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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo

predhodnega razpisa

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

Popravek

Št. 17123-03-403-99/2002 Ob-92636
V objavi predhodnega javnega razpisa

za oddajo naročila storitve po odprtem po-
stopku za vzdrževanje in servisiranje pre-
voznih sredstev MNZ in Policije, št.
403-99/2002, objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 8 z dne 24. 1. 2003, Ob-86336, se
popravi 5. točka in pravilno glasi:

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: druga polovica leta
2003.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 1108/03 Ob-92601
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio

Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Stegne 5, 1000

Ljubljana, tel. 01/51-32-402, telefaks
01/51-32-550.

3. (a) Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava in montaža
tehnološke opreme za filmsko postpro-
dukcijo slike in zvoka filmskega studia
VIBA FILM Ljubljana.

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

ročila, če je določen: maj 2003.
6. (a) Naslov službe in oseba, od ka-

tere se lahko zahteva dodatne informaci-
je: Vladimir Peruničič, direktor, tel.
01/51-32-402, e-mail: vladimir.peruni-
cic@siol.net.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 4. 2003.

FS Viba film
Ljubljana

Št. 36102-01/1998 Ob-92609
1. Naročnik: Občina Moravče.
2. Naslov naročnika: Moravče, Trg svobo-

de 4, tel. 01/72-31-098, faks 01/72-31-035,
e-naslov: obcina.moravce@siol.net.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali stori-
tev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: adaptacija in dozidava
prizidka vrtca Moravče v Občini Moravče.

4. Kraj dobave: OŠ Jurij Vega Moravče,
Vegova ulica 36, 1251 Moravče.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: 15. 5. 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Od-
delek za investicije, Marjan Bricl.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 4. 2003.

Občina Moravče

Št. 35103-03-01/2003 Ob-92638
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenj-

skem.
2. Naslov naročnika: Ulica Franca

Barleta 23, 4207 Cerklje na Gorenjskem,
04/25-21-027, obcinacerklje@siol.net,
04/27-80-100.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: adaptacija in dozi-
dava OŠ Davorin Jenko - Cerklje.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Ob-
čina Cerklje na Gorenjskem, župan Franc
Čebulj, 04/27-80-100 ali 041/707-550.

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

8. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 12/03 Ob-92676
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,

1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, tele-
faks 01/43-24-074, elektronski naslov: ire-
na.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava primarne in
sekundarne opreme ter montažnih del
za RTP 110/20 kV Ribnica.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: po-

nudnik lahko zahteva dodatne informacije
pri vodji službe za investicije, Janezu Sko-
ku, univ. dipl. inž. el., tel. 01/23-04-014.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: naročilo bo oddano po
odprtem postopku.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: do 18. aprila 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 110-1/03 Ob-92694
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, tel. 01/300-99-959, faks
01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja trase HC
od km 10,300 do km 12,060 na odseku
Razdrto – Vipava; Rebernice, ki obsega
naslednja dela:

– izgradnjo trase HC od km 10,300 do
km 12,060 vključno z ustrezno opremo in
odvodnjo,

– izdelavo začasne navezave HC na
G1-12 na območju Mlak,

– izgradnjo deviacij gozdnih in poljskih
poti ter

– izgradnjo podvoza 3-4/1 za devaicijo
poljske poti s kesonom.

4. Kraj dobave: HC Razdrto-Vipava; Re-
bernice.

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

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

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: oddaja del in podpis po-
godbe predvidoma v juniju 2003. Gradnja
se bo predvidoma pričela v začetku julija
2003. Rok za izvedbo del bo predvidoma 5
mesecev. V skladu s potrjenim Investicij-
skim programom se bo izvedba obravnava-
nih del financirala iz lastnih sredstev DARS-a
in kredita Republike Italije.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 4. 2003.

