členom Uredbe o organih
v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št.
58/03) objavlja
obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje označbe
geografskega porekla
za BOVŠKI SIR
Dne 3. 2. 2004 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56, 58, 1000 Ljubljana prejelo popolno
vlogo za priznanje označbe geografskega
porekla za:
BOVŠKI SIR
Vlagatelj: Društvo rejcev drobnice
Bovške, Trenta 34, 5232 Soča.
Vloga se vodi pod št: 324-01-47/2002.
Specifikacija in poročilo o posebnostih sta
na vpogled javnosti in vsem zainteresiranim
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, VI. nadstropje, soba 603 ob predhodni najavi na tel.
478-91-09 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: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-11-21102-649/2001-27 Ob-2272/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Elvirja Djogića, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Elvirju Djogiću, roj. 3. 3. 1977, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Zaloška
cesta 47, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-693/2003-7 Ob-2283/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Kržalić Enverja, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Kržalić Enverju, roj. 31. 5. 1958, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na Ižanski cesti 400B
v Ljubljani, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-933/2003
Ob-2284/04
Upravna enota Piran izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 037-1/95 z dne 1. 9. 1995, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Černigoj Miloša, sedaj neznanega
prebivališča, naslednji sklep:
1. Zvezdano Kraševec, delavko Upravne enote Piran, se postavi za začasno zastopnico stranki Černigoj Milošu, roj. 2. 11.
1963, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
Portorožu, Pot pomorščakov 22, sedaj neznanega prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi sama stranka, njen zastopnik ali
pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 211-8/2003-120
Ob-2285/04
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
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l. RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice št. 031-1/00-1 z
dne 3. 4. 2000 v upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Bajrekatervić Cana, sedaj neznanega prebivališča,
izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika Bajrekatervić Canu, roj. 2. 2. 1981, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Mali vrh 22a,
Globoko, sedaj neznanega prebivališča, se
postavi Danica Hanigman Ban, delavka
Upravne enote Brežice.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-283/2003-519
Ob-2286/04
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. 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 dejanskega
stalnega prebivališča Kotnik Pavla, katerega
prebivališče je neznano, naslednji sklep:
1. Kotnik Pavlu, roj. 4. 4. 1976 v Mariboru, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
Mariboru, Ulica Staneta Severja 19, se postavi začasni zastopnik Janez Grušovnik,
delavec Upravne enote Maribor.
2. Začasni zastopnik zastopa stranko le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za
to oziroma dokler v postopku ne nastopi
stranka sama, njen pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
Št. 2/05-08-21102-355/2003-17 Ob-2331/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Trampuš Stanka, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Trampuš Stanku, roj. 19. 1. 1953, s prijavljenim stalnim prebivališčem na Javorju 29 v
Ljubljani, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 403-209-7/03-6
Ob-2336/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Vrhnika izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/00)
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Josipu Zupančiću, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep;
1. Za začasnega zastopnika stranki Josipu Zupančiću, roj. 25. 1. 1965, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Vrhnika,
Kurirska pot 16, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Zaletel Maruša, delavka
Upravne enote Vrhnika.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-11-21102-169/2001-45Ob-2344/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Borisa Žiberta, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Boris Žibert, roj. 24. 7. 1950, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ulica Hermana Potočnika 41, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 465-4/2003-159
Ob-4352/04
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice izdaja na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02 – v
nadaljevanju ZUP), po pooblastilu načelnika
Upravne enote Brežice št. 031-1/00-1/45 z
dne 4. 10. 2000, po uradni dolžnosti, v zadevi razlastitve zemljišča parc. št. 4017/2 k.o.
Cerklje, vknjiženega v zemljiškoknjižni vložek št. 1348 k.o. Cerklje in v lasti Stanislava
Luskovca, naslednji sklep:
Nataša Planinc, Bizeljska cesta 25, Brežice, višja upravna delavka Upravne enote
Brežice, se postavi za začasno zastopnico
razlastitvenemu zavezancu, neznanega
prebivališča, Stanislavu Luskavcu.
Začasna zastopnica bo razlastitvenega
zavezanca zastopala v postopku razlastitve
zemljišča parc. št. 4017/2 k.o. Cerklje (vknjiženo v zemljiškoknjižni vložek št. 1348 k.o.
Cerklje), ki je bil uveden na zahtevo razlastitvenega upravičenca, Republike Slovenije, pri tukajšnji upravni enoti, dokler so
podani razlogi za zastopanje.

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 020-49/00003/2003
Ob-2224/04
Na podlagi prvega odstavka 10. člena
Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Ur.
l. RS, št. 13/93) izdajam, v zadevi pridobitve lastnosti reprezentativnosti Sindikata
delavcev radiodifuzije Slovenije, naslednjo
odločbo:
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije se določi kot reprezentativni sindikat v
radijski in televizijski dejavnosti.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 025-4/2003
Ob-2304/04
1. Upravna enota Piran prejme v hrambo
Pravila Sindikata zavoda SVIZ SE-OŠ “Vincenzo de Castro” Piran - Pirano:
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Datum vpisa: 5. 1. 2004.
Ime in kratica sindikata: “Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije
SE-OŠ “Vincenzo de Castro” Piran - Pirano, Vojkova 1, 6330 Piran - SVIZ SE-OŠ
“Vincenzo de Castro” Piran - Pirano.
Sedež sindikata: Vojkova 1, 6330 Piran.
2. Pravila iz prve točke te odločbe so vpisana v register evidence, ki se vodi pri temu
organu pod zaporedno številko 31.
3. Sindikat mora sporočiti tukajšnjemu
upravnemu organu vse spremembe podatkov, se vpisujejo v evidenco in dejstva, ki
so podlaga za vpis v evidenco.
Št. 025-4/2003
Ob-2305/04
1. L’Unita’ amministrativa di Pirano assume in custodia il Regolamento del Sindacato dell’ente SEIS SE “Vincenzo de Castro”
Piran - Pirano:
Data d’sicrizione: 5. 1. 2004.
Denoninazione ed abbreviazione del sindacato: “Sindacato dell’attivita’ Educativa, Istruttiva e Scientifica Della Slovenia
Della SE-OŠ “Vincenzo de Castro” Piran
- Pirano, via Vojko 1, 6330
Pirano - SEIS della SE-OŠ “Vincenzo de
Castro” Piran - Pirano.
Sede de sindacato: via Vojko 1, 6330 Pirano.
2. Il Regolamento di cui al primo punto
del presente decreto č iscritto al numero
consecutivo 31 del registro dell’evidenza,
tenuto presso l’organo in epigrafe.
3. Il Sindacato ha l’obbligo di comunicare all’organo in epigrafe tutte le modifiche
dei dati che s’iscrivono all’evidenza, e delle
circostanze a motivazione dell’iscrizione
all’evidenza.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-2206/04
Na osnovi 64. člena Zakona o medijih
objavlja družba Radio Sora d.o.o., Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Loka, naslednje
podatke:
a) Imena in naslovi fizičnih in pravnih
oseb, ki imajo v premoženju družbe najmanj 5% deleža kapitala:
– KD Holding d.d., Celovška 206, 1000
Ljubljana – 6,16%,
– FM – NET, podjetje za radijsko in televizijsko dejavnost, d.o.o., Celovška 206,
1000 Ljubljana – 20% (sprememba 14. 1.
2003),
– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka – 25,11%,
– Slovenska odškodninska družba d.d.,
Mala ulica 5/IV, 1000 Ljubljana – 6,14%.
b) Imena in naslovi organov upravljanja:
– poslovodstvo: Marjan Potočnik, Sveti
Duh 100, 4220 Škofja Loka – direktor.
Ob-2207/04
I. Izdajatelj: Jackie CO d.o.o., Dolenjska
105, 1000 Ljubljana.
II. Podatek o osebah, ki imajo več kot 5%
kapitala oziroma upravljalskih glasov:
Družbenika izdajatelja sta:
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1. Josip Jesih, Dolenjska cesta 105,
Ljubljana, s 66,50% lastniškim deležem in
2. Uršula Jesih, Dolenjska cesta 105,
Ljubljana, s 33,50% lastniškim deležem.
III. Organ upravljanja: Josip Jesih - direktor družbe.
Ob-2308/04
Ime medija: ETV.
Zvrst medija: Lokalna televizija.
Podatki lastnikov medija: EVJ Elektroprom d.o.o., Loke 22, 1412 Kisovec; lastnik:
Janez Vidmar – delež 100%.
Ob-2309/04
Ime medija: Unikat, Loški utrip.
Izdajatelj: Freising d.o.o., Mestni trg 20,
4220 Škofja Loka.
Lastnik, ki ima več kot 5% delež kapitala: Franc Bogataj, Stara cesta 29, Škofja
Loka.
Ob-2311/04
Ime medija: Naš čas, Radio Velenje.
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Kidričeva cesta 2a, 3320 Velenje.
Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Več kot 5% odstotkov glasovalnih pravic
in kapitala imajo: Boris Zakošek 25,8%, Mira
Zakošek 11,66%, Stane Vovk 10,96%, Mitja
Čretnik 9,35%, Nina Jug 7,58%, Naš čas,
d.o.o., 6,44%.
Uprava: Boric Zakošek, direktor.
Ob-2312/04
Ime medija: e-Fotografija.
Izdajatelj: Image & CO, Inženiring, d.o.o.,
Berčičeva 8b, Ljubljana.
Lastnik z najmanj 5% deležem kapitala in
upravljalskih pravic: Kastelic Ksenija, Rusjanov trg 8, Ljubljana – 99%.
Viri financiranja: oglaševanje.
Direktor: Intihar Matjaž, Rusjanov trg 8,
Ljubljana.
Ob-2314/04
Radio Trbovlje d.o.o., v skladu s 64. členom Zakona o medijih objavlja naslednje
podatke:
Lastniki, ki imajo najmanj 5% delež kapitala in upravljalskih pravic:
1. Maksima Holding, d.d., Ljubljana, Trg
republike 3 (28,16%);
2. Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, (9,38%);
3. Majcen Zlata, Hrastnik, Brnica 63
(7%);
4. Novak Alenka, Dol pri Hrastniku, Brdce 15A (6,40%);
5. Frol Marjan, Trbovlje, Opekarna 13
(13,25%);
6. Naglav Jože, Trbovlje, Cesta Tončke
Čeč 36 (7%);
7. Skvarča Janko, Trbovlje, Keršičeva
cesta 37/A (7%);
8. Gulič Aleš, Trbovlje, Trg revolucije 4
(7%);
9. Drnovšek Jože, Zagorje, Prapreče 40
(5,21%).
Direktor Radia Trbovlje d.o.o.: Marjan
Frol.
Ob-2316/04
IMPOS d.o.o., Slovenska Bistrica, Trg
svobode 16, kot izdajatelj tednika Panorama in njegovih prilog, objavlja podatke
o lastništvu izdajatelja splošno-informativ-
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nega tiskanega tednika, vpisanega v razvid
medijev pod zap. št. 269 pri Ministrstvu za
kulturo RS:
– Bojan Sinič, direktor, Laporje 41, 2318
Laporje: 50%,
– Danilo Dvoršak, prokurist, Gregorčičeva 19, Zg. Polskava: 50%.

Hoče (26,65%),
– Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana (10%).
Član uprave: direktor Boris Cekov.
Člani nadzornega sveta: dr. Jože Glogovšek, Tone Vogrinec, Bojan Rajtmajer,
Petrina Šebart Žižek in Borko De Corti.

Ob-2317/04
Pravna oseba: ATV Babnik & CO d.n.o.
Sedež: Pokopališka pot 8, 1270 Litija.
Podrukcija programa: ATV Signal Litija.
Lastniški in upravljalski delež: Franc
Babnik, Pokopališka pot 8, 1270 Litija
– 100% lastnik in upravljalec.
Direktor: Franc Babnik.

Ob-2361/04
Ime medija: Revija X.
Izdajatelj: Uniplet Seme k.d., C. v Bevče
13, Velenje.
Lastnika:
– komanditist: Seme Gregor, C. v Bevče
13, Velenje,
– komplementar: Jamer-Seme Joža, C.
v Bevče 13, Velenje.

Ob-2319/04
Radijski program: Radio Maxi – Prleški val.
Izdajatelj: Recal, podjetje za proizvodnjo
in informiranje d.o.o., Ulica Dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe, ki ima v premoženju izdajatelja
najmanj 5 odstotni delež kapitala, oziroma
najmanj 5 odstotni delež glasovalnih oziroma upraviteljskih pravic: 100% lastnik in
upravljalec Drago Žuman, Ulica Dr. Franca
Kovačiča 22, 9240 Ljutomer.

Objave
gospodarskih družb
Št. 1.3.-62/04

Ob-2347/04

Ob-2323/04
Program: Radio Robin.
Firma pravne osebe (izdajatelj): Radio
Robin radijska dejavnost d.o.o.
Sedež pravne osebe: Ulica Tolminskih
puntarjev 012, 5000 Nova Gorica.
Vir financiranja: ekonomska propaganda
(reklamni oglasi).
Fizične osebe, ki imajo v lasti več kot 5%
kapitala družbe:
– Gregorič Darija, Rutarjeva ulica 8,
5000 Nova Gorica (7,094%);
– Špacapan Črtomir, Ul. 25. maja 3,
5000 Nova Gorica (16,762%);
– Šuligoj Alfred, Podmark 2, 5290 Šempter pri Gorici (5,0290%);
– Šuligoj David, Podmark 2, 5290 Šempeter pri Gorici (20,115%);
– Lozej Davorin, Ul. Klementa Juga 10,
5250 Solkan (51,000%).
Direktor: Marko Vuksanovič.

Obvestilo
Poslovodstvo družbe Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana na podlagi 533.f člena Zakona o
gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
1. Dne 9. 2. 2004 je bil sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva
ulica 9, predložen Delitveni načrt družbe
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
2. Družba Holding Slovenske železnice,
d.o.o. s tem obvestilom opozarja, da je dolžna v roku najmanj 14 dni pred zasedanjem
skupščine, ki bo odločala o delitvi, družbeniku skupaj z vabilom poslati kopijo Delitvenega načrta in letnega poročila za zadnja tri
poslovna leta, otvoritvene bilance prenosne
družbe in novoustanovljenih družb na dan
31. 8. 2003/1. 9. 2003, poročilo uprave o
delitvi, poročilo o reviziji in poročilo nadzornega sveta o pregledu delitve.
3. Upnikom in svetu delavcev se bo na
njihovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dal prepis delitvenega
načrta.
4. Na zasedanju skupščine je poslovodstvo dolžno predložiti navedene listine
in ustno obrazložiti vsebino Delitvenega
načrta, prav tako pa mora družbenika obvestiti o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od
sestave Delitvenega načrta do zasedanja
skupščine. Za pomembno se šteje predvsem tista sprememba, zaradi katere bi
bilo primerna drugačna dodelitev deležev
v novih družbah.
Poslovodstvo
Holdinga Slovenske železnice, d.o.o.

Ob-2324/04
Ime medijev: Večer, 7*dni, Naš dom in
Vroči kaj.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu:
– Delo prodaja, d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana (6,94%),
– Infond Holding, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (36,29%),
– Infond ID Investicijska družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (14,98%),
– Leykam Hoče, d.o.o., Miklavška c. 61,

Ob-2355/04
LIK – VIO, družba z omejeno odgovornostjo posebnega družbenega pomena
za zaposlovanje in rehabilitacijo invalidov,
d.o.o., Novomeška c. 5, Kočevje, v okviru
postopka prisilne poravnave daje možnost
in vabi svoje upnike, da konvertirajo svoje
terjatve v osnovni kapital družbe.
Prosimo, da zainteresirani pošljejo svojo
pisno odločitev na sedež družbe najkasneje
do vključno 27. 2. 2004.
Direktor LIK – VIO, d.o.o.

Ob-2320/04
I. Izdajatelj: Cedra CO d.o.o., Dolenjska
105, 1000 Ljubljana.
II. Podatek o osebah, ki imajo več kot 5%
kapitala oziroma upravljalskih pravic
Družbenika izdajatelja sta:
1. Josip Jesih, Dolenjska cesta 105,
Ljubljana, s 50% solastninskim deležem in
2. Jakica Jesih, Dolenjska cesta 105,
Ljubljana, s 50% solastninskim deležem.
III. Organ upravljanja: Josip Jesih – direktor družbe.
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Odkupi poslovnih deležev
družb
Št. 0017
Ob-2334/04
Skladno z 465. členom ZGD vas obveščamo, da je družba CM Celje, d.d., Lava 42,
3000 Celje v družbi Ceste-Kanalizacija Celje
d.d., pridobila večinski delež in sicer:
– 32.402 delnic družbe Ceste-Kanalizacija Celje d.d., oziroma 28% v osnovnem kapitalu družbe – preknjižba delnic je v teku,
– 24.158 delnic družbe Ceste-Kanalizacija Celje d.d., od malih delničarjev oziroma
27,14% v osnovnem kapitalu.
CM Celje, d.d. je s tem postala 83,94%
lastnik družbe Ceste-Kanalizacija Celje
d.d.
CE-KA Celje d.d.
direktor Matej Fink
Ob-2335/04
Uprava družbe Kompas hoteli Bled, d.d.,
na zahtevo A banka Vipa d.d. Ljubljana objavlja obvestilo, prejeto dne 2. 2. 2004:
Na podlagi 2. in 64. člena Zakona o
prevzemih je A banka Vipa, d.d., Slovenska 58, Ljubljana dne 28. 1. 2004 postala
lastnik 45.655 delnic Kompas hoteli Bled,
d.d., kar predstavlja 39,06% vseh izdanih
rednih z glasovalno pravico oziroma skupaj
39,06% delež v kapitalu družbe Kompas
hoteli Bled, d.d.
Kompas hoteli Bled, d.d.
uprava

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 1/2004
Ob-2350/04
Družba MF-finance, d.d., Dunajska 9,
Ljubljana objavlja sklep skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala z dne 9. 7. 2003:
Osnovni kapital družbe se zmanjša po
postopku poenostavljenega zmanjšanja
za izhodiščno višino 1,500.000 SIT in bo
po zmanjšanju znašal v izhodiščni višini
8,500.000 SIT. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je prenos sredstev v izhodiščni višini 1,500.000 SIT v kapitalske rezerve
družbe.
Osnovni kapital se zmanjša z združevanjem delnic v menjalnem razmerju tako,
da se po dvajset dosedanjih delnic združi,
delničarjem, ki bodo na presečni dan imetniki najmanj dvajset delnic, pa bo za vsakih
dvajset delnic izdano sedemnajst delnic,
nominalne vrednosti po 1.000 SIT vsaka.
Znesek v izhodiščni višini 1,500.000 SIT, ki
predstavlja razliko med osnovnim kapitalom
pred zmanjšanjem v višini 10,000.000 SIT
in osnovnim kapitalom po zmanjšanju v izhodiščni višini 8,500.000 SIT, se prenese v
kapitalske rezerve.
Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, so upravičeni
do zavarovanja, če terjatve v šestih mesecih po objavi prijavijo, kolikor ne bi mogli biti
poplačani.
MF-finance, d.d.
Ob-2358/04
Družba Alpetour THP d.o.o., Kapucinski
trg 9, Škofja Loka, vpisana v sodnem re-

gistru Okrožnega sodišča v Kranju pod št.
registrskega vložka 1/00330/00 v skladu s
454. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe Alpetour THP d.o.o., Kapucinski
trg 9, Škofja Loka, ki so ga sprejeli družbeniki družbe na skupščini dne 3. 7. 2003,
v zvezi z oddelitvijo prenosne družbe Alpetour THP d.o.o. in z ustanovitvijo novih
družb PHS Center Štemarje d.o.o. in THP
Krona d.o.o., obe s sedežem v Škofji Loki,
ki glasi:
Zaradi izvedbe oddelitve se osnovni
kapital Alpetour THP d.o.o. zmanjša za
147,043.725,84 SIT tako, da po zmanjšanju
le ta znaša 38,126.274,16 SIT. Zmanjšanje
se izvede s sorazmernim zmanjšanjem nominalnih zneskov osnovnih vložkov in poslovnih deležev, kot je določeno v 4. točki
Delitvenega načrta.
Na podlagi drugega odstavka 454. člena
ZGD družba poziva upnike, da se zglasijo
na sedežu družbe in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Alpetour THP d.o.o.
direktor Andrej Kolarič