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

Št. 896/03 Ob-92722
1. Naročnik: Občina Videm.
2. Naslov naročnika: Videm pri Ptuju 54,

2284 Videm pri Ptuju, tel. 02/761-94-00,
faks 02/761-94-01.
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3. Vrsta storitve, ki bo predvidoma na-
ročena v naslednjih 12 mesecih: adapta-
cija osnovne šole Leskovec (podružni-
ca OŠ Videm) II. faza.

4. Kraj gradnje: Zgornji Leskovec.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila: 1. junij 2003.
6. Naslov službe in oseba od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
vse dodatne informacije: Darinka Ratajc,
dipl. ek.

7. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik lahko dobi informacije v zve-
zi z naročilom na Občini Videm pri Darinki
Ratajc.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 17. 4. 2003.

Občina Videm

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

Razveljavitev

Št. 1127/03 Ob-92680
Razveljavljamo javni razpis za oddajo na-

ročila po odprtem postopku št. JN 37/02:
Dobava kabelskih montažnih TP 20/0,4 kV
ter opreme s.n. in n.n., objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 109 z dne 13. 12. 2002,
Ob-83283 in št. 1-3 z dne 10. 1. 2003,
Ob-84930.

Naročnik bo izvedel nov javni razpis za
omenjena razpisna sklopa predvidoma v
mesecu aprilu 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Popravek

Št. 43-20/2003/7 Ob-92809
V javnem razpisu za nakup in financira-

nje nakupa z/900 strežnika 64 bitne arhi-
tekture in sistema podatkovnih zmogljivosti
ter vzdrževanja nabavljene strojne in pro-
gramske opreme v garancijskem roku, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 35 z dne
11. 4. 2003, Ob-91566, objavljamo nasled-
nje spremembe:

1) Navodila ponudnikom – točka 4.9.2.3
Ponudba in predračun, drugi odstavek – se
spremeni, tako da sedaj pravilno glasi:

Ponudniki morajo v ponudbi ločeno na-
vesti stroške investicije v strojno, program-
sko, komunikacijsko opremo, stroške obra-
tovanja strojne opreme in stroške licenc v
obdobju 3 let od dneva predaje opreme v
obratovanje v posamezni fazi.

2) Navodila ponudnikom – točka
4.12.1.3 Tehnične zahteve, predzadnji in
zadnji odstavek se spremenita tako, da se-
daj pravilno glasita:

V obeh informativnih ponudbah mora ob-
delati vse stroške investicije v garancijskem in
pogarancijskem obdobju v strojno, komunika-
cijsko in programsko opremo. Ločeno pa tudi
stroške obratovanja po postavkah: vzdrževa-
nje opreme (strojna, komunikacijska, pro-
gramska), licenčne stroške in stroške komu-
nikacijskih povezav (podvojene ločene pove-
zave) v obdobju 3 let od dneva predaje opre-
me v obratovanje v posamezni fazi.

Ti informativni ponudbi bosta služili kot
eno od izhodišč naročniku pri planiranju
proračunskih obremenitev za naslednja leta
in sta za ponudnika zavezujoči, s tem, da se
kot vrednost vzame tolarska protivrednost,
izračunana na podlagi srednjega tečaja Ban-
ke Slovenije za USD na dan izdaje obvestila
o izbiri po tem razpisu.

3) Popravi se vsebina obrazca Ponud-
ba/predračun iz točke 4.9 Ponudbena
dokumentacija. Popravljen obrazec je
objavljen na internetu na naslovu
http://www.gov.si/razpisi/.

4) Rok za oddajo ponudb se prestavi na
sredo 7. 5. 2003, do vključno 10. ure, prav
tako se na isti dan ob 10.15 prestavi odpira-
nje ponudb.

Center Vlade RS za informatiko

Ob-92509
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
žice za izdelavo žičnega pletiva: zaradi
obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja
v razpisni dokumentaciji.