Sklici skupščin
Ob-2354/04
Na podlagi Statuta družbe Lik Lesna
industrija Kočevje d.d., Novomeška cesta
5, 1330 Kočevje, objavlja
5. sejo skupščine
v sredo, 17. marca 2004, ob 12. uri na
sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja, dveh števcev
glasov in notarja.
Predlog sklepa: predsednik skupščine:
Borut Kopitar. Zapisnikar: Andraž Južnič.
Števca glasov: Jana Ivič-Rac in Nataša
Štamfelj. Notar: Nina Češarek.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
3. Razrešitev člana nadzornega sveta ter
imenovanje novega.
Predlog sklepa: z dnem 27. 1. 2004 se
članstva nadzornega sveta Lik Kočevje d.d.
razreši Helena Koračin. Za novega člana
nadzornega sveta se z dnem skupščine
imenuje Damjan Škofič, Bezena 6a, 2342
Ruše.
4. Sprememba Statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se statut v predlaganem besedilu.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v sejni sobi, vsak delovni dan od 13. do 15. ure.
Dopolnitev dnevnega reda s predlogi,
morajo delničarji sporočiti pisno upravi,
najkasneje v roku 10 dni od objave sklica
5. seje skupščine. Nasprotne predloge in
njihove utemeljitve morajo delničarji poslati
upravi v roku 7 dni od sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so 10 dni pred sejo skupščine vpisani v
delniško knjigo. Njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo imeti pisno pooblastilo.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
samo tisti, ki bodo najkasneje 3 dni pred
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sejo skupščine, pisno prijaviji svojo udeležbo na sedežu družbe, pooblaščenci in
zastopniki pa morajo v tem roku deponirati
poblastilo.
Udeležence skupščine prosimo, da zaradi razdelitve glasovnic pridejo eno uro pred
začetkom skupščine.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo skupščina isti dan, ob 14. uri v
istem prostoru, z enakim dnevnim redom
in bo veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Lik Kočevje d.d., uprava

Zavarovanja
SV 95/04
Ob-4348/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marka Finka iz
Celja, Stanetova 16, SV 95/03 z dne 5.
2. 2004, je bilo stanovanje št. 4, v izmeri
62,43 m2, v II. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Prešernova 22 D, Velenje, ležeče na parc. št. 2692/1, k.o. Velenje, last Šmarčan Mirana, pridobljeno na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 81/XI/91 z dne 29. 11. 1991,
sklenjene med Rudnikom lignita Velenje,
Partizanska 78, Velenje in Šmarčan Miranom, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 7,100.000 SIT, s pripadki napram
dolžniku Šmarčan Miranu.
SV 94/04
Ob-4349/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 94/04 z dne
5. 2. 2004, je nepremičnina, dvosobno
stanovanje št. 119 z dvema kabinetoma,
v skupni izmeri 66,35 m2, ki se nahaja v
pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru, Ulica Staneta Severja 17, Maribor, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 2/IMPM z dne 15. 3. 1995,
z dodatkom z dne 23. 1. 2004 in aneksom
z dne 27. 1. 2004, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga
z omejeno odgovornostjo Bahnhofstrasse
2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Marjana in Zorice Jančar, oba stan. Ulica
Staneta Severja 17, Maribor, v višini 25.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila oziroma izterjave, s pripadki.
SV 04/2004
Ob-4350/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 04/2004 z dne 5. 2.
2004, je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja
v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu
Brodarjev trg 15, Ljubljana, stoječega na
parc. št. 1100, 1097, 1095/1, 1099, 1098,
1095/3, k.o. Moste, v skupni izmeri 44,31
m2, z idealnim solastninskim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah in pravico uporabe na funkcionalnem
zemljišču, ki je last dolžnice Tatjane Kuster,
rojene 2. 4. 1949, stanujoče Brodarjev trg 15,
Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogod-
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be, sklenjene dne 3. 12. 1998 s prodajalcem
Nuriosmanom Redjepijem, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Bohnstrasse 22, Dobrla
vas, Avstrija, z enolično identifikacijo številko
AJPES-a: 1870653, za zavarovanje denarne
terjatve vv išini 45.000 EUR s pp.
SV 62/2004
Ob-4351/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 62/2004 z dne 5. 2.
2004, je bilo stanovanje št. 6, ki se nahaja
v drugem nadstropju stanovanjske hiše, na
naslovu Trubarjeva cesta 85, Ljubljana, stoječe na parc. št. 1306, k.o. Tabor, v skupni
izmeri 64,49 m2, in sestoji iz kuhinje v izmeri
8,50 m2, sobe 21,50 m2, sobe 17 m2, kopalnice 2,43 m2, stranišča 0,80 m2, hodnika
8,50 m2, shrambe 0,45 m2, balkona oziroma
terase 0,84 m2 in drugih prostorov 4,47 m2, z
idealnim solastninskim deležem na skupnih
prostorih delih, objektih in napravah in pravico uporabe na funkcionalnem zemljišču,
v lasti dolžnika Miha Cudermana, roj. 8. 2.
1966, stanujočega Trubarjeva c. 85, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja, sklenjene dne 21. 1.
1992 s prodajalko Občino Ljubljana Center,
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank
Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Bohnstrasse 22, Dobrla vas, Avstrija, z enolično identifikacijsko številko AJPES-a: 1870653, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 25.000 EUR s pp.
SV 72/2004
Ob-4353/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 72/2004 z dne 6. 2.
2004, je bilo stanovanje št. 29, ki se nahaja
va mansardi stanovanjskega objekta na naslovu Cesta komandanta Staneta 15, Litija,
stoječega na parc. št. 127/14, k.o. Litija, v
skupni izmeri 80,21 m2 in 12 m2 stanovanjskih prostorov na podrešju, z idealnim solastninskim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah in pravico uporabe na funkcionalnem zemljišču, v solasti
zastaviteljev Janje Babič, roj. 21. 9. 1959
in Branka Babiča, roj. 24. 2. 1959, oba
stanujoča Cesta komandanta Staneta 15,
Litija, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 27. 10. 1993, s prodajalko
Občino Litija in dodatka z dne 18. 6. 2001,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank
Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Bahnstrasse 22, Dobrla vas,
Avstrija, z enolično identifikacijsko številko
Ajpes-a: 1870653, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 45.000 EUR s pp.
SV 117/2004
Ob-4354/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 117/2004 z dne
5. 2. 2004, je poslovni prostor št. 3 v izmeri 43 m², v pritličju trgovsko-poslovnega
objekta v Mariboru, Ljubljanska 42, ki stoji
na parc. št. 1609/1 in 1609/20 k.o. Tabor,
last družbe M BOLARIČ d.o.o., s sedežem
Maribor, Jurčičeva ulica 3, do celote, na temelju prodajne pogodbe št. 01/03, sklenjene
v notarskem zapisu opr. št. SV 1529/03-1 z
dne 16. 12. 2003, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
do najvišjega zneska 16,000.000 SIT.
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SV 119/2004
Ob-4355/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 119/2004 z dne 5. 2.
2004, je štirisobno stanovanje št. C/N/4-5 v
izmeri 137,94 m², terasa v izmeri 26,69 m²,
kletni boks C3 v izmeri 13,81 m² in garažna
boksa št. G17 v izmeri 20 m² in G18 v izmeri 17 m², v objektu-blok »C«, ki stoji na
parc. št. 77/3, vl. št. 876 k.o. Kamnica, last
Tibar d.o.o., na temelju kupoprod. pog. z
dne 3. 2. 2003 in aneksa št. 1 z dne 2. 2.
2004, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
20,000.000 SIT s pp.
SV 128/2004
Ob-4356/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 128/2004
z dne 9. 2. 2004, je stanovanje št. 69/III v
izmeri 70,47 m², s kletno shrambo, v Mariboru, Prušnikova 48, ki stoji na parc. št.
1118/1 in 1118/2 k.o. Sp. Radvanje, solast
Lukačević Mire in Lukačević Josipa, obeh
stan. Maribor, Markovičeva 15, na temelju
kupoprod. pog. z dne 27. 1. 2004, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
24.600 EUR s pp, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju BS za EUR na dan plačila oziroma izterjave.
SV 119/04
Ob-4357/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora opr. št. SV 119/04 z dne 5. 2.
2004, je bila nepremičnina, stanovanje št.
4 v prvem nadstropju, v skupni izmeri 74,10
m2, v stanovanjski hiši na naslovu Šentilj v
Slovenskih goricah 118 D, stoječe na parc.
št. 969/1, k.o. Šentilj, ki je last Košir Dine
in Košir Gregorja, vsakega do 1⁄2 od celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe opr. št.
SV 1252/03 z dne 22. 10. 2003, sklenjene
s prodajalko Šenveter Anito, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v
višini 16.942,81 EUR, kar znaša v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo 4,018.000 SIT z realno letno obrestno
mero Euribor + 3,25%, s tem, da se realna
vrednost kredita ohranja s pomočjo valutne
klavzule (EUR), da banka obračuna v času
porabe kredita interkalarne obresti, veljavne
obrestne mere Euribor, pribitka na Euribor in
odplačilne dobe, določene v kreditni pogodbi za porabljen del kredita po obrestni meri,
ki je enaka pogodbeni obrestni meri z rokom
zapadlosti terjatve po poteku 180 mesecev,
šteto od dneva izteka 60 dnevnega roka od
dneva sklenitve kreditne pogodbe, to je od
27. 1. 2004.
SV 127/04
Ob-4358/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora, opr. št. SV 127/04 z dne 9. 2.
2004 je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 19, v IV. nadstropju stanovanjske
hiše v Rušah, Šarhova pot 6, stoječe na
parc. št. 748, pripisano vl. št. 717, k.o. Ruše,
ki je last Flakus Ljudmile do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 113/96 z dne
28. 5. 1996, sklenjene s prodajalko Tovarno
dušika Ruše, metalurško kemična industrija

d.o.o., Ruše, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v višini 10.678,74 EUR, kar
znaša v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve
pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu
z valutno klavzulo 2,500.000 SIT, z realno
letno obrestno mero 7,5%, s tem, da se
realna vrednost kredita ohranja s pomočjo
valutne klavzule (EUR), da banka obračuna
v času porabe kredita interkalarne obresti
za porabljen del kredita po obrestni meri, ki
je enaka pogodbeni obrestni meri z rokom
zapadlosti terjatve po poteku 180 mesecev,
šteto od dneva izteka 60 dnevnega roka od
dneva sklenitve kreditne pogodbe, to je od
29. 1. 2004.
SV 47/04
Ob-4359/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 47/04 z dne 3. 2. 2004,
je bilo enosobno stanovanje št. 14, ki se nahaja v četrtem nadstropju večstanovanjske
hiše v Radovljici, Cankarjeva 31/A, stoječe
na parc. št. 279/29 k.o. Radovljica, v skupni
izmeri 37,20 m2, last zastaviteljice Mojce
Dolenc, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 16. 1. 2004, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank Borovlje, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Hauptplatz
16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.500
EUR s pripadki.
SV 49/04
Ob-4360/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 49/04 z dne 5. 2. 2004, je
bilo trisobno stanovanje št. 43, ki se nahaja
v desetem nadstropju večstanovanjske hiše
na Jesenicah, Cesta revolucije 2 B, stoječe
na parc. št. 518/3 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 66,84 m2, last zastaviteljice Sabine
Hadžić, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 2. 2. 2004 in aneksa št. 1 k prodajni
pogodbi z dne 2. 2. 2004, ki datira z dnem
3. 2. 2004, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Hauptplatz
16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000
EUR s pripadki.
SV 51/04
Ob-4361/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 51/04 z dne 5. 2. 2004,
je bilo enosobno stanovanje št. 28, ki se nahaja v četrtem nadstropju večstanovanjske
hiše na Jesenicah, Cesta revolucije 4, stoječe na parc. št. 536/2 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 26,22 m2, last zastaviteljice Bojane
Jasenc, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 30. 1. 2004, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank Borovlje, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Hauptplatz
16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 28.500
EUR s pripadki.
SV 126/04
Ob-4362/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 126/04
z dne 5. 2. 2004, je bilo zastavljeno trisobno-dupleks stanovanje št. 44, v mansardi,
v skupni izmeri 94,85 m2, ki se nahaja v
večstanovanjskem objektu na naslovu Topniška 27, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1258
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in 1257/1, k.o. Bežigrad, skupaj s shrambo
št. 44 v izmeri 5,10 m2 in parkirnim mestom
št. 15 ter skupaj s sorazmernim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah stavbe
ter stavbnem in funkcionalnem zemljišču, ki
je last zastavitelja Vrbinc slikopleskarstvo,
d.o.o., s sedežem Ulica bratov Babnik 10,
Ljubljana, matična št. 5524962, na podlagi
prodajne pogodbe št. 19/2000, Topniška 27,
z dne 22. 5. 2000, sklenjene s prodajalcem
SCT Stanovanjski inženiring d.o.o., Štihova
26, Ljubljana. Stanovanje je zastavljeno
v korist upnice Volksbank – Ljudska banka d.d., Ljubljana, matična št. 5496527,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pripadki.

SV 60/04
Ob-4366/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz
Velenja, opr. št. SV-60/04 z dne 9. 2. 2004,
je bilo dvosobno stanovanje št. 21 v izmeri
52,99 m2, ki se nahaja v petem nadstropju stanovanjske hiše Jenkova 11, Velenje,
stoječe na parceli št. 2637, vpisani pod vl.
št. 327, k.o. Velenje, last Vipotnik Sandre,
roj. 27. 10. 1976, stan. Jenkova cesta 11,
3320 Velenje, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 2-III/03 z dne 18. 11.
2003, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
21.821,91 EUR.

SV 378/2004
Ob-4363/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-378/2004 z dne 5. 2.
2004, je bilo trisobno stanovanje v skupni
izmeri 71,08 m2, v pritličju stanovanjske hiše
Pod turnom 5, Ljubljana, ki leži na parc. št.
104, vl. št. 256, k.o. Ajdovščina, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih zgradbe, v lasti zastavitelja Petra Djuričića, Pod turnom 5, Ljubljana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 466-520/92 z dne 16. 10. 1996, sklenjene s prodajalko Mestno občino Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, zastavljeno v korist
upnika BKS – leasing, d.o.o., Komenskega
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000 EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.

SV 119/04
Ob-4367/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 6. 2. 2004, opr.
št. SV 119/04, je bilo stanovanje št. 44, v I.
nadstropju stanovanjske stavbe Stantetova
32 v Velenju, stoječe na parc. št. 2427/8/18,
vl. št. 2722, k.o. Velenje, skupne površine
73,66 m2, last Runjak Zinke, Stantetova 32,
Velenje in Runjak Dobrivoja, C. IX 32, Velenje, na podlagi prodajno-menjalne pogodbe
z dne 16. 6. 1999, v zvezi s kupoprodajno
pogodbo o prodaji stanovanja št. 17/91 z
dne 7. 11. 1991, aneksom k tej pogodbi in
izjavo z dne 13. 9. 2001, zastavljeno v korist
upnice Posojilnice – Bank Podjuna, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Pliberška cesta 6, 9141 Dobrla vas/Eberndorf,
Republika Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 29.000 EUR s pripadki.

SV 412/2004
Ob-4364/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-412/2004 z dne
10. 2. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
št. 7 v izmeri 66,50 m2, v II. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Adamičeva
41A, Grosuplje, soseska ob Grosupeljščici,
objekt G-3, lamela C, ki stoji na zemljiščih
parc. št. 1602, 1601/1, 1601/2, 1604, 1605,
1606 in 1603, vse k.o. Grosuplje-naselje,
v solasti Romana Kosa in Sandre Kos,
oba Grosuplje, Adamičeva 41A, vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 3. 7. 2002, sklenjene s prodajalko
Bredo Šegota, Adamičeva 41A, Grosuplje,
zastavljeno v korist upnice Zveze bank,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000
EUR s pripadki.
SV 185/2004
Ob-4365/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
v Kranju, opr. št. SV 185/2004 z dne 9. 2.
2004, je nepremičnina – podstrešno stanovanje v izmeri 26,41 m2, v stanovanjski
hiši na naslovu Delavska ulica 16 v Celju,
ki stoji na parc. št. 1517/2, vl. št. 769, k.o.
Sp. Hudinja, stanovanju pa pripada tudi solastniški delež na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah stanovanjske hiše ter
na funkcionalnem zemljišču, last dolžnika
Novaka Banjaca, na temelju kupoprodajne
pogodbe, sklenjene 18. 6. 2001 s prodajalcem Tempi zaključna gradbena dela d.o.o.,
zastavljeno v korist upnika Hippa, finančne
storitve, d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini
1,000.000 SIT s pripadki.

SV 161/2004
Ob-4368/04
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, pod opravilno številko SV 161/2004 z
dne 9. 2. 2004, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Slovenske zadružne
kmetijske banke d.d. Ljubljana, Kolodvorska 9, Ljubljana, matična št. 5349907,
do dolžnice Zavesa d.o.o., Gregorčičeva
21a, Maribor, to je zavarovanje kredita v
znesku 10,000.000 SIT s pripadajočimi
pripadki, razvidnimi iz pogodbe o kratkoročnem kreditu številka N 26/04-KK/MB z
dne 5. 2. 2004 in vseh drugih stroškov, ki
izhajajo iz tega pravnega posla, izvedeta
ustanovitev zastavne pravice in zaznamba izvršljivosti na nepremičninah, ki nista
vpisani v zemljiški knjigi, in sicer prvič na
enosobnem stanovanju št. 83 v mansardi
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Gregorčičeva 21, v izmeri 42,36 m2, s pripadajočo kletno shrambo št. 83 izmere 3,40
m2, last zastaviteljev Hermine Klampfer,
EMŠO 0411948505711, stanujoče Maribor,
Marčičeva ul. 018, do 1/2, ter zastavitelja
Klampfer Antona, EMŠO 2206944500310,
stanujočega Maribor, Marčičeva ul. 018,
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
3. 3. 2003, sklenjene z Radolli Bojanom,
kot prodajalcem, ter drugič na trisobnem
stanovanju št. 82, v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Gregorčičeva 21, v izmeri
75,51 m2, s pripadajočo kletno shrambo št.
82, last zastaviteljice Hermine Klampfer,
EMŠO 0411948505711, stanujoče Maribor,
Marčičeva ul. 018, do 1/2, ter zastavitelja
Klampfer Antona, EMŠO 2206944500310,
stanujočega Maribor, Marčičeva ul. 018,
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z
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dne 14. 3. 2003, sklenjene z Mimo Jaušovec, kot prodajalko, vse v korist upnice
Slovenske zadružne kmetijske banke d.d.
Ljubljana, Kolodvorska 9, Ljubljana, matična št. 5349907.
SV 162/2004
Ob-4369/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 162/2004 z dne
10. 2. 2004, je bilo enosobno stanovanje
št. 15 v izmeri 55,21 m2, locirano v 4. nadstropju poslovno/stanovanjske zgradbe na
Neubergerjevi 005 v Ljubljani, ki stoji na
parcelah številka 1761/1, 1761/4, 1761/5 in
1762/1, katastrska občina Bežigrad, s solastninskim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah, ki služijo stanovanjskemu bloku kot celoti ter na funkcionalnem zemljišču stanovanjskega bloka,
last dolžnika Krasnić Muhameta, EMŠO
1705952940004, stanujočega Ljubljana,
Neubergerjeva 005, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 1. 2003,
sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, matična
št. 5881447, za zavarovanje denarne terjatve v višini 14,699.394,47 SIT s pripadki.
SV163/2004
Ob-4370/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 163/2004 z dne
10. 2. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št.
2, s kabinetom, v izmeri 59,45 m2, locirano v
I. nadstropju poslovno/stanovanjske zgradbe v Igu 50/a, Ig, s solastninskim deležem
na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo stanovanjskemu bloku kot
celoti ter na funkcionalnem zemljišču stanovanjskega bloka, last dolžnika Javornik Janka, EMŠO 1607961500228, stanujočega Ig
50/a, Ig, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 1. 2003, sklenjene s
Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010,
Maribor, kot prodajalko, zastavljeno v korist
upnice Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 010, Maribor, matična št. 5881447,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,401.075,43 SIT s pripadki.
SV 164/2004
Ob-4371/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 164/2004 z dne
10. 2. 2004, je bilo enosobno stanovanje št.
1, s kabinetom, v izmeri 53,53 m2, locirano v 1. nadstropju poslovno/stanovanjske
zgradbe v Igu 50/a, s solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah, ki služijo stanovanjskemu objektu kot celoti, ter na funkcionalnem zemljišču stanovanjskega bloka, last dolžnikov
Vlaste Veber, EMŠO 2111957505639,
stanujoče Ig 50/a, Ig, Veber Borisa, EMŠO
2109955500295, stanujočega Ig 50/a, Ig
in Veber Boruta, EMŠO 1304978500032,
stanujočega Ig 50/a, Ig, za vsakega do 1/3,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
7. 1. 2003, sklenjene s Pošto Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Pošte
Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, matična št. 5881447, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,630.579,76 SIT
s pripadki.
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SV 134/04
Ob-4372/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec,
Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
134/04 z dne 10. 2. 2004, je bilo stanovanje št. SE 8, ki leži v mansardni etaži
poslovno-stanovanjskega objekta Kolarjeva II, na parc. št. 21/1, k.o. Bežigrad, v
izmeri 47,30 m2, s teraso v izmeri 32,60 m2,
shrambo št. S8 v kleti objekta v izmeri 7 m2
in parkirnim mestom št. G5, pridobljenega
na podlagi prodajne pogodbe št. 961 z dne
17. 4. 2003 in dodatkom št. 1 k prodajni
pogodbi z dne 27. 1. 2004, sklenjene med
LIZ-Inženiring d.d., Vurnikova 2, Ljubljana,
kot prodajalcem in Debevc Marijo, Kantetova 16, Ljubljana kot kupcem, zastavljeno v
korist upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 51.090 EUR v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila s pripadki.
SV 197/04
Ob-4373/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik,
opr. št. 197/04 z dne 10. 2. 2004, je bilo za
zavarovanje denarne terjatve v višini 24.495
EUR, brez obresti, z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve, ki zapade v plačilo
9. 4. 2004, zavaruje z vknjižbo hipoteke in
zaznambo neposredne izvršljivosti na nepremičnini – stanovanju št. 8/III, ki se nahaja
v tretjem nadstropju na naslovu Kranjska 3b,
Kamnik, v skupni izmeri 60,50 m2, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem
na skupnih delih, prostorih in napravah ter
zemljišču, potrebnem za redno rabo stavbe,
ki je last zastavitelja družbe Portfelj Prima
d.o.o., na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Kamniku, št. I 335/99, z dne 18. 11. 2003,
o izročitvi nepremičnin, vse v korist upnika
in posojilodajalca Boruta Brinška, stanujočega Ljubljana, Anžurjeva ulica 12A, EMŠO
1206967500020.
SV 189/04
Ob-4374/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik,
opr. št. 189/04 z dne 6. 2. 2004, je bilo za
zavarovanje denarne terjatve v višini 4.600
EUR, s 3% mesečno obrestno mero in vsemi ostalimi pripadki ter morebitnimi stroški,
ki bi jih posojilodajalec imel z uveljavljanjem
vračila terjatve, ki zapade v plačilo 15. 2.
2007, zastavljena nepremičnina – garsonjera št. 30, v izmeri 28,51 m2, ki se nahaja
v tretjem nadstropju stanovanjske hiše blok
D-3, soseska M-S-6 Slape, na naslovu Polje
cesta XII 2, Ljubljana, stoječe na parceli št.
967, k.o. Slape, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih,
prostorih in napravah ter zemljišču, potrebnem za redno rabo stavbe, ki je last Vesne
Vilić, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
51-215/92-12/42, sklenjene dne 17. 4. 1992,
s prodajalko Republiko Slovenijo, RTV Slovenija – javni zavod v Ljubljani in Vesno Vilić, kot kupovalko, vse v korist zastavnega
upnika Fantasy 2000, podjetje za finance in
posredovanje, d.o.o., s sedežem in poslovnim naslovom Ljubljana, Trg Ajdovščina 1,
matična številka 5354013.
SV 182/04
Ob-4375/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 182/04 z dne 6. 2. 2004, je bilo stanovanje številka 13 v skupni izmeri 70,25 m2,
v četrtem nadstropju stanovanjske hiše na
Ptuju, Ulica 5. prekomorske brigade 17,
zgrajene na parceli številka 566/9, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku številka
614, katastrska občina Krčevina pri Ptuju;
last zastaviteljice Marine Kozar do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe številka
37 z dne 14. 11. 1991, sklenjene med njo
kot kupcem ter med LB – Kreditno banko
Maribor d.d., Poslovno enoto Ptuj, kot prodajalko; zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega
upnika do dolžnika Kalista d.o.o. v višini
9,000.000 SIT s pripadki.
SV 1727/01
Ob-4376/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja
iz Kopra, opravilna številka SV 1727/01 z
dne 18. 12. 2001, neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja
iz Kopra, opravilna številka SV 358/03 z dne
28. 3. 2003, ter neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 123/04 z dne
9. 2. 2004, je bil poslovni prostor, označen
po načrtu etažne lastnine, ki jo je izdelal LIZ
– inženiring iz Ljubljane, pod vložno številko
3009 v marcu 1991 s številko 20, v izmeri
14,54 m2, v 5. etaži poslovne stavbe, zgrajene na parceli številka 1567/12, katastrska
občina Koper, last Srblin Zlatka, lastnine,
pridobljene na podlagi kupne pogodbe z
dne 11. 1. 1993, sklenjene med SGP “Koper”, poslovna enota Koper kot prodajalcem
in Srblin Zlatkom kot kupcem, zastavljeno
v zavarovanje terjatve upnice do družbe z
omejeno odgovornostjo Digontrade d.o.o.
Koper, s.r.l. Capodistria in Srblin Zlatka, v
znesku 4,000.000 SIT s pripadki, z zapadlostjo 31. 12. 2004 in ostalimi podatki, kot
izhaja posojilne pogodbe številka 1D-03/01,
s klavzulo izvršljivosti z dne 12. 12. 2001,
aneksa k posojilni pogodbi številka
1D-03/01 z dne 16. 12. 2002 in aneksa številka 2 k posojilni pogodbi številka 1D-03/01,
dodatek z dne 26. 1. 2004, v korist delniške
družbe Luke Koper, d.d., matična številka
5144353, s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje številka 38.
SV 44/2004
Ob-4377/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 44/2004 z
dne 6. 2. 2004, je bilo stanovanje št. A9,
v skupni izmeri 70,95 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju objekta “Vila blok 5” v Slovenskih
Konjicah, stoječega na parc. št. 374/16, k.o.
Slovenske Konjice, katerega lastnik je Sivka
Boštjan, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. KP 1/2002 z dne 26. 6. 2002, sklenjene s prodajalcem UPS d.o.o., zastavljeno
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki.
SV 45/2004
Ob-4378/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marguč Franca
iz Slovenskih Konjic, opr. št. SV 45/2004 z
dne 6. 2. 2004, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. B/1 – 7, v skupni izmeri 79,13
m2, s pripadajočo kletno shrambo v izmeri
4 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjskega objekta “B” v ulici Heroja Voj-

ka 4/A v Mariboru, stoječega na parc. št.
1402/14, k.o. Pobrežje, katerega lastnik je
Dimnik Aleš, stan. Ulica Arnolda Tovornika
13, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 9/2003 z dne 29. 9. 2003, sklenjene s prodajalcema Krekovo družbo za
storitve d.o.o. in Slocan d.o.o., zastavljeno
za zavarovanje denarne terjatve v višini
13,000.000 SIT s pripadki.
SV 112/04
Ob-4379/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 112/04 z dne 9.
2. 2004, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 1 v skupni izmeri 46,94 m2 in
soprostori v izmeri 7,25 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Teslova ulica 7, stoječe na parc. št. 583,
pripisane k vl. št. 1180, k.o. Tabor, katere
solastnika vsak do ene polovice sta Janez
Špringer in Natalija Špringer, oba stan. Teslova ulica 7, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 11. 1994, zastavljena
v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
zadruga z omejenim jamstvom, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Janeza Špringerja in Natalije Špringer, oba
stan. Teslova ulica 7, Maribor, v višini 7.000
EUR s pripadki.
SV 145/2004
Ob-4383/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 145/2004 z dne
11. 2. 2004, je lokal št. 3 v izmeri 131,73 m²,
v objektu podzemnih garaž v Mariboru, Ul.
kneza Koclja 11, zgrajenem na parc. št.
1770/2, pripisani pri vl. št. 1301 k.o. Maribor-Grad, last Nastovski Krsta, stanujočega Maribor, Funtkova ul. 10, do celote, na
temelju prodajne pogodbe z dne 18. 12.
2003, zastavljen v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
28,800.000 SIT s p.p.
SV 134/02
Ob-4384/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 134/02 z dne 11. 2.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje št. 2,
ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše
Puhova 5, Ljubljana, stoječe na parc. št.
470/20 in 470/21, k.o. Brinje I, v skupni
izmeri 73,76 m2 in prostori B 3,73 m2, s
pripadajočimi skupnimi deli in napravami
stanovanjske hiše, ki je last zastaviteljev
Susman Špele in Susman Aleša, oba Stražarjeva ulica 22, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 4. 2. 2004, z
Milko Badovinac, Puhova 5, Ljubljana. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, matična št. 5026237,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,229.000 SIT s pripadki.
SV 75/04
Ob-4385/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 75/04 z dne 11. 2. 2004, je
bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi kot etažna lastnina, in sicer dvosobno
stanovanje brez označbe številke v skupni
izmeri 68,21m2 neto površine, ki se nahaja
I. nadstropju stanovanjske stavbe Gosposka
9, v Celju, ki skupaj s stavbo Gosposka 9/a,
stoji na parc. št. 2376, vpisna kot edina parcela v vložku št. 2186 k.o. Celje, last dolžni-
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ce Mančić Tatjane, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 29. 11. 1999, zastavljena v
korist upnice Probanke d.d., Gosposka 23,
Maribor, matična št. 5459702, za zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnice
v znesku 5,000.000 SIT, z zapadlostjo zadnjega obroka 28. 2. 2019, z 8,45 odsotno
efektivno obrestno mero, ter možnostjo
predčasne zapadlosti v primerih, določenih
točki četrtič sporazuma, v primeru zamude
z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
SV 237/04
Ob-4386/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 237/04 z dne 11. 2.
2004, je bilo stanovanje št. 17 v skupni izmeri 43,07 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju
stanovanjske hiše v Ljubljani, Herbersteinova 18, last zastaviteljice Krašovec Jasne,
zastavljeno v korist upnika Cerk Mihaela,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
25.920 EUR s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 20/2004
Os-2208/04
To sodišče je s sklepom St 20/2004
dne 4. 2. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Plabet d.o.o., Homec,
Cesta VII/21, Radomlje, matična številka
5601126, šifra dejavnosti 25.240.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Kozelj, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 5. 2004 ob 9. uri, soba 307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2004
St 48/98
Os-2209/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 48/98 z dne 3. 2. 2004 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Elektromedicina
d.o.o., Ljubljana, Komenskega 12 - v
stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2004

St 147/2001
Os-2210/04
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje predloga za ustavitev postopka prisilne poravnave in narok za glasovanje o prisilni poravnavi v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom IMP TEN d.o.o., Vojkova
58, Ljubljana, za dne 24. 3. 2004 ob 12. uri
v prostorih Okrožnega sodišča v Ljubljani,
sejna soba, Slovenska 41, 9. nadstropje.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2004
St 234/2003
Os-2211/04
To sodišče je s sklepom St 234/2003
dne 2. 2. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Esperance, poslovni in komercialni inženiring d.o.o., Cesta na Brod 16,
Ljubljana, matična številka: 5521882.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale Robežnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 5. 2004 ob 12. uri, v sejni sobi v 9.
nadstropju na Slovenski 41 (prostori bivše
Gospodarske zbornice Slovenije).
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
2. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2004
St 156/93
Os-2212/04
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Biro za industrijski inženiring BII p.o., Ljubljana – v stečaju, za dne
17. 3. 2004 ob 12.20, v sobi 307A/III tega
sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2004
St 46/2003
Os-2213/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 46/2003 dne 28. 1. 2004 stečajni postopek nad dolžnikom M.T.C., d.o.o., Ljubljana
– v stečaju, Leskoškova 11, matična številka: 5571006, zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2004
St 45/2003
Os-2214/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 45/2003 z dne 30. 1. 2004 začelo ste-
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čajni postopek nad dolžnikom Lesnina
trgovina Kranj, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Mirka Vadnova 9, Kranj, matična številka:
5891493, šifra dejavnosti: 52.463.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Veljko Jan, Blaževa 3f, Škofja Loka.
3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
21. 5. 2004 ob 13. uri v sobi št. 113/I tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 30. 1. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 1. 2004
St 37/2003
Os-2215/04
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Apro, d.o.o., Bled, podjetje za trgovino,
turizem in komercialne storitve, 4260
Bled, Cesta gorenjskega odreda 15a, se
začne in zaključi.
2. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 2. 2004
St 4/2002
Os-2216/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/2002
z dne 2. 2. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Apis Živilska industrija in
trgovina d.o.o. – v stečaju, Šentilj, Štrihovec 15, ker so končana vsa opravila iz
stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2004
St 188/2003
Os-2217/04
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 188/2003 z dne 3. 2. 2004 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Akro - Vombergar Janez s.p., Loška 13,
Maribor.
Odslej firma glasi: Akro - Vombergar Janez s.p., Loška 13, Maribor, v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Dušan Marin, Štantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
12. 5. 2004 ob 13. uri, soba št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tega sodišča dne 3. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2004
St 182/2003
Os-2218/04
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 182/2003 z dne 3. 2. 2004 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Trgovina Vidovič, Trgovina na drobno,
Poslovalnica Mini market Vrtnica, Starše
89/a, Jožef Vidovič s.p., Loka 1/b, 2205
Starše.
Odslej firma glasi: Trgovina Vidovič,
Trgovina na drobno, Poslovalnica Mini mar-
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ket Vrtnica, Starše 89/a, Jožef Vidovič s.p.,
Loka 1/b, 2205 Starše, v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Dušan Marin, Štantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
12. 5. 2004 ob 11. uri, soba št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 3. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2004
St 126/2003
Os-2219/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 126/2003 z dne 2. 2. 2004 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Milanom Škrobarjem s
firmo Škrobar Milan Mefisto s.p. - pleskanje žlebov in napuščev, Štantetova 16,
Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2004
St 141/2002
Os-2220/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 141/2002 z dne 2. 2. 2004 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Rudijem Klančnikom s
firmo Posredništvo, Rudi Klančnik s.p.,
Sp. Polskava 72, Pragersko, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2004
St 30/2003
Os-2221/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 30/2003 z dne 2. 2. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojno podjetnico Marijo Kovač s firmo Kovač
Marija s.p., Trgovinske storitve, trgovina
na debelo, Gosposvetska 35, Maribor, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2004
St 27/2001
Os-2222/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 27/2001 z dne 2. 2. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Oskrbni
center Trgovska družba d.o.o. – v stečaju, Maribor, Svetozarevska 10, ker so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2004
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St 114/2003
Os-2223/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 114/2003 sklep z dne 30.
1. 2004:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Ilič Dragomir s.p., Splošna zidarska
dela in postavljanje ostrešij, Preserje 20,
Braslovče (matična številka: 5229246).
Odslej se firma glasi: Ilič Dragomir s.p.,
Splošna zidarska dela in postavljanje ostrešij, Preserje 20, Braslovče (matična številka:
5229246) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11-42153-7110006).
V. Pvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. aprila 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 30. 1.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 1. 2004
St 95/2003
Os-2273/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 95/2003 sklep z dne 5. 2. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Simson, Lesno proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., Bočna 138, Šmartno ob Dreti
– v stečaju (matična številka: 5532035), se
zaključi v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Simson, Lesno
proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., Bočna
138, Šmartno ob Dreti – v stečaju (matična
številka: 5532035), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 2. 2004
St 185/2003
Os-2274/04
To sodišče je s sklepom St 185/2003
dne 5. 2. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Avtohiša Čubej trgovina

in zastopstvo, d.o.o., Grosuplje, Ljubljanska cesta 66, Grosuplje, matična številka 5542928.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Kozelj, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 5. 2004 ob 10.15, v prostorih tega
sodišča na Slovenski 41, v sejni sobi v 9.
nadstropju.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5.
2. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2004
St 51/2003
Os-2275/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 51/2003 z dne 24. 10. 2003 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom TV
3 televizijska dejavnost d.o.o., Štula 23,
Ljubljana, Šentvid in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve, in sicer upnikom razreda A terjatve
v višini 20% v roku enega leta po pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave z 10%
obrestno mero.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 18. 4. 2003 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
koloni ugotovljenih terjatev iz priloge, ki je
sestavni del sklepa, zato jih je dolžnik dolžan izplačati v višini, navedeni v koloni 20%
poplačilo z obrestmi in v roku, ki je naveden
v isti prilogi.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
15. 10. 2003. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 15. 1.
2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2004
St 224/2003
Os-2277/04
To sodišče je s sklepom St 224/2003
dne 5. 2. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Agrotransport d.o.o., Obvozna
c. 1, Ljubljana, matična številka 568825,
šifra dejavnosti 60.240.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Kozelj, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 5. 2004 ob 10. uri, v prostorih tega
sodišča v Ljubljani, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5.
2. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2004
St 84/2003
Os-2278/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 84/2003 z dne 12. 1. 2004 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Kunovar marmor & granit d.o.o., Tomačevska 7, Ljubljana in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da je skupščina družbenika
dne 24. 9. 2003, pod odložnim pogojem, da
bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena sprejela sklep o povečanju osnovnega
kapitala za znesek 54,000.000 SIT, pri
čemer stvarne vložke predstavljajo terjatvi
upnikov, ki se spremenijo v lastniške deleže
v dolžniku.
Dolžnik je dolžan opraviti vsa dejanja,
potrebna za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve:
– upniku SIB banki d.d., v likvidaciji, Čopova 38, Ljubljana, razreda C, izplača dolžnik v višini 80% v roku 4 let od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi,
– upniku SKB banka, Ljubljana, razreda
D, izplača dolžnik v višini 100% v roku 5 let
po pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi,
– upnikom razreda B izplača dolžnik v
višini 20% v roku 1 leta po pravnomočnosti
sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.
Ugotovi se, da se upniku razreda E, Republiki Slovenija, Davčni upravi RS, odpustijo zamudne obresti od neplačanih davkov v
višini 1,531.000 SIT.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 12. 6. 2003, kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave. Seznam upnikov z njihovimi terjatvami in v ugotovljenih in zmanjšanih zneskih in z njihovimi tako pridobljenimi
lastniškimi deleži v dolžniku, je sestavni del
sklepa.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
12. 1. 2004. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 2. 2.
2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2004
St 120/2003
Os-2279/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 120/2003 z dne 2. 2. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojno
podjetnico Andrejo Štandecker s firmo ZOO
Center Kakadu Andreja Štandecker s.p.,
Prečna ulica 9b, Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh iz-

vodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2004
St 10/2003
Os-2280/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 10/2003 z dne 2. 2. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Stankom Klajderičem s
firmo Avtoservis Stanko Klajderič s.p.,
Hotinja vas, Pod nadvozom 1, Orehova
vas, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2004
St 20/2003
Os-2281/04
To sodišče je s sklepom opr. št
St 20/2003 z dne 2. 2. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Danijelom Havajem s firmo
Trgovina in storitve “Meba”, Havaj Danijel s.p., Sp. Polskava 275/a, Pragersko,
ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti in ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2004
St 178/2003
Os-2366/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 178/2003 z dne 19. 12. 2003 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Nik Plast d.o.o., Kočevje, Tomšičeva 13,
Kočevje in njegovimi upniki:
– dolžnik se je s prisilno poravnavo zavezal upnikom plačati njihove terjatve do 20%
v roku enega leta,
– prisilna poravnava učinkuje za vse
terjatve upnikov, ki so nastale do 24. 9.
2003 kot dneva začetka postopka prisilne
poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
19. 12. 2003. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 22. 1.
2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2003
St 52/97
Os-2367/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 52/97 dne 4. 2. 2004 stečajni postopek
nad dolžnikom Gostinsko podjetje Litija
p.o. – v stečaju, Cankarjeva 1, zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2004
St 71/2003
Os-2368/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 71/2003 sklep z dne 5. 2. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Zorko Franc s.p., »Vigiles«, Ljubljanska
c. 60, Celje – v stečaju (matična številka: 5469806, šifra dejavnosti: 80.422),
se zaključi v skladu z določili 99/II člena
ZPPSL.
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2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Zorko Franc
s.p., »Vigiles«, Ljubljanska c. 60, Celje – v
stečaju (matična številka: 5469806, šifra
dejavnosti: 80.422), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 2. 2004
St 6/2003
Os-2369/04
To sodišče je dne 6. 2. 2004 izdalo sklep
opr. št. St 6/2003, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika T-TEL, Telekomunikacije, trgovina in storitve, d.o.o., Brunov
drevored 13, Tolmin.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, p.
Šempeter.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se
sodna taksa poravna s sodnimi koleki, ki se
nalepijo na original prijave, nad navedenim
zneskom, pa so upniki dolžni sodno takso
poravnati na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-0603. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
22. 4. 2004 ob 8.45 v sobi 108/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 2. 2004
St 28/2002
Os-2370/04
To sodišče je dne 6. 2. 2004 izdalo sklep
opr. št. St 28/2002, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Okrepčevalnica
Galeb, Zoran Golubovič s.p., Tolminskih
puntarjev 6, Nova Gorica.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, p.
Šempeter.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se
sodna taksa poravna s sodnimi koleki, ki se
nalepijo na original prijave, nad navedenim
zneskom, pa so upniki dolžni sodno takso
poravnati na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-2802. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
22. 4. 2004 ob 9. uri v sobi 108/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
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Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 2. 2004
St 47/2003
Os-2371/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 47/2003 z dne 4. 2. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Samostojni podjetnik Pečarstvo in keramičarstvo Ovčak Igor, Kozlovičeva
31, Koper, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni zadoščalo niti za stroške
stečajnega postopka.
Premoženje stečajnega dolžnika (terjatve, razvidne iz 2. točke izreka sklepa) se
preda Mestni občini Koper, brez prevzema obveznosti za terjatve do stečajnega
dolžnika.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper sklep pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Koper
dne 4. 2. 2004
St 29/2000
Os-2372/04
Na podlagi 164. člena ZPPSL to sodišče
objavlja naslednji oklic:
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Ingen – Gradbeni inženiring d.o.o.
Piran, Fornače 33, v stečaju, bo narok
za obravnavo osnutka za glavno razdelitev
dne 22. 3. 2004 ob 9. uri, v sobi št. 130/I
tega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev pri tem sodišču, v sobi št. 208,
v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 2. 2004