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

4. Kraj dobave: Trbovlje – lokacijsko
skladišče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek, dodat-
ne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun šte-
vilka 26330-0011210706 pri Banki Zasavje
d.d. Trbovlje, Trbovlje. Pri nakazilu je potre-
bno obvezno navesti, za kateri razpis se
plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno oddati 26. 5. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Ru-
dnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, dne 26. 5. 2003 ob
14.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 6. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 4. 2003.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.
Trbovlje

Št. 16/2003 Ob-92510
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška oprema.

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

Ocenjena vrednost javnega naročila:
58,900.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A): osebni računalniki
18,000.000 SIT;
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– sklop B): prenosni računalniki
5,400.000 SIT;

– sklop C): strežniki 10,000.000 SIT;
– sklop D): ekrani 3,500.000 SIT;
– sklop E): tiskalniki 7,000.000 SIT;
– sklop F): ostalo 8,000.000 SIT;
– sklop G): programska oprema

2,000.000 SIT;
– sklop H): digitalni razmnoževalni stroj

5,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

te naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 2. 6. 2003; predvi-
deni datum zaključka dobave: 21. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor - vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Dodatne informacije o na-
ročilu pa se dobi na naslovu naročnika pri
Sašotu Trunklu, inž., tel. 031/384-929 in
Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 9. 5. 2003.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 15. 5.
2003 do 10. ure v Splošno kadrovski sek-
tor – vložišče, pri Marjani Gredin soba št.
114/I. nadstropje.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica
Marjana Gredin, soba št. 114/I. nadstro-
pje). Na kuverti s ponudbo mora biti v le-
vem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne od-
piraj – Ponudba – Javni razpis“.

Navedena mora biti številka objave jav-
nega razpisa v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kuverta, v kateri je ponudbena dokumenta-
cija s ponudbo, mora biti zapečatena, po-
nudbena dokumentacija s ponudbo pa mo-
ra biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 5.
2003 ob 11. uri pri naročniku Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Ma-
ribor, v dvorani II. nadstropje.

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

nik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega naročila na katerega ponud-
nik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne ga-
rancije mora biti 70 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila vsaj 60 dni, od datuma izstavitve ra-
čuna.

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

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

01. Veljavna registracija za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

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

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

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

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

06. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2).

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

07. Izjava, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javne-
ga naročila.

08. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
09. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

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

ne sklope - za razpisano blago na katere
ponudnik konkurira.

10. Izjava, da nudi vsaj 60 dnevni plačil-
ni rok.

11. Izjava, da bo dostavljal naročeno
blago fco. skladišča oziroma gradbišča na-
ročnika.

12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

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

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

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

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

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

18. Izjava, da ponudnik sprejema pogo-
je iz razpisne dokumentacije.

19. Izjava ponudnika, dana pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo, da za-
kon podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 22. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80 točk;
– skladnost z že instalirano opremo

15 točk;
– plačilni pogoj 5 točk.
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Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge informacije o naročilu se do-
bi na naslovu naročnika pri Sašo Trunkl,
inž. za tehnični del, tel. 031/384-929 in
Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127, za splošni del razpisne do-
kumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.
Maribor

Št. 10/03 Ob-92560
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.

2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-95-02, te-
lefaks 01/588-95-09.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
goriva po sklopih:

1. 3.000 ton srednje težkega kurilnega
olja - mazuta;

2. 200.000 litrov ekstra lahkega kuril-
nega olja.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko poda svojo ponudbo
za vsak posamezen sklop ali za oba sklopa
skupaj.

4. Kraj dobave: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

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

– sklop 1: celotna dobava najkasneje do
1. 11. 2003;

– sklop 2: sukcesivne dobave za obdob-
je enega leta po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko dobite v Javnem podje-
tju Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, Odsek za javna naroči-
la, 2. nadstropje, soba 211. Dodatne infor-
macije bodo posredovane samo na pisno
zahtevo po faksu 01/588-95-09 ali po elek-
tronski pošti na naslovu: “branko.zalaz-
nik@energetika-lj.si“ za sklop 1. srednje tež-
ko kurilno olje - mazut in na naslovu “ro-
bert.pobezin@energetika-lj.si“ za sklop 2.
ekstra lahko kurilno olje. Kontaktni osebi
sta Branko Zalaznik za sklop 1. srednje tež-
ko kurilno olje - mazut in Robert Pobežin za
sklop 2. ekstra lahko kurilno olje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro od dneva te objave do
vključno dneva, ko je potrebno oddati po-
nudbo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT se nakaže na tran-
sakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., št. 17000-0000053775, s
sklicem na št. 500-10-03. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika

Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljub-
ljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najkasneje do
28. 5. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, ali
osebno v vložišče v pritličju Javnega podje-
tja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana. Kuverte morajo biti opremlje-
ne na način kot je to navedeno v navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 5.
2003 ob 11.30, na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.

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

– sklop 1: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 11,000.000 SIT z veljav-
nostjo do 30. 7. 2003;

– sklop 2: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 750.000 SIT z veljavnostjo
do 30. 7. 2003.

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

– sklop 1: plačilo v roku najmanj 30 dni
od datuma prejema računa v vložišču na-
ročnika. Račun s strani izbranega ponud-
nika bo izstavljen po zaključku dobave;

– sklop 2: plačilo v roku najmanj 30 dni
od datuma prejema posameznega računa v
vložišču naročnika.

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

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

a) Pogoji za oba sklopa:
– finančno stanje;
– veljavna licenca za proizvodnjo, trgo-

vanje in distribucijo tekočih goriv, izdana s
strani Agencije za energijo RS;

– zaposleni in njihova izobrazba;
– plačilni pogoji;
– tehnične zahteve naročnika;
– možnost analize goriv;
– upoštevanje zakonodaje;
– primernost podizvajalca;
– podpisana izjava o strinjanju z razpi-

snimi pogoji.
b) Pogoji samo za sklop 1:
– dobavni rok;
– reference.
c) Pogoji samo za sklop 2:
– rezervoarske kapacitete (z veljavno li-

cenco za skladiščenje v skladiščih tekočih
goriv z zmogljivostjo nad 25 t);

– odzivni čas.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 7. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 6.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:

a) Merila za sklop 1:
– ponudbena vrednost in plačilni rok -

100%.
b) Merila za sklop 2:
– ponudbena vrednost in plačilni rok -

90%;
– reference - 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: predhodni razpis je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 4. 4.
2003, Ob-91181.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2003.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 27/2003 Ob-92575
1. Naročnik: Osnovna šola Starše, Star-

še 5, 2205 Starše.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola

Starše, Starše 5, 2205 Starše, tel.
02/686-48-50, faks 02/686-48-68.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Starše,

Starše 5, 2205 Starše.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2003 do 31. 8. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Starše, Starše 5, 2205 Starše - ponudniki
dobijo dodatna pojasnila pri Danici Kampl,
in sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 5. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure od dneva objave javnega
razpisa dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 12.000 SIT + 20% DDV, znesek po-
nudniki nakažejo na naročnikov UJP račun
št. 01315-6030681161.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 5. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Starše, Starše
5, 2205 Starše.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 2003 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Starše, Starše 5, 2205 Starše.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo živil se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in sa-
mostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 6. 2003.

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 18. 4. 2003.
Osnova šola Starše

Št. 47/1306/2003 Ob-92592
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
obešalnega materiala, izolacije, vodni-
kov ter izvedba demontažnih in montaž-
nih del na 110 kV daljnovodih.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe, ki bo-
do izdelane za celoten obseg naročila ali
delne ponudbe po posameznik sklopih

– sklop A: nabava obešalnega materiala
za DV 110 kV TrbovljeI-Beričevo in DV 110
kV Ilirska Bistrica-Matulji;

– sklop B: nabava kompozitnih izolator-
jev za DV 110 kV Trbovlje I-Beričevo in DV
110 kV Ilirska Bistrica-Matulji;

– sklop C: nabava vodnikov in vrvi za DV
110 kV Ilirska Bistrica-Matulji;

– sklop D: izvedba demontažnih in mon-
tažnih del na DV kV Ilirska Bistrica-Matulji.