Izvršbe
In 2002/00018
Os-917/04
Na podlagi sklepa opr. št. In 2002/00018
z dne 30. 9. 2002, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, je bila na stanovanju v
stanovanjski hiši v Ilirski Bistrici, Maistrova
12, v II. nadstropju, št. 10, ki leži na parc. št.
200/18, vpisani v vl. št. 2524, k.o. Trnovo, ki
je last dolžnice Polonce Štemberger, Ul. 7.
maja 18, Ilirska Bistrica, do celote, opravljena zaznamba rubeža v korist upnice
Banke Koper d.d., Koper, zaradi izterjave
437.548,90 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 1. 2004
In 2002/01751
Os-283/04
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi z
dne 22. 5. 2003, opr. št. In 2002/01751, je
bil dne 22. 8. 2003 opravljen rubež 1/2 stanovanja št. 13, ki se nahaja v III. nadstropju
stolpnice na naslovu Preglov trg 13, Ljubljana, ki je last dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2003
In 2001/00260
Os-637/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 6. 2. 2002, opr. št. In 2001/00260, je
bil dne 28. 11. 2003 opravljen v korist upnika
Hypo Leasing d.o.o., Trg osvobodilne fronte
12, Ljubljana, rubež dveh garažnih boksov
št. 3/K-1, v 2. kletni etaži v izmeri 24,83 m2,
v soseski BS 2/1, Zupančičeva jama, parc.
št. 1796, 1794/1, 1790, 1791, 1801, k.o. Be-
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žigrad in št. 4/K-1, v 2. kletni etaži, v površini 24,83 m2, v soseski BS 2/1, Zupančičeva
jama, parc. št. 1796, 1794/1, 1790, 1791,
1801, k.o. Bežigrad, last dolžnika Jurjevčič
Janeza, Šmartinska 14, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2004
In 2003/01025
Os-1766/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 21. 5. 2003, opr. št. In 2003/01025,
je bil dne 12. 12. 2003 opravljen v korist
upnika Practic d.o.o., Ulica Majorja Lavriča 12, Ljubljana, rubež stanovanja v II.
nadstropju Einspielerjeva 5/14, Ljubljana,
last dolžnice Vodnik Mateje, Einspielerjeva
5/14, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2004
In 71/02
Os-932/04
V skladu z določilom 211/2 člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, je bil na podlagi
sklepa o izvršbi in zavarovanju Okrajnega
sodišča v Velenju z dne 4. 11. 2002, opr. št.
In 71/02, v korist upnika Orion LTD d.o.o.,
Dunajska 129, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Čeferin iz Grosuplja, dne
16. 9. 2003 opravljen rubež nepremičnine,
ki še ni vpisana v zemljiško knjigo, stoječe
na parc. št. 2525, vl. št. 2752, k.o. Velenje,
in ki v naravi predstavlja stanovanje št. 15, v
II. nadstropju stanovanjskega bloka v Velenju, Kidričeva 3, v skupni izmeri 82,60 m2,
last dolžnice Alenke Miklavžina.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 19. 1. 2004

Amortizacije
N 461/2003
Os-491/04
Na predlog Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška ul. 12, Ljubljana, ki ga zastopa Vinko Kaplan, se uvaja
amortizacija dveh menic, izdajatelja gradbeništvo Zdenko Vinkovič s.p., Gorišnica
146/b, izdanih za zavarovanje pogodbenih
obveznosti po pogodbi z dne 1. 9. 2003, št.
524-46/03-3-1613, ki jo je potrebno plačati
predlagatelju, ker sta bili menici izgubljeni,
oziroma sta prešle.
Imetnika menic se poziva, da v roku 60
dni od objave tega oklica uveljavlja svojo
zakonito pravico. Po poteku tega roka se
bo štelo, da sta menici izgubili svojo pravno
veljavnost.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 8. 1. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
N 23/2003
Os-2383/04
Okrajno sodišče v Brežicah je v nepravdni zadevi predlagajočih strank Vesne Medvešček in Eve Medvešček, obe Trubarjeva
12, Brežice, ki ju zastopa odvetnica Kristina
Jalovec iz Krškega in nasprotne udeleženke Sutke Nuhanović, nazadnje stan. Ilirska
8, Ljubljana, sedaj neznanega bivališča,
zaradi razdružitve solastnega premoženja
(vsp. 89.370,52 SIT), na podlagi 82. člena
ZPP, v zvezi s 37. členom ZNP nasprotni
udeleženki postavilo začasno zastopnico

Danico Kostevc, odvetnico v Brežicah, Pod
obzidjem 26, Brežice.
Zastopnica bo nasprotno udeleženko zastopala v postopku vse do tedaj, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah,
dne 18. 12. 2003
P 776/98
Os-10/04
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Tanji Tomlje, v pravdni zadevi tožeče
stranke Marije Kožuh, Na zelenici 3, Celje, ki
jo zastopa odv. mag. Igor Karlovšek iz Celja,
proti toženim strankam: Gjurgjevič Frančiška,
Štihova 23, Ljubljana, Majda Martinšek, Triglavska 44, Ljubljana, Samar Štular Olga,
Triglavska 44, Ljubljana, Zor Rada, Ul. Mirka Tomšiča 4, Tacen – Ljubljana, Kenneth
E. Modic, 7068 Sandpiper Court, Concord,
Ohio 44077-2143, USA, Edvard J. Modic,
27190 Drakefield, Euclid, Ohio 44132, USA,
Ludvik Modec, 69 Bue Bush Rd., Kambalda,
West, West Australia, Božena Antal, Rose
Park, Convalescet, Rehabilitations Center
18810, Sylvia Campbell, East 71, Str. Cleveland, Ohio 44103, USA, Katherina Modec,
1105 E71, Str. Cleveland, Ohio 44103, USA,
Dorothy Modec, 2627 SO Lamb LLVD 3, Las
Vegas, Nevada USA, Louis Modec, 18617
Chovokee Ave, Cleveland, Ohio, USA in James Modec, 1177 E 74, Str. Cleveland, Ohio,
USA, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine
(pcto. 200.000 SIT), na podlagi določila 82.
člena ZPP, dne 1. 12. 2003 sklenilo:
za začasnega zastopnika toženim
strankam: Ludvik Modec, Božena Antal,
Sylvia Campbell, Katherina Modec, Dorothy Modec, Veronica Modec, Louis Modec
in James Modec, se določi odv. Igor Inkret
iz Celja.
Začasni zastopnik bo zastopal omenjene
tožene stranke vse do takrat, dokler tožene
stranke ali njihovi pooblaščenci ne bodo nastopili pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 12. 2003
In 2002/00223
Os-605/04
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. In 2002/00223 z dne 27. 10.
2003, upnikov: 1. Marjana Miletića, Gašperšičeva 6, Ljubljana, 2. Mata Miletića, Vukovarska 75, Split, 3. Anta Miletića, Pujanke 34,
Split, 4. Josipa Miletića, Paičeva 21, Split in 5.
Jakova Miletića, Magistala solin 47/d, Split, ki
jih vse zastopata odvetnika Miroslav Cerar in
Alenka Žugelj iz Ljubljane, proti dolžniku Janezu Zielbauerju (prej Gredenc), Okroglo 17,
Naklo, ki ga zastopa začasni zastopnik, odvetnik mag. Janez Jocif iz Kranja, zaradi izterjave 2,514.509,20 SIT s pripadki, se prvemu
dolžniku Janezu Zielbauerju (prej Gredenc),
nazadnje stanujočem Okroglo 17, Naklo,
sedaj neznanega bivališča, postavi začasni
zastopnik Janez Jocif, odvetnik iz Kranja.
Začasni zastopnik bo prvega dolžnika
zastopal, dokler ne bo le-ta ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 1. 2004
P 1408/2003
Os-903/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Isaka Isenija, Škrab-
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čev trg 34, Ribnica na Dolenjskem, ki ga
zastopa Denis Rudolf, odvetnik v Ljubljani, proti toženi stranki Emire Iseni, vas S.
Pirok, Tetovo, Makedonija, dejansko prebivališče neznano, zaradi razveze zakonske
zveze, dodelitve otroka v varstvo in vzgojo
ter plačevanja preživnine, dne 12. 1. 2004
sklenilo:
toženi stranki Emire Iseni, vas S. Pirok,
Tetovo, Makedonija, dejansko prebivališče
neznano, se postavi začasna zastopnica
Lučka Perme, odvetnica v Ljubljani, Frankopanska 18.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2004
I Pl 75/2002
Os-933/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovnem sodelavcu Roku Šviglju, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Zdravku Mlakarju, Fabijanijeva ulica
11, Ljubljana (sedaj neznanega prebivališča), zaradi plačila 660.831 SIT s pp, dne 15.
1. 2004 sklenilo:
toženi stranki Zdravku Mlakarju, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
I Pl 75/2002 postavi začasni zastopnik, odvetnik Čad Tomaž, Štihova 4, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2004
I Pl 1008/2002
Os-934/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Vanji Tinta Tavčar, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Škrbić Dragici, Šaranovičeva ulica 8,
Celje, zaradi plačila 809.322 SIT s pp, dne
16. 1. 2004 sklenilo:
toženi stranki Škrbić Dragici, neznanega
prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Biserka Avsec, Dalmatinova
2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. I Pl
1008/2002, od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2004
P 2924/2002
Os-2391/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Kocjan Darje, Gotska
3, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Silvan Jakin iz Ljubljane, proti toženi stranki Kocjan
Francu, Gabrov trg 27, Ljubljana, kjer pa
dejansko ne biva, zaradi razveze zakonske
zveze, na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 8. 7. 2003 sklenilo:
na podlagi določila 4. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP se toženi stranki
Kocjan Francu postavlja začasna zastop-

nica Andreja Gutnik, odvetnica v Ljubljani,
Trdinova 5.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi P 2924/2002-IV,
dokler tožena stranka ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2003
N 53/2003
Os-1761/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljev 1. Markočič
Ivana iz Nemčije, Krup Str. 93, Dusseldorf
in 2. Versen Elviro, Šmartno 24, Kojsko, ki
ju zastopa odv. Hilda Pipan iz Nove Gorice, zoper nasprotnega udeleženca Markočič Oskarja, neznanega bivališča, zaradi
predloga za razglasitev pogrešanega za
mrtvega, izven naroka, dne 11. 12. 2003
sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, se
nasprotnemu udeležencu Markočič Oskarju, neznanega bivališča, postavi začasno
skrbnico, odv. Branko Mevlja Turk iz Nove
Gorice, katera bo udeleženca zastopala v
nepravdni zadevi N 53/2003 pred sodiščem,
vse dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 12. 2003
N 28/2003
Os-1762/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Faganel Jerka,
iz Ozeljan 74, Šempas, ki ga zastopa odv.
Jelena Trunkl iz Nove Gorice, zoper nasprotno udeleženko Grmek Štefanijo iz Italije,
Via 20 Settembre 90, Trst, zaradi razdelitve
solastnega premoženja, izven naroka, dne
21. 1. 2004 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotni udeleženki Grmek Štefaniji, postavi začasno skrbnico, odv. Nado Bolcar iz
Solkana, katera bo udeleženko zastopala v
nepravdni zadevi N 28/2003 pred sodiščem,
vse dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 1. 2004
Ig 24/03
Os-315/04
Okrajno sodišče v Trebnjem je v izvršilni
zadevi upnika Raiffeisen Leasing d.o.o., Igriška ul. 5, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Denis
Rudolf iz Ljubljane, zoper dolžnika Prevozi
Videčnik – Videčnik Vilko, Gorenja vas pri
Mirni 1, Mirna, začasno Ul. Talcev 1, Novo
mesto, zaradi izterjave zneska 7,460.000
SIT s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi z določilom 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku Videčnik Vilku, roj. 31. 5. 1972,
se postavi začasni zastopnik, odvetnik Jurij
Gros iz Trebnjega.
Postavitev začasnega zastopnika se
objavi tudi na sodni deski tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 6. 10. 2003
Ig 64/03
Os-904/04
Okrajno sodišče v Trebnjem je v izvršilni zadevi upnice Pivovarne Union d.d.,
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Pivovarniška 2, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Lučka Perme iz Ljubljane, zoper dolžnika
Prevozi Videčnik – Videčnik Vilko, Gorenja
vas pri Mirni 1, Mirna, začasno Ul. talcev
1, Novo mesto, zaradi izterjave zneska
2,266.544,54 SIT s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena zakona o
pravdnem postopku, v zvezi z določilom
15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
sklenilo:
dolžniku Videčnik Vilku, roj. 31. 5. 1972,
se postavi začasni zastopnik, odvetnik Jurij
Gros iz Trebnjega.
Postavitev začasnega zastopnika se
objavi tudi na oglasi deski tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 22. 10. 2003

Oklici dedičem
I D 303/2001
Os-498/04
Besednjak Vladimir, sin Alojzija, roj.
4. 12. 1920, je dne 22. 3. 2001 umrl in zapustil oporoko. Kot upravičenca do dedovanja
na podlagi zakona po njem prideta v poštev
tudi otroka desetega bratranca po očetovi
strani Jožefa Besednjaka, ki živita na neznanem naslovu. Sodišče ju zato poziva,
da v roku enega leta od objave tega oklica
priglasita svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2004

Oklici pogrešanih
N 53/2003
Os-1755/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljev Markočič Ivana iz
Nemčije, Krup str. 93, Dusseldorf in Versen
Elvire, Šmartno 24, Kojsko, ki ju zastopa
odv. Hilda Pipan iz Nove Gorice, postopek
o razglasitvi za mrtvega Markočič Oskarja.
O pogrešanem razen izpiska iz rojstne
matične knjige, da je bil pogrešani živ, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Markočič
Oskarja, naj to sporočijo tukajšnjem sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 12. 2003
N 5/2003
Os-902/04
Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni postopek predlagatelja Alojza Hrvatiča, Mala Pristava 10, Pivka, ki ga zastopa odvetnica Vida Andejašič iz Postojne,
postopek o razglasitvi pogrešane Marije
Gašperšič, rojene 28. 5. 1874, hčere Marije
in Jožefa Gašperiša, nazadnje stanujoče v
Mali Pristavi 7, ki jo zastopa skrbnica za
poseben primer Julijana Florjančič Kristan,
socialna delavka na Centru za socialno delo
Postojna.
O pogrešani so znani rojstni podatki in
to, da je bila pri svetem obhajilu 1885, pri
birmi leta 1886, poročila se je 12. 2. 1900
in da je lastnica parc. št. 1315 k.o. Nadanje selo.
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Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Marije Gašperšič, da to sporočijo sodišču v roku treh
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 12. 1. 2004
N 1/2004
Os-1792/04
Pri tem sodišču vodimo postopek za razglasitev za mrtvega Grofelnik Franca, rojenega 11. 11. 1880, v Žičah, ki bi naj živel od
začetka I. svetovne vojne v Ameriki in se od
konca I. svetovne vojne ni oglasil v Republiki
Sloveniji. Sodišče zato poziva pogrešanca in
vse, ki bi kaj vedeli o njegovem življenju, da to
sporočijo temu sodišču v 3 mesecih po objavi
tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 22. 1. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Spremembe
NOVO MESTO
SRG-99/00317
Rg-2386/04
Okrožno sodišče v Novem mestu je
s sklepom Srg št. 99/00317 z dne 3. 8.
1999 pri subjektu vpisa ATEKS, avtoprevozništvo, trgovina, export, Šmarješke
Toplice, d.o.o. sedež: Bela Cerkev 14 a,
8220 Šmarješke Toplice, pod vložno št.
1/03433/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov in
zastopnika, akta o ustanovitvi z dne 28. 5.
1999 in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5796377
Firma: D & DD, Proizvodnja, trgovina
Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: D & DD Novo mesto,
d.o.o.
Sedež: 8000 Novo mesto, Drgančevje 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Košljar Mira in Košljar Stane, izstopila 28. 5. 1999 in Delić Maja, Novo
mesto, Vorančeva ulica 13, vstop 28. 5.
1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Košljar Mira, razrešena 28. 5. 1999, direktor Delić Damir, Novo mesto, Vorančeva ulica 13, vstop 28. 5. 1999, zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 8. 1999: 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
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belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5510 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Dejavnost taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7411 Pravno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Sprememba firma in sedeža iz Ateks,
avtoprevozništvo, trgovina, eksport, Šmarješke Toplice, Bela Cerkev 14 a v D & DD
Proizvodnja, trgovina Novo mesto, d.o.o.
Pod šifro G/51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg-1769/2003
Rg-205/04
To sodišče na predlog družbenikov
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Veber & Veber, izobraževalne
dejavnosti in storitve, IDS, d.n.o., Pucova
1, Celje, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenikov z dne 10. 12. 2003.
Družba ima 2 družbenika, in sicer Veber
Mojco in Veber Nikota, oba stanujoča Pucova 1, Celje, ki prevzameta obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbenikoma.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 12. 2003
Srg-1716/2003
Rg-207/04
To sodišče na predlog družbenikov
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem

postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba KIPP, proizvodno podjetje,
d.o.o., Žalec, Podvin 212, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 18. 11. 2003.
Družba ima 2 družbenika, in sicer Pipal
Amalijo, stanujočo Podvin 212, Žalec in Pipal Vladimira, stanujočega Rimska cesta
6/a, Laško, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbenikoma.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 12. 2003
Srg-1488/2003
Rg-208/04
To sodišče na predlog družbenikov
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba ELKOSTROJ – ANTON DIRNBEK, proizvodnja in storitve, k.d. Trg 1,
Rogatec, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenikov z dne 17. 12. 2003.
Družba ima 2 družbenika, in sicer Dirnbek Marijo, stanujočo Rogatec 116, Rogatec
in Dirnbek Antona, stanujočega Celjska cesta 58, Rogatec, ki prevzameta obveznost
plačila morebitnih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbenikoma.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 12. 2003
Srg-1617/2003
Rg-278/04
To sodišče na predlog družbenikov
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba ČREPINŠEK IN DRUGI, d.n.o.
družba za proizvodnjo in storitve Arclin,
Škofja vas, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 13. 11.
2003.
Družba ima 2 družbenici, in sicer Črepinšek Natalijo in Črepinšek Zlatko, obe Arclin
90, Škofja vas, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 12. 2003
Srg 20/2004
Rg-1774/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Frutta Esotica, trgovina s sadjem, d.o.o., Hrvatini, Hrvatini 181/B, 6280
Ankaran, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/1827/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne
9. 1. 2004.
Ustanovitelj Ciacchi Ervino iz Hrvatinov
181 B, 6280 Ankaran, izjavlja, da so popla-
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čane vse obveznosti družbe, da družba ni
imela zaposlenih delavcev in da prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 1. 2004
Srg 1415/2003
Rg-1776/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Konekta, družba za promet
in upravljanje z nepremičninami, d.o.o.,
Obala 33, 6320 Portorož, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/5633/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 15. 12. 2003.
Ustanovitelj Hoteli Morje, delniška družba, Portorož, Obala 33, 6320 Portorož, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in
da prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 1. 2004
Srg 1378/2003
Rg-1777/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Vivam, proizvodnja in zunanja
trgovina, Gradišče 48, d.o.o., Gradišče
48, 6243 Obrov, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/1006/00, preneha po
skrajšanem postopku, po sklepu skupščine
z dne 16. 12. 2003.
Družbenika Vouk Istok, iz Gradišča pri
Materiji 48, 6248 Obrov in Šiškovič Viljana,
iz Gradišča pri Materiji 48, 6248 Obrov, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika, kakor
izhaja iz sklepov sprejetih na skupščini
dne 16. 12. 2003, tako, da se nepremičnina
prenese izključno v last družbenice Viljane
Šiškovič, likvidna sredstva in druga sredstva
pa na družbenika Istoka Vouka.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 1. 2004
Srg 1265/2003
Rg-1778/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Zodiak, gostinstvo, turizem in
trgovina d.o.o., Divči pri Komnu, Divči
pri Komnu 1, 6223 Komen, ki je vpisana

pri tem sodišču pod vložno št. 1/4589/00,
preneha po skrajšanem postopku, po sklepu
skupščine z dne 9. 12. 2003.
Družbenika Ivan Luin, stanujoč Divči 1,
Komen in Damijan Luin stanujoč Sveto 66 a,
Komen, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja
z delavci in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenike do ene
polovice in tako, da prevzame Ivan Luin
solastniški delež družbe na p. št. 727/1 in
727/2, obe vpisani v vl. št. 1092, k.o. Komen, do ene polovice, kot je vpisano v sklepih skupščine z dne 9. 12. 2003.
Zoper sklep o prenehanju je doputen
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 1. 2004
SRG-827/2003
Rg-2384/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba EUROWINE, direktni marketing, d.o.o., Ferrarska 12, 6000 Koper,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/5876/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 24. 3. 2003.
Družbeniki Monteko, Trgovinsko podjetje, d.o.o. Šmarje, Šmarje 10, Krtelj Filip,
stanujoč v Šmarjah št. 36 in Šinkovec Matej, stanujoč Trebinjska 11, 1000 Ljubljana,
izjavljajo, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba nima zaposlenih delavcev in da prevzamejo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenike sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 8. 2003
Srg-1587/2003
Rg-277/04
Družba LOK, trgovsko podjetje in
storitve, d.o.o. Kranj, s sedežem Sp.
Besnica 33, Zg. Besnica, vpisana na reg.
vl. št. 1/01650/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Jereb
Mitja, Pešnica 40, Spodnja Besnica, Zgornja
Besnica.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 1. 2004
Srg-28/2004
Ob-636/04
Družba Kožuh in Partner, podjetje
za trgovino, turizem in storitve, d.n.o.,
Kranj, s sedežem Šuceva ul. 12, Kranj,
vpisana na reg. vl. št. 1/04469/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikm prevzameta Kožuh Valerija in Kožuh Drago, oba Zminec 9,
Škofja Loka.
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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 14. 1. 2004
Srg 435/2003
Rg-1780/04
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagatelja Alja d.o.o. Krško, zavarovalniško
zastopniška družba, Cesta krških žrtev 53,
Krško, za vpis prenehanja družbe Alja d.o.o.
Krško, zavarovalniško zastopniška družba,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Alja d.o.o. Krško, zavarovalniško
zastopniška družba, Cesta krških žrtev 53,
Krško, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanovitelja z dne 30. 11. 1993.
Ustanovitelj Preskar Mitja, Šolska ulica
12, Krško, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe Alja d.o.o. Krško, zavarovalniško zastopniška družba, da so urejena vsa
razmerja z delavci družbe in da ustanovitelj
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2,100.000 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 Krškem
dne 23. 1. 2004
Srg 2/2004
Rg-1781/04
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče predlagatelja Umek Vidka, Vrhek 1, Tržišče, za vpis
prenehanja družbe Vulkan design, poslovno
trgovski center d.o.o., Vrhek 1, Tržišče, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Vulkan design, poslovno trgovski center d.o.o., Vrhek 1, Tržišče,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 31. 12. 1993.
Ustanovitelj Umek Vidko, Vrhek 1, Tržišče, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe Vulkan design, poslovno
trgovski center d.o.o., Vrhek 1, Tržišče, da
so urejena vsa razmerja z delavci družbe in
da ustanovitelj prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 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 Krškem
dne 23. 1. 2004
Srg 26/2004
Rg-1791/04
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagatelja Zagode Pavla, Naselje hero-
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ja Maroka 11, Sevnica in Zagode Krenčič
Alenke, Naselje heroja Maroka 11, Sevnica, za vpis prenehanja družbe Medico set,
zdravstveno varstvo d.o.o. Sevnica, Bratov
Cerjakov 21, Brežice, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra objavlja sklep:
družba Medico set, zdravstveno varstvo d.o.o. Sevnica, Bratov Cerjakov 21,
Brežice, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanovitelja z dne 30. 12. 2003.
Ustanovitelja Zagode Pavel in Zagode
Krenčič Alenka, oba Naselje heroja Maroka
11, Sevnica, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe Medico set, zdravstveno
varstvo d.o.o. Sevnica, Bratov Cerjakov 21,
Brežice, in da ustanovitelja prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe ter družba ni imela zaposlenih
delavcev.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,745.000 SIT prenese v celoti na Zagode
Pavla in Zagode Krenčič Alenko.
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 Krškem
dne 27. 1. 2004
Srg-09359/2003
Rg-316/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe RAM-G,
Računalniške aplikacije in marketing d.o.o.,
Ljubljana, Gallusovo nabrežje 39, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
RAM-G d.o.o. Ljubljana, Gallusovo nabrežje
39, Ljubljana, objavlja sklep:
družba RAM-G, Računalniške aplikacije in marketing d.o.o., Ljubljana, Gallusovo nabrežje 39, reg. št. vl. 1/02673/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice z dne 17. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Govednik Zuzana,
Hrenova ulica 19, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prense
v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep ustanoviteljice 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 31. 12. 2003
SRG-07422/2003
Rg-2385/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče je po okrožni sodnici Gorše Mušič
Heleni na predlog družbe Rez, proizvodnja
in trgovina d.o.o., Jačka 41, Logatec, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Rez d.o.o.,
Jačka 41, Logatec, objavlja sklep:
družba Rez, proizvodnja in trgovina d.o.o., Jačka 41, Logatec, reg. št. vl.
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1/09721/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanovitelja z dne 18. 9. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Rupnik Nikolaj, Jačka
41, Logatec, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na ustanovitelja Rupnik Nikolaja.
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 2042/2003
Rg-1783/04
Družba ULI, zavarovalniško zastopanje d.o.o., Vesnaverjeva ulica 006, Maribor, reg. št. vl. 1/1120-00, katere družbenica je Mencinger Violeta, Vesnaverjeva ulica
006, Maribor, po sklepu družbenice družbe
z dne 19. 12. 2003, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Mencinger
Violeta.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 1. 2004
Srg 61/2004
Rg-1785/04
Družba SPPA, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o., Regentova
ulica 16, Maribor, reg. št. vl. 1/6103-00, katere družbenik je Purkart Anton, Regentova
16, Maribor, po sklepu družbenika družbe
z dne 9. 1. 2004, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Purkart
Anton.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 1. 2004
Srg-4/2004
Rg-281/04
Družba KRISMAR, Proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. Nova Gorica, s sedežem Grčna 1, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. 1-3007-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov družbe z dne
23. 12. 2003.
Ustanovitelja družbe sta Kristjan Leban,
Ulica Milojke Štrukelj 62, Solkan in Marko
Škrinjar, Brod 16, Novo mesto, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 1. 2004
Srg 43/2004
Rg-1788/04
Družba Pinex Projektiranje, inženiring,
export, d.o.o., s sedežem Gregorčičeva
ulica 20, Tolmin, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. 1-274-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika družbe z dne 6. 1. 2004.
Ustanovitelj družbe je Ervin Vedenik,
Gregorčičeva ulica 20, Tolmin, 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
ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 1. 2004
Srg-611/2003
Rg-274/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Tradetour, trgovina
in turizem Novo mesto d.o.o., Novo mesto,
Smrečnikova ulica 14, objavlja sklep:
družba TRADETOUR, trgovina in turizem Novo mesto d.o.o., Novo mesto,
Smrečnikova ulica 14, vpisana na reg. vl.
št. 1-744/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 31. 12.
2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Mojca Hotko Borsan,
Novo mesto, Turkova ulica 32, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morbitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2,100.000
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese na Mojco Hotko Borsan.
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 6. 1. 2004
Srg-629/2003
Rg-275/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Vetro Vrščaj in partner,
šport, trgovina, turizem d.n.o. Črnomelj,
Kolodvorska 35, objavlja sklep:
družba VETRO – VRŠČAJ IN PARTNER, šport, trgovina, turizem d.n.o.
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Črnomelj, Kolodvorska 35, vpisana na
reg. vl. št. 1-3317/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Dušan Vrščaj in Barbara Vrščaj, oba Črnomelj, Kolodvorska 35,
z ustanovitvenim kapitalom 138.500 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 138.500
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese na Vrščaj Dušana in Barbaro.
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 6. 1. 2004
Srg 23/2004
Rg-912/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Breda, Volf in Volf,
trgovina, turizem in gostinstvo, Stari trg,
d.n.o., Stari trg ob Kolpi, Gornji Radenci 6,
objavlja sklep:
družba BREDA, VOLF IN VOLF, turizem in gostinstvo, Stari trg, d.n.o., Stari
trg ob Kolpi, Gornji Radenci 6, vpisana na
reg. vl. št. 1-3740/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 1. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Miroslav Volf in Marija
Volf, oba Stari trg ob Kolpi, Gornji Radenci
6, z ustanovitvenim kapitalom 10.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 10.000
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese na Volf Miroslava in Marijo, v sorazmerju
z vloženima deležema.
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 19. 1. 2004
Srg 1201/2003
Rg-1779/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Warmontal Blažević in drugi,
proizvodnja, trgovina in storitve d.n.o.,
Krkavče 100, 6274 Šmarje, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/6355/00,
preneha po skrajšanem postopku, po sklepu
skupščine z dne 27. 10. 2003.
Družbenika Miroslav Blažević in Zoran
Blažević, oba Krkavče 100, 6274 Šmarje,
izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-

stopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 1. 2004
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Majer Anemarie s.p., TRGOVINA MAŠA,
Veliki Brebrovnik 92, Miklavž pri Ormožu,
štampiljko pravokotne oblike z vsebino:
TRGOVINA MAŠA Anemarie MAJER
s.p. Veliki Brebrovnik 92 2275 Miklavž pri
Ormožu GSM: 051 245 148 DŠ: 67936415.
gnk-144161
SINTRAKO d.o.o., Veliko Mlačevo 82,
Grosuplje, štampiljko pravokotne oblike z
vsebino SINTRAKO INŽENIRING, TRANSPORT, TRGOVINA d.o.o. 1290 GROSUPLJE, VELIKO MLAČEVO 82 SLOVENIJA, z
oznako 2. gnu-144126

Božič Slavko s.p., Lancovo 8/b, Radovljica, priglasitveni list, opravilna št. 44-0061/94,
izdan dne 17. 4. 2002. gnf-143816
ERNEST & TATJANA, PLANINC D.O.O.,
Podsreda 37, Podsreda, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 043372/1030/01-64/1995 in
obrtno dovoljenje z isto številko, izdana dne
5. 10. 1998. gnz-143846
Jernejc Danijel s.p., Preloge 20, Šmarje pri Jelšah, priglasitveni list, opravilna
št. 054-0780/1995, izdan dne 1. 1. 1995.
gnw-144124
Kodrič Slavko s.p., Štula 16, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-0600/94, ERO 5889638, izdan dne 18.
5. 1994. gni-144363
Lazar Josip, Bonini 122, Koper - Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-1708/95, izdan dne 17. 5. 1995.
gno-143932
Marc Igor, Bazoviška cesta 20, Kozina,
priglasitveni list, opravilna št. 48-0927/95,
izdan dne 1. 1. 1996. gny-144022
Mevlja Ivan s.p., Mizarstvo, Tomažičeva
3, Ankaran - Ankarano, obrtno dovoljenje, št.
016960/1219/00-27/1995, izdano dne 6. 3.
1995 pri OZS. gnb-144145
Oven Peter s.p., Mizarstvo, Plešičeva
11, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-0128/95, matična št. 5413813, izdan dne
1. 1. 1995. gnz-144346
Paul Borut s.p., Proen, Stara cesta
7, Hoče, priglasitveni list, opravilna št.
0640870/94, izdan dne 10. 10. 1994.
gni-143938
Stojančič Stanko s.p., Trg borcev NOB
13, Dol pri Hrastniku, priglasitveni list, opravilna št. 10-0103/94, izdan dne 3. 10. 1994.
gnh-143843
Sutlovič Stanislav s.p., Strma pot 16,
Izola - Isola, priglasitveni list, opravilna
št. 013-0218/94, izdan dne 23. 5. 1994.
gnw-144149
Škapin Aleš, Obrtniška ulica 11, Kozina,
priglasitveni list, opravilna št. 48-0664/94,
izdan dne 1. 12. 1994. gnx-143823
TEHNOLES, Andrej Kupčič s.p., Ulica
Šantlovih 20, Maribor, priglasitveni list,
opravilna št. 064-526/97, izdan dne 8. 3.
2002. gnn-144233
Terbuc Franc s.p., Avtoservis, Dornava
116/b, Dornava, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 045987-1227-01-52/95, izdana dne
11. 11. 1998. gnc-143819
Zakrajšek Franc s.p., Hiteno 5, Nova Vas,
priglasitveni list, opravilna št. 04-00523/98,
izdan dne 5. 12. 1998. gnt-143877
Zakrajšek Franc s.p., Hiteno 5, Nova
Vas, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
051127/0899/01-14/1998 in obrtno dovoljenje z isto številko, izdana dne 8. 1. 1999.
gns-143878
Zobavnik Franci s.p., Matija Blejca
14, Kamnik, priglasitveni list, opravilna
št. 15-0409/94, izdan dne 25. 5. 1994.
gnn-143908

Priglasitveni list

Potne listine

Babič Damijan, Mladinska 13, Gornja
Radgona, priglasitveni list, opravilna št.
08-0858/02, izdan dne 18. 11. 2002 in 7. 3.
2003. gnw-143824
Ban Boštjan s.p., Komen 47, Komen, priglasitveni list, opravilna št. 48-0129/94, izdan
dne 21. 4. 1994 in 1. 7. 2000. gnj-144012

Adam Alexandra, Kuzmičeva ulica 4, Maribor, potni list, št. P00969311. gnu-144151
Ahlin Timotej, Gradnikove brigade 37,
Nova Gorica, potni list, št. P00689387.
gnn-144183
Bahtiri Bekim, Cesta na jezero 7, Velenje, potni list, št. P00068647. gnq-144255

Srg-371/2003
Rg-494/04
Družba INTRA-EXIP-EUROCAST, proizvodnja aluminijastih odlitkov d.o.o.,
Tovarniška 10, Kidričevo, reg. št. vl.
1/9362-00, katere ustanovitelj je Talum d.d.,
Tovarniška cesta 10, Kidričevo, po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 11. 11. 2003, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Talum d.d.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 1. 2004
Srg 495/2003
Rg-914/04
Družba Mikrobit, podjetje za računalniški inženiring, proizvodnjo in trgovino
d.o.o., Ob Meži 20, Prevalje, reg. št. vl.
1/2846-00, katere družbenik je Marijan Levar, po sklepu družbenika z dne 3. 12. 2003,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Marijan Levar iz Prevalj, Ob Meži 20.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 1. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
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Ban Laura, Bidovčeva ulica 5, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 24777, izdala UE Koper. gnp-144331
Cimerman Ida, Pot na Rakovo jelšo
5, Ljubljana, potni list, št. P00322488.
gng-144065
Cimerman Ivan, Pot na Rakovo jelšo
5, Ljubljana, potni list, št. P00325985.
gnh-144064
Cvetko Stanko, Svetinci 9, Destrnik, potni list, št. P01050030. gnm-144284
Čarman Petra, Podljubelj 57, Tržič, potni
list, št. P00427309. gnm-144109
Černe Tomaž, Cankarjeva 52, Nova Gorica, potni list, št. P00571720. gnj-144087
Čuček Željka, Neubergerjeva 4, Ljubljana, potni list, št. P00845987. gnw-144049
Dodič Fikfak Metoda, Tržaška cesta
4, Postojna, potni list, št. P00370873.
gnu-144351
Dovč Melita, Šmartinska cesta 275, Ljubljana, potni list, št. P00114507. gnc-144319
Dragišić Marko, Na jami 4, Ljubljana, potni list, št. P00076073. gnz-143996
Flaker Berce Žan, Žolgerjeva 6, Ljubljana, potni list, št. P00275069. gns-144378
Gajšek Nevenka, Tbilisijska 92, Ljubljana, potni list, št. S00001927 - službeni.
gni-143988
Glažar Lea, Neubergerjeva 11, Ljubljana,
potni list, št. P00306180. gnz-144271
Grasch Denis, Polje, Cesta VI/10,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00777684.
gnd-144168
Grčar Nataša, Krožna ulica 12, Kranj, potni list, št. P00019111. gno-144157
Hofbauer Erik, Tavčarjeva 10, Ljubljana,
potni list, št. P00205673. gnh-143989
Hofbauer Jan, Tavčarjeva 10, Ljubljana,
potni list, št. P00573900. gnf-143991
Hofbauer Zupan Metka, Tavčarjeva
10, Ljubljana, potni list, št. P00074009.
gng-143990
Ilc Rok, Krška vas 48/i, Krška vas, potni
list, št. P01001805. gng-143965
Jurman Ivan, Zgornja Senica 33, Medvode, potni list, št. P00331174. gnc-144069
Kasagić Alojzija, Osojna 13, Domžale,
potni list, št. P00180026. gng-144265
Kasagić Ostoja, Osojna 13, Domžale,
potni list, št. P00180040. gnh-144264
Kastigar
Roman,
Brinje,
Cesta
I/53, Grosuplje, potni list, št. P00056612.
gnl-144310
Krastič Jan, 9. korpus 30, Izola - Isola,
potni list, št. P00364251. gnu-143851
Lamovšek Anton, Celovška cesta 499/b,
Ljubljana-Šentvid, potni list, št. P00763258.
gnt-144127
Lavrič Robert, Štajerska 2, Ljubljana-Črnuče, potni list, št. P00107758.
gnz-144221
Matjašič Ines, Pod hrasti 6, Ljubljana, potni list, št. P00125146. gnx-144373
Milićević Draženka, Kolarjeva 53, Ljubljana, potni list, št. P00369902. gnj-144312
Nagode Boštjan, Ob progi 4, Vrhnika, potni list, št. P00767101. gne-144267
Osterman Nika, Luže 69, Visoko, potni
list, št. P00714225. gnf-143966
Petras Arelich Antonio, Goriška 65, Velenje, potni list, št. P00341729. gnn-143958
Petrović Vitomir, Log Čezsoški 15, Srpenica, potni list, št. P00390386. gnq-143855
Pirnat Peter, Skrbinškova 34, Ljubljana,
potni list, št. P00663611. gnh-144139
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Pitamic Boža, Derčeva ulica 37, Ljubljana, potni list, št. P00567594. gnp-144381
Pokrivač Milan, Spodnje Gameljne 26/b,
Ljubljana Šmartno, potni list, št. P00872561.
gne-143917
Prepadnik Žiga, Robanov kot 22, Solčava, potni list, št. P00862721. gnt-144352
Ramić Đemo, Mazovčeva pot 9, Ljubljana, potni list, št. P00693364. gnw-143974
Ramić Ramiza, Mazovčeva pot 9, Ljubljana, potni list, št. P00004944. gnv-143975
Ramić Sanel, Mazovčeva pot 9, Ljubljana, potni list, št. P00008867. gnu-143976
Rožič Bojan, Via Giovenale 2, 34134
Trst, Italija, potni list, št. P00063624.
gnp-143981
Rutar Andrej, Langusova 11/a, Ljubljana,
potni list, št. P00688162, izdala UE Ljubljana. gnv-144354
Salkić Elvira, Na klisu 7, Vrhnika, potni
list, št. P00043419. gnu-144251
Stanič Egon, Maistrova 2, Ilirska Bistrica,
potni list, št. P00739447. gnz-144071
Stefanović Aljoša, Ulica heroja Tomšiča 4, Maribor, potni list, št. P00365362.
gnm-144084
Tatic Drago, Litijska cesta 54/p, Ljubljana, potni list, št. P00774288. gnm-144159
Turner Denis, Žibernik 25, Rogaška
Slatina, maloobmejno prepustnico, št. AH
10120. gnt-144102
Uršič Roš Martina, Ledine 31, Nova Gorica, potni list, št. P00537785. gnu-144076
Uršič Roš Martina, Ledine 31, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
000154027. gnt-144077
Verginc Biserka, Pod jezom 41, Ljubljana, potni list, št. P00493922. gnf-144166
Zapušek Roman, Kukovčeva ulica 12,
Celje, potni list, št. P00078782. gni-143963
Zgrablič Zvonimir, Trg revolucije 7, Maribor, potni list, št. P00230664. gny-144347
Zupanc
Franc,
Zgornje
Pirniče
45/b, Medvode, potni list, št. P00321227.
gnz-144296
Zupanc Simona, Zgornje Pirniče
45/b, Medvode, potni list, št. P00313012.
gnb-144295
Zupančič Igor, Pavšičeva 4, Ljubljana,
potni list, št. P00120104. gnc-143844

Osebne izkaznice
Adlešič Saško, Ihan, Dragarjeva ulica
8, Domžale, osebno izkaznico, št. 296369.
gne-144292
Antolič Marija, Litmerk 3, Ormož, osebno
izkaznico, št. 1494900. gng-144094
Bahtiri Bekim, Cesta na jezero 7, Velenje,
osebno izkaznico, št. 305850. gnr-144254
Baša Mateja, Groharjeva 12, Celje, osebno izkaznico, št. 1718971. gng-144340
Beltram Hana, Trubarjeva 7, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 828018.
gno-144207
Benčuk Vebija, Ciril Metodova 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. 980684. gnf-143866
Berglez Romana, Žabljek 12, Laporje, osebno izkaznico, št. 1455526.
gnh-144339
Berić Slobodan, Kamniška 20/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1656055.
gnb-143970
Bertoncel Mateja, Vinogradna 22, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
1410892. gny-144247

Bešić Elvis, Zaloška 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 875266. gny-144372
Biro Boštjan, Hotiza, Srednja ulica 13,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
969559. gnu-143905
Bizjak Igor, Cankarjeva 42, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 130750. gnv-143950
Brečko Ivica, Lipce 13, Blejska Dobrava, osebno izkaznico, št. 1242248.
gnm-144088
Buršič Marija, Šmarje 2, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 534236. gnq-144205
Cerar Anica, Ljubljanska 93, Domžale,
osebno izkaznico, št. 868976. gno-144282
Cestnik Ivan, Založe 57, Polzela, osebno
izkaznico, št. 626979. gnn-144258
Cugelj Marija, Novakova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 506612. gns-144253
Cvahte Tina, Cesta na Ostrožno 78,
Celje, osebno izkaznico, št. 1149480.
gnf-144116
Cvelbar Frančiška, Dolnja Prekopa 7,
Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, št.
727588. gnp-144106
Cvetko Stanko, Svetinci 9, Destrnik,
osebno izkaznico, št. 279347. gnl-144285
Cvetko Vladimira, Bilečanska 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 273998.
gnj-144362
Čadež Marija, Binkelj 28, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 540921. gne-144167
Čandek Ljudmila, Cesta v Pečale 15,
Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
1550246. gnh-144239
Čebohin Nadja, Gradnikove brigade
33, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
1170509. gnh-144089
Čuček Željko, Kocljeva ulica 9, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 1029406.
gnn-143858
Delbello Janda, Dragonja 116, Sečovlje - Sicciole, osebno izkaznico, št. 33052.
gnn-144008
Doboš Stjepan, Mejna ulica 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. 879401. gne-143892
Domadenik
Franc,
Ponada
7,
Hoče, osebno izkaznico, št. 1740777.
gnh-143889
Donša Alojz, Šarhova ulica 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1026548.
gnn-144058
Dovč Melita, Šmartinska cesta 275,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1038737.
gnb-144320
Dragar Polonca, Briše 26, Izlake, osebno
izkaznico, št. 173903. gnf-144341
Drešar
Vesna,
Izvidniška
17/a, Pobegi, osebno izkaznico, št.
1663559. gnx-143873
Dudić Marko, Reška 9, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 389906. gnj-143812
Emeršič Edvin, Stepišnikova 6, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 204328.
gnk-144286
Ermenc Jožefa, Florjan 2, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 1563113.
gno-144107
Ferlin Ivana, Jakčeva ulica 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1084275.
gnc-144044
Ficko Srečko, Zbigovci 48/a, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 770363.
gnk-143861
Garb Mario, Pekrska cesta 63, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1448846. gnl-144235
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Gec Milan, Gregorčičeva 30, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 527468.
gny-143947
Glažar Nevenka, Pod Jelovico 8, Postojna, osebno izkaznico, št. 839308.
gnn-144108
Gomboc Miha, Černelavci, Dalmatinova
9, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
824630. gnd-144093
Gomboc Miroslav, Ob Lazniškem potoku 4, Limbuš, osebno izkaznico, št. 797378.
gnc-144294
Gorišek Alenka, Podlubnik 160, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 972774.
gnb-144370
Grahek Svetlana, Kocjančičeva 5, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
1553749. gnw-144324
Grasch Denis, Polje, Cesta VI/10, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 1538543.
gnc-144169
Gregorič
Danijel,
Gažon
2/b, Šmarje, osebno izkaznico, št. 1340049.
gnz-143946
Hadžialagić Emir, Ulica bratov Učakar 80, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1640878. gnt-144377
Halužan Kristina, Gubčeva 2, Senovo,
osebno izkaznico, št. 417285. gnc-143919
Herman Albin, Soseska 12, Prebold,
osebno izkaznico, št. 861426. gnp-143956
Hočevar Hermina, Obrežje 21, Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
269698. gnx-144198
Horvat Katja, Gradnikova 59, Radovljica, osebno izkaznico, št. 1275186.
gnu-144326
Hribar Branko, Cesta 24. junija 35, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št. 358911.
gnw-144374
Hrvać Aleksandar, Šmarca, Pibernikova cesta 2, Kamnik, osebno izkaznico, št.
1038060. gnf-144366
Isović Jasmina, Gregorčičeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1337628.
gnt-144277
Jamnik Marjetka, Ulica Anke Salmič 70,
Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
1402212. gny-144001
Jazbec Anton, Zabukovje nad Sevnico 28, Zabukovje, osebno izkaznico, št.
840787. gnt-144002
Jereb Stojan, Tolminska cesta 9, Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št. 563104.
gnj-144287
Jernejčič Božo, Krmeljeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 191509.
gnx-144048
Justinek Eva, Poljanski nasip 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1720922.
gnq-144380
Juvančič Sanja, Vinska cesta 1, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št. 48760.
gnd-144343
Kalan Gorazd, Puštal 55/a, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1094752. gnl-143835
Kastelic Aleksander, Prekomorskih
brigad 8, Postojna, osebno izkaznico, št.
177103. gnl-144260
Kastigar Roman, Brinje, Cesta I/53,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 828689.
gnk-144311
Kaučič Ana, Metoda Mikuža 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 305459.
gnp-144356

Kavaš Martin, Taborska ulica 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 915247. gny-144097
Kavčnik Pavlina, Partizanska ulica 21,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 984275.
gnv-144075
Kocjan Barbara, Stanka Lapuha 6,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 65378.
gnp-144181
Kodermac Estevan, Neblo 40, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št. 1325117.
gnt-143852
Kogoj Sandra, XXX. divizije 19/a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1649968.
gnp-144206
Kolar Silva, Malgajeva 2/a, Celje, osebno
izkaznico, št. 579286. gnw-143874
Komel Oliver, Gradnikove brigade
59, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
1537029. gnj-143862
Končan Stanislava, Smrečje 38, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 700785. gnj-143987
Korže Jasna, Dunajska cesta 103,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 438014.
gnz-143896
Kotnik Janez, Polje, Cesta VI/26, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 450309.
gnw-144099
Kovačič Samo, Cankarjeva 23/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 692330. gnf-144291
Kozinc Stojan, Dobropolje 6, Planina
pri Sevnici, osebno izkaznico, št. 142669.
gnt-143902
Kranjec Špela, Cesta pod Slivnico 13,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 1395010.
gnf-144041
Krauberger Nana, Tolsti vrh 110, Dravograd, osebno izkaznico, št. 962437.
gnl-143910
Kreft Nadja, Preglov trg 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 318366. gny-143997
Krošlin Boris, Podlog 17, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št. 1525572.
gnx-144273
Kustec Ignac, Gornja Bistrica 171,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 221767.
gnp-143906
Kušter Mladen, Ulica 28. maja 67,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1349366.
gnz-144171
Lah Srečko, Ul. B. Kraigherja 21, Kidričevo, osebno izkaznico, št. 1633129.
gnv-144325
Leban Pavel, Svečina 1/a, Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št. 000975304.
m-128
Lebar Bojan, Spodnje Bitnje št. 15,
Žabnica, osebno izkaznico, št. 1182676.
gne-144342
Lejla Katica, Ljubljanska 25/b, Maribor,
osebno izkaznico, št. 136199. gni-143813
Lenič Aleš, Vrtnarija 2/b, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 917071. gnj-143837
Lesjak Anton, Nova vas 17, Markovci,
osebno izkaznico, št. 694373. gno-143857
Levičnik Božena Antonija, Trubarjeva
16, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št.
528690. gni-143838
Lipič Nikolaj, Gregorčičeva ulica 12,
Radenci, osebno izkaznico, št. 883669.
gnd-143868
Ljubec Bernarda, Gudnova 1, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 367374.
gnw-144074
Martinčič Andrej, Šegova 116, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 191845.
gno-144082
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Medved Elica, Engelsova ulica 48,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1526067.
gnz-144096
Mežan Slavka, Sp. Jezersko 1, Zgornje
Jezersko, osebno izkaznico, št. 442978.
gnh-144164
Mežek Viljemina, Rodine 8, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 1140504.
gng-144090
Mihorič Roman, Linhartova 3, Dob, osebno izkaznico, št. 722839. gnr-144279
Mikulič Niko, Dekani 112, Dekani, osebno izkaznico, št. 320194. gnr-144204
Mikuž Rok, Gozd 4, Col, osebno izkaznico, št. 1031929. gnc-143869
Milošič Simona, Cirkulane 26, Cirkulane,
osebno izkaznico, št. 959470. gnl-143860
Milovanović Zoran, Spodnji Rudnik, Cesta IV/11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
374937. gnb-143995
Mišigoj Irena, Trg 25. maja 7, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 1041503.
gnb-143945
Mišmaš Ian, Aljaževa ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1734590.
gnc-144219
Mišmaš Tadeja, Aljaževa ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 497537.
gnd-144218
Močnik Barbara, Kozarišče 51/a, Stari
trg pri Ložu, osebno izkaznico, št. 1510901.
gnf-144241
Mramor Viktor, Regentova 73, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 476861. gnt-143977
Mrgole Rado, Koroška cesta 4, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 482251. gnr-144054
Nagode Boštjan, Ob progi 4, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1486117.
gnd-144268
Napret Lucija, Zagrad 41, Celje, osebno
izkaznico, št. 884337. gnf-143891
Nežič Evelin, Berkovski prelogi 3, Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št.
678037. gnt-144202
Pahor Boris, Pahorjeva 63, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 1550152.
gnu-144201
Palibrk Uroš, Cesta 1. maja 69,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1237405.
gns-144003
Paradžik Ivana, Emonska cesta 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1155769.
gnj-144037
Paradžik Petar, Emonska cesta 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1156167.
gnh-144039
Pavlin Aleš, Bizeljska cesta 10, Brežice, osebno izkaznico, št. 1098392.
gny-144047
Peršič Majda, Vitovlje 7/c, Šempas,
osebno izkaznico, št. 313895. gno-144182
Pirc Pavel, Lomno 21, Krško, osebno izkaznico, št. 790619. gns-143978
Pirc Urška, Srednja vas 85, Šenčur,
osebno izkaznico, št. 906929. gny-144122
Pitner Robert, Karnerjeva ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 956845.
gns-144103
Podkoritnik
Gregor,
Badovinčeva
16, Laško, osebno izkaznico, št. 70497.
gnl-144110
Polanc Nežka, Pionirska 23, Solkan,
osebno izkaznico, št. 1587076. gnr-144079
Polenek Franc, Malahorna 45, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 333438. gnj-143912
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Poljšak Frančiška Rada, Reboljeva 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1719628.
gns-144153
Pregl Boris, Žiganja vas 4, Križe, osebno
izkaznico, št. 197841. gnh-143914
Prešeren Domen, Chengdujska cesta
6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 822795.
gnu-144226
Primožič Tjaša, Libeliče 8/b, Libeliče,
osebno izkaznico, št. 1191578. gnk-143911
Pšeničnik Jožica, Javornik 22, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1366119.
gne-143867
Rašić Emil, Planina 1, Kranj, osebno izkaznico, št. 226744. gnp-144256
Renčelj Gregor, Povir 54/e, Sežana,
osebno izkaznico, št. 943800. gnw-143899
Rener Ivanka, Mahniči 5, Štanjel, osebno
izkaznico, št. 602149. gnx-143898
Rihtar Šalehar Miha, Cesta Andreja Bitenca 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1513483. gne-144192
Rosina Nežka, Kabajeva 1, Maribor,
osebno izkaznico, št. 139853. gni-143863
Rožič Vera, Nova Loka 8, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 788475. gnr-144104
Rus Andrej, Log, Barjanska cesta 3,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 674529. gnz-144025
Sabol Janja, Vaška pot 39, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 273750, izdana na
ime Peterlin Janja. gnw-144278
Sarhatlić Senada, Jakčeva ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1084267.
gnd-144043
Selko Andrej, Ulica Marka Šlajmerja 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1022064.
gny-144322
Skale Rozalija, Župančičeva 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 790182. gno-144332
Skol Marija, Tomšičeva 83, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 52091. gnk-144086
Slabina Dragica, Klek 12, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 69838. gns-144203
Slatinšek Tatjana, Polzela 100, Polzela,
osebno izkaznico, št. 943100. gnu-144101
Slemenjak Jasmina, Brezen 5, Vitanje,
osebno izkaznico, št. 259252. gnv-144100
Smolič Franc, Kerševanova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1716543.
gnb-144270
Sodin Jurij, Skaletova 7/a, Celje, osebno
izkaznico, št. 1125094. gnh-144114
Sorentson Lin, Resljeva 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1584428.
gnb-144045
Souček Morača Hana, Gornji trg 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 877394.
gne-144242
Stamec Sebastijan, Klinetova 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1302273.
gnn-144333
Stanič Egon, Maistrova 2, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 1746202.
gnb-144070
Stevanović Nataša, Dolenjska cesta 48,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1388305.
gnc-143969
Strle Bunič Jože, Kopališka 45, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 572852.
gnq-144155
Šef Anton, Furleška 6, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 1546917. gnl-143885
Šefic Tina, Preloge 25, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 276093. gnm-143884
Šerbec Vanja, Svetozarevska 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1327583.
gnu-143901
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Šinko Roman, Murski Petrovci 7, Tišina, osebno izkaznico, št. 1564080.
gnm-143859
Škrabl Katarina, Sp. Boč 28/a, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 1224554.
gnz-144121
Šmid Mojca, Sr. Bitnje 109/a, Žabnica,
osebno izkaznico, št. 732914. gnk-144261
Štepihar Gregor, Kompolje 2, Lukovica, osebno izkaznico, št. 1190017.
gnp-144281
Štihec Suzana, Tominškova ulica 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 354595.
gnd-143993
Štravs Matjaž, Zadobrovška cesta 20/a,
Begunje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 1283287. gng-144365
Tica Luka, Cesta 4. maja 50/b, Cerknica, osebno izkaznico, št. 1578685.
gnk-144011
Toplak Jože, Slovenska 37, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 469756.
gnx-144073
Toplak Mihaela, Pekrska cesta 63,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1448806.
gnc-144244
Tuchter Slavica, Trnoveljska cesta
99, Celje, osebno izkaznico, št. 13331.
gnl-143960
Turnšek Branko, Spodnji stari grad 14,
Krško, osebno izkaznico, št. 1607435.
gnb-144120
Uršič Gojmir, Marije Hvaličeve 42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 241256.
gni-144163
Varjačić Josip, Majaronova 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 577841. gnj-143887
Vindiš Franc, Agrokombinatska 6/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 884368.
gnw-143849
Vižintin Albina, Gimnazijski trg 4, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št. 654734.
gnx-144323
Vovk
Marija,
Gozdarska
cesta
17/a, Mislinja, osebno izkaznico, št. 38533.
gng-143865
Vrbek Aleksandra, Okroglo 20, Naklo,
osebno izkaznico, št. 695714. gnn-144283
Vrečko Boris, Šentovec 3, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 676644.
gnr-143979
Vrlinič Bojan, Bojanci 31, Vinica, osebno
izkaznico, št. 155426. gnu-144276
Vuk Monika, Langusova ulica 14/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 503323. gns-144078
Vukalić Braco, V. Kejžarja 23, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 282738. gnv-144200
Vurnik Jože, Jelovška 12, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 582378. gnh-143864
Vuruna Dalibor, Cesta dveh cesarjev
108/j, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
248427. gni-144263
Zapušek Marija, Kukovčeva ulica 12,
Celje, osebno izkaznico, št. 1009566.
gni-144288
Zel Silva, Zg. Hlapje 41, Jakobski Dol,
osebno izkaznico, št. 000329790. m-127
Zemljič Štefka, Gvajčeva 19, Maribor,
osebno izkaznico, št. 77302. gnd-144243
Zevnik Kristina, Prekomorskih brigad 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 593212.
gnl-144185
Zorec Miran, Gačnik 85, Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 191577. m-141
Zorič Jožef, Valvazorjevo nabrežje
10, Krško, osebno izkaznico, št. 829845.
gnu-143955

Zorko Milan, Zabretova 15/e, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1564922.
gnc-144369
Zrnec Marko, Podbukovje 28, Krka,
osebno izkaznico, št. 267556. gnr-143954
Zver Sonja, Panonska ulica 15, Odranci,
osebno izkaznico, št. 682777. gnj-144337
Žerjal Marija, Petkovškova 20, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1595339.
gnn-143883
Žula Julijana, Grajenščak 43, Ptuj, osebno izkaznico, št. 641843. gns-143853
Žumer Marko, Hajdoše 5/b, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 549355. gnr-143854

Vozniška dovoljenja
Ahmatović Razija, Ulica Anke Salmičeve
9, Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18590. gno-144257
Antolič Marija, Litmerk 3, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3218, izdala
UE Ormož. gnm-144009
Arnuš Andreja, Hrastovec pod Bočem
47, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1499053, reg. št. 23123, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnr-143829
Bahtiri Bekim, Cesta na jezero 7, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001532601, reg. št. 25039, izdala UE Velenje. gnt-144252
Bartolič Irena, Kampel 23/d, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 32968, reg. št. 7119. gnq-144305
Belak Jernej, Ribniško selo, Terčeva
ulica 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1229837, reg. št. 114084, izdala
UE Maribor. gng-143815
Bilobrk Vido, Tomšičeva 41, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4577,
izdala UE Slovenj Gradec. gni-144138
Bizjak Jože, Vošce 2, Blagovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 000701994,
reg. št. 28398, izdala UE Domžale.
gnh-143939
Bizjak Matjaž, Begunjska cesta 21, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1962907, reg. št. 19025, izdala UE Radovljica. gnz-144196
Blagotinšek Jožef Pavel, Jagoče 13/c,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 50242. gnf-143916
Blažič Frančišek, Verje 28/a, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
14045, reg. št. 116243, izdala UE Ljubljana.
gnx-143973
Budin Jožef Anton, Vrhovci, Cesta X/45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1138861, reg. št. 68296, izdala UE Ljubljana. gnd-143968
Buh Daniel, Melinci 155, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 34855. gnl-144035
Celan Joško, Mlinska 42, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
001290163, reg. št. 54860, izdala UE Maribor. gnw-144274
Cestnik Ivan, Založe 57, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1330339,
izdala UE Žalec. gnm-144259
Čebron Petra, Branik 93, Branik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43092, izdala
UE Nova Gorica. gnq-144030
Čerče Boštjan, Srebotje 2, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1160406, reg. št. 11524. m-129
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Čimžar Anže, Visoko 9/b, Visoko, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1259178, reg.
št. 50007, izdala UE Kranj. gnk-143836
Debenjak Zoran, Liminjanska 93,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. SI 27340, reg. št. 11.
gnw-143924
Dežan Avsec Nataša, Slavka Gruma
62, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 29298, izdala UE Novo mesto.
gnk-144136
Domajnko Bojan, Bodislavci 13, Mala
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. A do 350
ccm, BFGH, št. S001527643, reg. št. 10138.
gnr-144033
Dominić Eva, Župančičeva ulica 6,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 16993, izdala UE Lendava.
gni-144113
Donko Slavica, Krekova 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
334593, reg. št. 460, izdala UE Maribor.
gny-143872
Donša Alojz, Šarhova ulica 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1718515, reg. št. 25598, izdala
UE Ljubljana. gno-144057
Dornik Matej, Kvedrova 8, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1294145,
izdala UE Žalec. gnw-144249
Dovč Melita, Šmartinska cesta 275,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1759321, reg. št. 9777, izdala UE Ljubljana. gnd-144318
Drešar Vesna, Izvidniška 17/a, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1300071, reg. št. 44519, izdala UE Koper.
gnv-143875
Dvoršak Dušan, Mestni trg 15, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4439. gnq-143830
Emeršič Darja, Šarhova ulica 34, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 96/2003. gnu-144051
Franken Dunja, Prvomajska ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1867297, reg. št. 135291,
izdala UE Ljubljana. gnp-144156
Franken Marko, Prvomajska ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 118397, izdala UE Ljubljana.
gnv-144050
Gallagher Martin Joseph, Hacquetova
ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50 km/h, BGH, št. S 1761450, reg. št.
255757, izdala UE Ljubljana. gnx-144173
Godec Ivanka, Proletarske brigde 21,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4177, izdala UE Izola. gno-143832
Gomboc Miroslav, Ob Lazniškem potoku 4, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. A
do 350 ccm, BFGH, št. S 1238848, reg. št.
47297, izdala UE Maribor. gnd-144293
Gorišek Lidija, Litijska 25, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
647977, izdala UE Litija. gnj-144162
Gorše Turkalj Alenka, Kandijska cesta
41, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16266, izdala UE Novo mesto.
gnw-144349
Grmovšek Elizabeta, Rašica 31, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1589112, reg. št. 183909, izdala UE
Ljubljana. gne-144067
Gumilar Aleš, Bezgova pot 6, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
436554, reg. št. 6582, izdala UE Kočevje.
gns-143903

Gungl Srečko, Sladki vrh 52, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001539202, reg. št. 13615, izdala UE
Pesnica. m-147
Hadžialagić Emir, Ulica bratov Učakar
80, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1618407, reg. št. 254396, izdala
UE Ljubljana. gnu-144376
Hanžekovič Bogdan, Gornji Dolič 78,
Mislinja, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 10/2004.
gnk-144036
Hanžič Andrej, Mala Pirešica 12/a, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1294410, izdala UE Žalec. gnz-144246
Herman Albin, Soseska 12, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1441553, izdala UE Žalec. gno-143957
Horvat Matjaž, Sakušak 62, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. AG, št. S 1440544,
izdala UE Ptuj. gne-144142
Hudoklin Nika, Ptujska ulica 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1594773, reg. št. 49428, izdala UE Ljubljana. gnt-144152
Humar Robert, Kal nad Kanalom 69,
Kal nad Kanalom, vozniško dovoljenje, kat.
ABCF, št. 29843. gnt-144131
Idrizoski Keram, Obala 132, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 991078, reg. št. 40626, izdala UE Koper. gnn-144133
Jalovec Bojana, Aškerčeva ulica 2,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20254. gnk-143961
Jamar Janja, Bohinjska Bela 58, Bohinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1633764, reg. št. 28941. gns-143828
Janušič Mateja, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1107933, reg. št. 136182, izdala UE
Ljubljana. gny-144272
Kastigar Roman, Brinje, Cesta I/53, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1522605, reg. št. 13894, izdala UE Grosuplje. gnm-144309
Kaučič Tomaž, Gorkega 51, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1534028, reg. št. 103473, izdala UE Maribor. gng-144290
Kitić Djordjo, Turjaška 10, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
93891, reg. št. 233, izdala UE Kočevje.
gnu-144130
Kljaić Božena, Osenjakova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BFGH, št. S 1762429, reg. št. 165370,
izdala UE Ljubljana. gnd-143943
Kocjan Barbara, Ul. Stanka Lapuha 6,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1273206, reg. št. 26256. gno-144132
Kodele Darko, Avče 67, Kanal, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 25092, izdala UE
Nova Gorica. gnu-144026
Komel Oliver, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 28486. gnu-143826
Korošec Matija, Ulica Marjana Nemca 8,
Radeče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1059949. gnb-144345
Korže Jasna, Dunajska cesta 103, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137549, reg. št. 215961, izdala UE Ljubljana. gnb-143895
Kranjec Špela, Cesta pod Slivnico 13,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1668207, reg. št. 11674, izdala UE
Cerknica. gng-144040
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Kravberger Nana, Tolsti vrh 110, Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 5176.
gnb-143870
Krištofić Marijan, Naselje heroja Maroka 1, Sevnica, vozniško dovoljenje, št. S
1902075, reg. št. 11172. gnq-144105
Križnar Tugo, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001517705, reg. št. 33701, izdala UE
Domžale. gnd-144193
Kupec Iris, Ob rimski n. 44, Šempeter
v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1058399, izdala UE Žalec.
gni-144367
Kušter Mladen, Ulica 28. maja 67, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929100, reg. št. 135252, izdala UE Ljubljana. gnb-144170
Lah Srečko, Ulica B. Kraigherja 21, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 68301, izdala UE Ptuj. gno-144307
Leban Cvetka, Pot v Lešje 5/a, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32127.
gng-144115
Lebar Ivan, Hlaponci 33/a, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 981810,
izdala UE Ptuj. gnx-143923
Leburić Manuel, Jakčeva ulica 19,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 34432, izdala UE Novo mesto.
gnm-144359
Lekić Milomir, Železniška cesta 4, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1632746, reg. št. 25928, izdala UE Domžale. gnb-143999
Ljubec Bernarda, Grudnova 1, Piran
- Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. SI 26208, reg. št. 5106, izdala UE Piran.
gnd-144018
Logar Žiga, Trg svobode 18, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001499124, reg. št. 23015, izdala UE Slovenska Bistrica. m-138
Lukman Igor, Za gradom 18, Idrija, vozniško dovoljenje, št. S000149376, reg. št.
6545. gni-143913
Mahne Jože, Plavje 9, Škofije, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1730109, reg. št.
8556. gns-144303
Majc Franc, Planinska pot 44, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5191978,
reg. št. 994, izdala UE Tržič. gnf-144141
Mertik Marija, Hardek 29, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9020,
izdala UE Ormož. gnm-144034
Mežan Slavka, Sp. Jezersko 1, Zgornje
Jezersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 359406, reg. št. 7526, izdala UE Kranj.
gng-144165
Mijatovič Mihaela, Davča 63, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25518,
izdala UE Škofja Loka. gnm-143909
Mikuž Rok, Gozd 4, Col, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1512386, reg. št.
17318, izdala UE Ajdovščina. gnz-143871
Mišmaš Tadeja, Aljaževa ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1864575, reg. št. 174297, izdala
UE Ljubljana. gnf-144216
Močnik Barbara, Kozarišče 51/a, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001204018, reg. št. 10242, izdala UE
Cerknica. gng-144240
Mubi Igor, Grintovška ulica 7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1234909,
reg. št. 43744. gnt-144302
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Muftić Elvis, Viktorja Kejžarja 32/a, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. 1149, izdala
UE Jesenice. gns-144028
Muraus Marko, Kamniška graba 60/a,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGHCE, št. S 1851125, reg. št.
75153, izdala UE Maribor. gnl-144335
Nagode Boštjan, Ob progi 4, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9984, izdala UE Vrhnika. gnf-144266
Napret Lucija, Zagrad 41, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1282532,
reg. št. 45277. gng-143890
Ozis Vida, Cesta Kozjanskega odreda
19, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 10994, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnr-143879
Pahor Boris, Pahorjeva 63, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEGH, št. SI 57278, reg. št. 2199.
gnm-144134
Paradžik Ivana, Emonska cesta 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1819735, reg. št. 102930,
izdala UE Ljubljana. gnm-144038
Patty William Joshua, Štepanjsko nabrežje 4/d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BCDEGH, št. S
1614536, reg. št. 254907, izdala UE Ljubljana. gnv-143925
Pavlin Sebastjan, Ivana Suliča 5, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 41147, izdala UE Nova Gorica.
gng-143894
Pavlovič Branka, Šegova 3, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23561.
gnn-143833
Pečenko Ivan, Goriška ulica 10/a, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 23325, izdala UE Nova Gorica.
gnu-143926
Peršič Majda, Vitovlje 7/c, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24474, izdala
UE Nova Gorica. gnj-144137
Petras Arelich Antonio, Goriška 65, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 001818320, reg. št. 11415, izdala
UE Velenje. gnm-143959
Pikl Zvonka, Vransko 17/a, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 791971,
izdala UE Žalec. gni-144338
Pirc Urška, Srednja vas 85, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1537673, reg. št. 55996, izdala UE Kranj.
gnx-144123
Pitamic Boža, Derčeva ulica 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892638, reg. št. 74513, izdala UE Ljubljana.
gno-144382
Plevnik Janko, Celjska cesta 40, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16702, izdala UE Slovenj Gradec.
gng-144140
Podjed Kristina, Tunjiška mlaka 32/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19314, izdala UE Kamnik. gni-144188
Podlipnik Peter, Vodovodna 17, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
799960, reg. št. 22802, izdala UE Maribor.
gnq-143980
Podrekar Dušan, Partizanska ulica 1,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000968213, reg. št. 438, izdala UE Tržič.
gne-144092
Poljšak Klara, Planina 72, Planina, vozniško dovoljenje, št. 11791. gnp-144306
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Polončič Jože, Dob pri Šentvidu 12,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1773293, reg. št. 6300, izdala
UE Grosuplje. gnq-144005
Prejac Bogša Petra, Zbigovci 17/a,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12178, izdala UE Gornja Radgona.
gno-144032
Preradović Ljubomir, Tovarniška 22/b,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. Ai BGH,
št. 4555, izdala UE Logatec. gno-143982
Preša Janez, Slovenska cesta 49, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1122508, reg. št. 46339,
izdala UE Kranj. gnt-143927
Prosenik Boštjan, Dolenji Boštanj 37,
Boštanj, vozniško dovoljenje, št. S 1184853,
reg. št. 11239. gno-143882
Rastovac Vojmir, Jadranska cesta 46,
Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 11839. gnp-143831
Rituper Viktor, Vrtna ulica 4, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 21206.
gnm-143834
Rus Andrej, Log, Barjanska cesta 3,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 2996, izdala UE Vrhnika.
gnw-144024
Sarhatlić Senada, Jakčeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1820412, reg. št. 191760,
izdala UE Ljubljana. gne-144042
Sekne Marko, Podhom 31, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
868654, reg. št. 16133. gnr-143929
Selko Andrej, Ulica Marka Šlajmerja 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1565712, reg. št. 82136, izdala UE Ljubljana. gnz-144321
Smolej Jožef, Gradnikova cesta 95, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 0725548, reg. št. 3113. gnt-143827
Smolič Franc, Kerševanova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1823978, reg. št. 108862,
izdala UE Ljubljana. gnc-144269
Srdić Drago, Ulica Koroškega bataljona
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S 1609335, reg. št. 124097, izdala UE Ljubljana. gnc-144119
Stamec Sebastijan, Klinetova 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFG, št. S
1645415, reg. št. 116123, izdala UE Maribor. gnm-144334
Šašek Milena, Hudo 7, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37557, izdala
UE Novo mesto. gnt-144052
Šerbec Vanja, Svetozarevska 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
875095, reg. št. 105826. gnv-143900
Štihec Suzana, Tominškova ulica 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1775851, reg. št. 165747,
izdala UE Ljubljana. gne-143992
Štravs Matjaž, Zadobrovška cesta 20/a,
Begunje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1597295, reg. št.
223043, izdala UE Ljubljana. gnh-144364
Šuen Matija, Voljčeva 7, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do 50BGH, št. 14249,
izdala UE vrhnika. gnl-144060
Švegelj Andraž, Pokopališka ulica 30,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
1533118, reg. št. 54617. gnx-144027
Tedeško Anja, Ilirija 36, Pobegi, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1452837, reg. št.
43217. gnr-144029

Težak Gregor, Jamova cesta 48, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
765219, reg. št. 197145, izdala UE Ljubljana. gnk-144061
Tomplak Terezija, Botričnica 8, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5401, izdala UE Šentjur pri Celju. gnh-144289
Toplak Mihaela, Pekrska cesta 63, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1151109, reg. št. 110851, izdala UE Maribor.
gnb-144245
Trdan Matjaž, Sušje 3/b, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 8843,
izdala UE Ribnica. gnz-144350
Vais Aljaž, Celovška cesta 142, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1566897, reg. št. 252460, izdala UE Ljubljana. gnh-143964
Verstovšek Tatjana, Adamičeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1795011, reg. št. 259834,
izdala UE Ljubljana. gnn-144083
Vežnaver Ornela, Parecag 186, Sečovlje - Sicciole, vozniško dovoljenje, št. 8658.
gnr-144304
Vrabl Janez, Rogozniška 11, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 450588,
izdala UE Ptuj. gnl-144135
Vrečko Boris, Šentovec 3, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 988772, reg. št. 16540, izdala UE Slovenska Bistrica. m-139
Vrlinič Bojan, Bojanci 31, Vinica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6087, izdala
UE črnomelj. gnz-144275
Vuruna Dalibor, Cesta dveh cesarjev
108/j, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1049302, reg. št. 207711, izdala
UE Ljubljana. gnj-144262
Zavrl Matej, Podlubnik 162, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27917, izdala UE Škofja Loka. gny-144172
Zrnec Marko, Podbukovje 28, Krka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1396477,
reg. št. 22052, izdala UE Grosuplje.
gns-143953
Žagar Luka, Ruska ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 350 ccm,
BGH, št. S 1372674, reg. št. 153531, izdala
UE Ljubljana. gne-144317
Žavbi Alenka, M. Blejca 10, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19425, izdala
UE Kamnik. gnd-144068
Žerjal Marija, Petkovškova 20, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15505,
izdala UE Vrhnika. gnp-143881
Žižek Janez, Ob gozdu 42, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. S 1728088, izdala UE Lenart. gnp-144031
Žlender Jakob, Vinski vrh pri Šmarju 18,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. 1193, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnp-144160
Žunić Smajil, Šmartinska cesta 135/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1364191, reg. št. 232256, izdala UE
Ljubljana. gnb-143845

Zavarovalne police
Bečan Simona, Ulica Janeza Puharja
3, Kranj, zavarovalno polico, št. 894581.
gng-143940
Cerar Milan, Goričica 7/a, Moravče, zavarovalno polico, št. 910371, izdala zavarovalnica Tilia. gni-143888
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Dražič Anja, Ob Suhodolnici 35, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št.
00101569375, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gne-144017
Gašperič Karlo, Nova Lipa 34, Vinica,
zavarovalno polico, št. 971787, izdala zavarovalnica Tilia. gny-143922
Gorišek Rolando, Podvrh 24, Zabukovje,
zavarovalno polico, št. 00101673746, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gns-143928
JUDEŽ gostinstvo, trgovina, nepremičnine d.o.o., Rozmanova 13, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. AO 577234, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-144125
Krenker Marija, Plešivec 22, Velenje,
zavarovalno polico, št. 912569, izdala zavarovalnica Tilia. gny-143822
Kureš Matjaž, Šikole 26, Pragersko, zavarovalno polico, št. 43552-89, izdala zavarovalnica Triglav. m-153
Marolt Sonja, Bratovševa ploščad 2,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 786406,
izdala zavarovalnica Tilia. gne-143942
Molan Tomaž, Veliki Podlog 66, Krško,
zavarovalno polico, št. AO 00101577276, izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-144148
Mur Uroš, Planinčevih 70, Miklavž na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
2555706 s 40% bonifikacijo, izdala zavarovalnica Maribor. m-142
Ramoveš Silvo, Št. Jurij 73, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 177148 in kupone,
izdala zavarovalnica Tilia. gnd-144118
Stevanović Stojan, Taborska cesta 16,
Domžale, zavarovalno polico, št. 332359, izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-144085
Šaponja Danica, Linhartova cesta 49,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 906461,
izdala zavarovalnica Tilia. gnq-144355
Šuc Gregor, Ulica Marije Drakslerjeve 21,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 592766, izdala zavarovalnica Tilia. gnd-143893
Vlaj Dragan, Ljubljanska cesta 65, Domžale, zavarovalno polico, št. 873843, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnd-144368
Zalokar Janez, Leskovška cesta 9, Krško, zavarovalno polico, št. AO 563327, izdala zavarovalnica Slovenica. gno-144007

Spričevala
Balkovec Marica, Vinica 70, Vinica, maturitetno spričevalo Šolskega zdravstvenega
centra, Šole za zdravstvene tehnike-zobozdravstvene asistente, izdano leta 1980, izdano na ime Benetič Marica. gnx-144023
Baranja Mišel, Mojstrska 1, Murska Sobota, diplomo št. 223/89, izdana 23. 6. 1989
na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota.
gng-144015
Bedekovič Fredi, Kocbekova pot 10, Benedikt, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1982/83. m-136
Blaznik Jernej, Koroška cesta 33, Radlje
ob Dravi, spričevalo 3. letnika in zaključno
spričevalo SKŠ Muta, izdano leta 1996.
gnx-144248
Božič Jure, Mlakarjeva ulica 54, Trzin,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad, št. II/31
R-51, izdano 13. 3. 2002. gnl-144360
Bračič Tatjana, Levec 31/b, Petrovče, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za prodajalce v Celju, izdano leta 1972.
gns-144128
Brdar Zuhdija, Postojnska 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega

centra Novo mesto, izobraževanje odraslih,
poklic obdelovalec kovin, izdano leta 1986.
gng-144344
Crlač Darko, Pristava 30, Cirkulane, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole Ptuj, izdano leta 1997. m-137
Dimić Damjan, Novo Polje, Cesta I/43,
Ljubljana-Polje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnih izpitih Srednje
trgovske šole Ljubljana, izdano leta 1999,
2000 in 2001. gnq-144280
Doles Marjeta, Ravne 18, Nova Vas,
indeks, št. 41030072, izdala Medicinska
fakulteta. gng-144190
Dolinšek Ajda, Glagoljaška 1/a, Koper - Capodistria, indeks, št. 41020205,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gng-143840
Erjavec Magdalena, Prelog, Krožna pot
33, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra za blagovni promet v Ljubljani, Šole za prodajalce, št. 112, izdano 30.
6. 1976. gne-143842
Ferk Davorin, CKŽ 37, Krško, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene šole,
gradbeni tehnik, izdano leta 1992, 1993.
gnm-143934
Fridrih Karolina, Zlogona vas 17, Oplotnica, spričevalo o končani OŠ Oplotnica,
izdano leta 1963. m-135
Furlan Marko, Cirknica 21, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo 3. letnika Prometne tehnične šole v Mariboru, izdano leta
2002. m-144
Gašperšič Manca, Gotska ulica 4, Ljubljana, spričevalo o končani Gimnaziji Poljane, izdano leta 1993. gnx-143848
Gluvič Brina, Gregorčičeva 2, Celje, spričevalo od 1. do 7. razreda III. Osnovne šole
Celje. gny-143880
Godnič Marko, Kajuhova 25, Portorož Portorose, spričevalo 4. letnika in zaključni
izpit Pomorske šole Portorož. gnl-144010
Gomboc Mirko, Cankova 85, Cankova,
spričevalo o zaključnem izpitu EGŠC Maribor, izdano leta 1966. gnl-143935
Gustmandl Andrej, Polički vrh 13, Jarenina, spričevalo 2. letnika SERŠ v Mariboru,
izdano leta 2003. m-124
Holer Marjan, Nasipna ulica 70, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Jarenina, izdano
leta 1969/70. gny-144147
Jelenc Barbara, Dražgoše 3/a, Železniki, spričevalo 1., 2 . in 3. letnika Srednje
šole Kočevje, izdano leta 1990, 1991 in
1992, izdano na ime Ibrahimović Barbara.
gnp-144056
Jerič Fanika, Žeje 47, Dob, spričevalo o
zaključnem izpitu Šole za prodajalce, izdano
leta 1982, izdano na ime Omahen Fanika.
gnr-144004
Jezernik Maša, Ulica Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, indeks, št. 20200095, izdala Pravna fakulteta. gnm-144059
Jug Miran, Selnica ob Muri 96, Ceršak,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole v Mariboru, izdano leta 1978.
m-121
Juričinec Robert, Makucova ulica 33,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano
leta 1992. gnr-144154
Kakaš Vesna, Trg zmage 4, Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ Fokovci, izdano leta 1983. gnz-144146
Kaligarič Detela Goran, Topniška 21,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
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lesarske šole Škofja Loka, izdano leta 1999
in 2000. gnx-144298
Klaič Helena, Prezid 67, Vrhnika, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 1986 in 1987,
izdano na ime Šerc Helena. gnc-143994
Klemenc Jožica, Partizanska 38,
Radlje ob Dravi, spričevalo 1. in 2. letnika SKŠ Muta, izdano leta 1993 in 1994.
gnk-144111
Kodrič Jožefa, Pečke 10, Makole, spričevalo o zaključnem izpitu SEŠ Maribor, št.
8/91, izdano 25. 6. 1991. gnj-143937
Koprivnik Mihela, Goriška 14, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano
leta 1985. m-143
Korenč Jan, Loka 5/a, Logatec, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jurija Vege v Idriji,
izdano leta 2001/02. gnh-144314
Kotar Zdenka, Jordan kal 2, Mirna Peč,
spričevalo o končani OŠ Jože Slak Silvo v
Trebnjem, izdano leta 1978, izdano na ime
Jerič Zdenka. gnl-144210
Kovačević Adis, Rusjanov trg 4, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok Ljubljana, izdano leta
2001. gnp-144006
Krajnc Suzana, Sp. Kapla 3, Kapla,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 1992.
gnk-143886
Kreča Mateja, Srednje Jarše, Mlinska
cesta 17, Domžale, maturitetno spričevalo
Šolskega centra Rudolfa Maistra v Kamniku,
gimnazija, izdano leta 2002. gnj-144212
Kvartuh Mateja, Slape 2, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 1987,
1988 in 1989, izdano na ime Šeruga Mateja.
gng-144315
Likar Tratar Matevž, Šmarjeta 34,
Šmarješke Toplice, spričevalo 3. letnika
Srednje policijske šole, izdano 22. 6. 1993.
gne-143971
Lipovac Olga, Zofke Kvedrove ulica 30,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Zdravstvene
šole Jesenice, izdano leta 1977, izdano na
ime Kušar Olga. gnt-143952
Ljuboja Mirko, Petanjci 28, Tišina, spričevalo o zaključnem izpitu SCTPU Murska
Sobota, izdano leta 1982. gnh-144014
Logonder Anja, Hafnerjevo naselje 69,
Škofja Loka, indeks, št. 20960162, izdala
Pravna fakulteta. gni-144063
Lukner Petra, Zadobrovška cesta 14,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1996/97
in 1997/98. gnx-144348
Majhenič Peter, Šemnik 41/b, Izlake,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 2002 in 2001. gnw-144353
Makragič Dejan, Ghegova 3, Maribor,
spričevalo 4. letnika SKSNŠ v Mariboru,
izdano leta 1990/91. m-123
Malenšek Zvonko, Dragomelj 31, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbe šole Kranj, poklic slikopleskar, izdano leta 1976. gnv-144250
Marinko Ines, Vojkova cesta 73, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika Srednje
agroživilske šole - smer veterinar, izdano
leta leta 1993, 1994, 1996. gnn-144358
Marinkovič Svetlana, Valvasorjeva 64,
Maribor, diplomo Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdana leta 1990. m-120
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Matevžič Maja, Hudovernikova ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Športne gimnazije Šiška, izdano leta 1997. gni-144238
Matuško Ivan, Vinipotok 72/a, Hrvaška, spričevalo 2. in 3. letnika Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani.
gnv-144375
Muhič Vladimir, Moškanjci 14, Gorišnica, potrdilo o strokovni usposobljenosti za
trgovskega poslovodjo, št. 15/2000, izdala
GZS dne 10. 2. 2000. gnt-143931
Nekrep Maja, Klopce 7/a, Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Miloša Zidanška Maribor, izdano leta
1979/80. m-149
Nunar Herman, Na griču 1, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske in cestno prometne šole Škofja Loka, št.
378-V/92, izdano 1. 7. 1992. gnv-144379
Palek Marko, Kranjčeva ulica 10, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Poljane, izdano leta 1992. gnt-144327
Pašagić Mehmed, Grabovac, BIH, spričevalo 2. letnika Poklicne gradbene šole
Ivan Kavčič v Ljubljani, izdano leta 1976.
gnq-144080
Perčič Gašper, Ivana Hribarja 15, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo 2. letnika SLŠ.
gnu-144301
Petek Anton, Ižakovci 163, Beltinci, spričevalo OŠ Beltinci, št. matičnega lista 3964,
izdano leta 1979/80. gnn-143933
Petrović Srđan, Gotska 1, Ljubljana,
indeks, izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani. gnn-144158
Petrović Tanja, Grablovičeva 26, Ljubljana, indeks, št. 61000035, izdal Institutum studiorum humanitatis v Ljubljani.
gnf-143841
Piko Rajko, Prisoje 27, Prevalje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne
šole Iskra Kranj, smer elektromehanika, izdano 29. 6. 1982, št. 69. gnf-144091
Posedi Darinka, Gradišče 14/c, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole, smer natakar, izdano leta
1992. gnj-144237
Rauter Uroš, Soteska 65, Kamnik, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje agroživilske
šole, smer veterinarski tehnik, izdano leta
1992 in 1993. gny-144297
Rener Matej, Manče 4/c, Vipava, potrdilo
o varnem delu s traktorjem in traktorskimi
priključki, št. 3/918, izdano 17. 3. 1993,
izdala Srednja gozdraska in lesarska šola
Postojna. gnl-143985
Rustja Tina, Za gradom 20, Idrija, spričevalo 1.,2.,3.,4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje zdravstvene
šole, izdano leta 1994, 1995, 1996, 1997.
gnq-144330
Sekulić Siniša, Goriška 20, Koper - Capodistria, spričevalo 8. razreda OŠ, izdala
Delavska univerza Koper dne 27. 8. 2001,
št. LU-I/235. gnb-143920
Sgerm Anton, Cesta v Rošpoh 26, Kamnica, diplomo lesarske šole v Mariboru, izdana leta 1979. m-134
Skubic Dean, Loke 29, Trbovlje, spričevalo 3. letnika Šole za poklicne voznike
motornih vozil Ježica. gnv-143825
Stražišar Martina, Vrtnarija 12/b, Vrhnika, spričevalo 3. letnika Šole za medicinske
sestre, izdano leta 1977/78. gnw-143949
Šehić Senad, Zavidoviči, BIH, indeks
Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani. gnr-144329
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Škrbec Maja, Linhartova cesta 15, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Boris Kidrič v
Ljubljani, izdano leta 1996. gnk-144361
Štifter Gašper, Kotlje 131, Kotlje, maturitetno spričevalo gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta 1997/98. gnb-144095
Šuler Maksimiljan, Splavarska ulica 4,
Vuzenica, indeks, št. 11090010415, Višje strokovne šole za gostinstvo Maribor.
m-130
Šumenjak Zoran, Kramarjeva 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole Maribor, izdano leta 1998. m-152
Tominc Slavi, Pavkarjeva pot 17, Vrhnika,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1979 in 1980, izdano na ime Samsa Alojzija. gnz-144371
Toplak Slavko, Ivanjski vrh 12, Cerkvenjak, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ,
izdano leta 1979 v Mariboru. m-146
Trstenjak Anton, Spodnja Ščavnica
33, Gornja Radgona, potrdilo o strokovni
usposobljenosti za trgovskega poslovodjo št. 1323-1200/94, izdano 5. 7. 1994.
gne-143821
Ugrin Sebastijan, Dekani 301, Dekani,
spričevalo 8. razreda, št. matičnega lista
1229/86, izdano leta 1993/94. gnw-144299
Ulen Boštjan, Cesta maršala Tita 47,
Jesenice, zaključno spričevalo Srednje
tekstilne, obutvene in gumarske šole Kranj,
izdano leta 1999. gno-143907
Veber Irena, Šmartno 45/a, Šmartno v
Rožni dolini, spričevalo 4. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1980,
izdano na ime Topolšek Irena. gnv-143904
Vintar Ivan, Primož 4, Studenec, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in
Ekonomske srednje šole Brežice, izdano
leta 1995. gns-144328
Vuk Darinka, Langusova ulica 14/a, Ptuj,
spričevalo 4. letnika Zdravstvene šole Juga
Polak Maribor, izdano leta 1980/81, izdano
na ime Bezjak Darinka. gnz-144021
Zapušek Gregor, Ulica 3. julija 4, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu CSŠ Velenje, Srednja elektrotehniška in računalniška
šola, izdano leta 1995. gne-144117

Ostali preklici
AC-INTERCAR d.o.o., Baragova 5, Ljubljana, potrdilo za registracijo vozila Mercedes Benz, tip Vito 111 CDI furgon, št. šasije
639601 13 016700, ocarinjeno po carinski
deklaraciji št. KV 1484 z dne 18. 12. 2003.
gny-143847
Aščić Danica, Podturn 84, Dolenjske Toplice, študentsko izkaznico, št. 18030219,
izdala Filozofska fakulteta. gnx-144098
AVTOPREVOZNIŠTVO Cerar Božidar
s.p., Gubčeva ulica 18, Dob, licenco št.
003642/3788/07-MJ16/2002, izdana 8. 10.
2002 pri Obrtni zbornici Slovenije, velja do
2. 6. 2006, ser. št. O 0001241. gnb-144174
Belak Gorazd, Murski vrh 27, Radenci,
certifikat za prevoz nevarnega blaga št.
0140105, izdan 26. 2. 2001 - IVP Maribor.
gnf-144016
Borštnar Darja, Sotla 3, Mirna, študentsko izkaznico, št. 64030579, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gny-143972
Branco Frank s.p. - Avtoprevozništvo,
Huje 10, Obrov, nemško zeleno dovolilnico
(276/07) s štev. D 146709. gnh-143814
Brežnjak Zvonko, Šinkov turn 39, Vodice,
delovno knjižico. gnq-144055

Brulc Danijel, Gruča 9, Šentjernej, vozno
karto, št. 001136. gnz-144046
Čepin Katarina, Ložarjeva 26, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gng-143915
Doljak Jure, Gradnikova 28, Kanal, vozno karto, št. 151, izdal Avrigo d.d., Nova
Gorica. gnr-144129
Eiselt Samo, Ulica Pohorskega bataljona 29/c, Ljubljana, službeno izkaznico, št.
694/03, izdano pri Odvetniški zbornici Slovenije dne 4. 7. 2003. gnf-143941
Ekić Vanda, 5. prekomorske brigade 9,
Ptuj, študentsko izkaznico, št. 01000178, izdala Pedagoška fakulteta. gnq-144230
Gerjevič Jože, Sela pri Dobovi 41, Dobova, delovno knjižico. gnq-143930
Goršek Silvo, Kasaze 11, Petrovče, delovno knjižico. gnu-143876
Gričnik Jernej, Oračeva 5, Miklavž na
Dravskem polju, vozno karto, št. 89018,
relacija Miklavž - Maribor, izdal Certus.
m-125
Ivančič Roman, Trg Golobarskih žrtev 56,
Bovec, delovno knjižico, reg. št. 15192, izdana 10. 4. 2002 pri UE Ptuj. gnm-144013
Korže Jasna, Dunajska cesta 103, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20970111,
izdala Pravna fakulteta. gny-143897
Kranclbinder Matej, Lokavec 53, Sv.Ana
v Slov.goricah, delovno knjižico reg. št.
14295, ser. št. 0388002, izdala UE Lenart,
dne 3. 9. 1997. m-122
Mesarič Jure, Marjeta 40 b, Marjeta na
Dravskem polju, vozno karto, št. 89367, relacija Maribor - Marjeta. m-131
Mežan Marko, Zabreznica 52, Žirovnica,
delovno knjižico. gnc-144144
Mujagič Senad, Ljubljanska 25, Postojna, delovno knjižico. gnb-143820
Ninković Tina, Runkova 14, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska
šola v Ljubljani. gns-144053
PALETO d.o.o., Tržaška cesta 85,
Maribor, CEMT-a št. 0144/1, izdalo Ministrstvo za promet in zveze dne 2. 2. 2004.
gnj-143962
Pec Božo, Vzhodna ulica 42, Maribor,
delovno knjižico. m-133
Pignar Jožef, Gajevci 35, Gorišnica, delovno knjižico. gnh-143818
Pignar Olga, Gajevci 35, Gorišnica, delovno knjižico. gne-143817
Podkreka Zdenko, Ulica Molniške čete 1,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-3727/99, VČ-2338/99,
izdano 27. 5. 1999. gno-144357
Potokar Franc Peter, Janševa ulica 9,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-143951
Primon Albert, Šeškova 30, Kočevje,
delovno knjižico, ser. št. A 441376, reg.
št. 160/99, izdana 31. 8. 1999 v Kočevju.
gnd-144143
Remšak Tina, Prušnikova 44, Maribor,
delovno knjižico št. 10813, izdana leta 1997
v Mariboru. m-145
RENAULT SLOVENIJA, d.o.o., Dunajska
22, Ljubljana, potrdilo za registracijo uvoženega vozila Renault Laguna Grandtour 2.2
DCI, št. šasije VF1KG0F0629474387, ocarinjeno po KV 42102 z dne 25. 11. 2003.
gnm-143984
Resped Transport d.o.o., Mednarodni
prehod 2, Šempeter pri Gorici, CEMT dovolilco za mednarodni prevoz v cestnem
prometu (Avstrija-CEMT-040/CE), št. 0028.
gnd-143918
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Robič Aleš, Na Jelovcu 88, Bresternica,
delovno knjižico št. 19800, izdana leta 2002
v Mariboru. m-126
Rozina Sabina, Mala Kostrevnica 33,
Šmartno pri Litiji, študentsko izkaznico, št.
01096206, izdala Pedagoška fakulteta na
ime Strah Sabina. gnc-143944
Rutar Nejc, Brežič 4, Tolmin, vozno
karto, št. 137, relacija Tolmin-Nova Gorica-Tolmin, izdal Avrigo d.d. Nova Gorica.
gnz-143921
Shumska Nataliya, Ukmarjeva 16, Portorož - Portorose, delovno knjižico, izdala UE
Ljubljana. gnk-143936
Skenderovič Azis, Titova 45, Jesenice, izkaznico vojnega invalida za popust
pri vožnji št. 001019, izdana 20. 7. 2000.
gnv-144150
Smolar Amalija, Lehen 37, Podvelka,
vozno karto, št. 89626, relacija Podvelka
Karavanik, izdal Certus Maribor. m-150

Št.

Stojkov Boban, Plešivo 55, Dobrovo v
Brdih, vozno karto, št. 600, izdal Avrigo
d.d., Nova Gorica. gnc-144019
Stokanić Željko, Stegenškova ulica 4,
Limbuš, delovno knjižico št. 23131, izdana
leta 2004 v Mariboru. m-140
Šubelj Bogomir, Cirnik 10, Mirna, delovno knjižico, izdala UE Kranj. gnv-144300
Trobec Maruša, Levčeva 14, Mengeš,
vozno karto, št. Š 340094, izdal Kam bus.
gnf-144316
Valenčič Miloš, Prešernova 4/a, Ilirska
Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 9403, ser.
št. 0175871. gnb-144020
VEGRAD d.d., Prešernova 9/a, Velenje, izvod potrdila o priglasitvi prevozov
za lastne potrebe (licenco za tovorno
vozilo), ser. št. G 2001031 za vozilo Mercedes-Benz z reg. oznako CE A6-486,
veljavnost licence do 11. 4. 2008, izdala
GZS. gnr-143983
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VESNA d.d., Einspielerjeva 31, Maribor,
izvod licence št. G 0100143 za vozilo znamke TAM z reg. oznako MB 27-84D, izdana
20. 12. 2002. gnn-144062
Vrečko Boris, Šentovec 3, Slovenska
Bistrica, certifikat št. 014133 za prevoz nevarnega blaga, izdalo MNZ dne 2. 3. 2001.
m-148
Zalokar Slavica, Lackova 55, Maribor,
delovno knjižico. m-151
Zera Andrijano, Stantetova 16, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 26105663, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnx-143998
ZOOTRANS d.o.o., Sp. Hajdina 37/a,
Hajdina, albansko dovolilnico št. 910094
(008/03) za tovorno vozilo z reg. oznako
MB R8-051. gne-143967
Zver Sonja, Panonska ulica 15, Odranci, študentsko izkaznico, št. 04027259.
gno-144336

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-13.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
ZJN-19
Javna naročila male vrednosti
Podelitev koncesij
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Obvestila o vlogah za priznavanje označb posebnih
kmetijskih pridelkov oziroma živil
Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Evidenca reprezentativnosti sindikatov
Evidenca statutov sindikatov
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Amortizacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Spremembe
Novo mesto
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

Stran

801
801
801
805
807
812
813
813
820
821
822
822
823
823
830
835
836
836
836
837
837
837
838
839
839
839
839
843
843
846
846
846
847
847
848
848
848
848
851
851
851
851
852
854
856
857
858

Stran

860 /

Št.
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