4. Kraj dobave: RTP Divača, RTP Beri-
čevo.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
opreme največ dva meseca po podpisu po-
godbe, predvideni rok izvedbe demontaž-
nih in montažnih del od 1. 2. 2004 do 31. 3.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa
električne energije, 2. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Hailu Kifle.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na TRR št.
02924-0017900956, sklic na PEE št. 3.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 5. 2003 do
9.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 19. 5. 2003 ob 10. uri,
v dvorani D, IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po opravljeni dobavi in izvede-
nih delih.

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

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

1. Vsaj ena pozitivna referenca proizva-
jalca opreme za vsak sklop posebej.

2. Dobavni rok v skladu s 6. točko tega
obrazca.

3. Garancijski rok za razpisano opremo
je najmanj 18 mesecev od vgradnje oziro-
ma 36 mesecev od prevzema opreme, za
izvedena dela pa 18 mesecev.

4. Ponujeni kompozitni izolatorji morajo
imeti jedro izdelano iz ECR steklenih vla-
ken, izolacijski del izolatorja pa iz silikon-
ske gume vulkanizirane pri visokih tempe-
raturah.

5. Ponudnik mora imeti dokumentacijo o
preizkušanju, ki dokazuje, da je bil preizku-
šen obešalni material s kompozitnimi izola-
torji kot veriga v neodvisnem laboratoriju.

6. Ponudnik mora dostaviti dokazilo ISO
9001 ali 9002 od proizvajalca preme (sklop
A, B in C).

7. Podati izpolnjen obrazec “ponudba“.
8. Plačilni rok je najmanj 30 dni od dne-

va izstavitve računa.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 18. 7. 2003; 9. 6.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– sklop A (obešalni material):skupna po-

nudbena cena (90%), dobavni rok (7%), pla-
čilni pogoji (3%);

– sklop B (kompozitni izolatorji): skupna
ponudbena cena (80%), poreklo izdelave
jedra kompozitnega izolatorja (10%), rok do-
bave (7%), plačilni pogoji (3%);

– sklop C (vrvi in vodniki): skupna po-
nudbena cena (92%), pozitivne reference
ponudnika za podizvajalca (5%), plačilni po-
goji (3%);

– sklop D (izvedba demontažnih in mon-
tažnih del): skupna ponudbena cena (82%),
rok izvedbe (10%), pozitivne reference izva-
jalca del (5%), plačilni pogoji (3%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Elektro-Slovenija d.o.o.

Št. 93/2003 Ob-92599
1. Naročnik: Osnovna šola Polje, Polje

358, 1260 Ljubljana Polje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Po-

lje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje, tel. in
faks 01/528-41-91.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Polje, Po-

lje 358, 1260 Ljubljana Polje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2003 do 31. 8. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje, v
tajništvu šole – ponudniki dobijo dodatna
pojasnila pri Janezu Glavaču na tel.
01/549-30-12, in sicer vsak delovni dan
od 10. do 12. ure
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 5. 2003,
razen v času šolskih počitnic, ki trajajo od
28. 4. 2003 do 4. 5. 2003, razpisno doku-
mentacijo pa lahko ponudniki dvignejo v taj-
ništvu šole, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure od dneva objave javnega razpisa dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek po-
nudniki nakažejo na naročnikov UJP račun
št. 01261-6030663049.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 5. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Polje, Polje 358,
1260 Ljubljana Polje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 5. 2003 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Polje, Polje 358, 1260 Ljub-
ljana Polje.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo živil se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in sa-
mostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 6. 2003.

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 18. 4. 2003.
Osnovna šola Polje

Št. 220/03 Ob-92606
1. Naročnik: Vrtec Mladi rod, Črtomiro-

va 14, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vrtec Mladi rod,

Črtomirova 14, 1000 Ljubljana, tel. in faks
01/437-51-81.

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

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. sveža zelenjava, sveže sadje in suho

sadje,
6. zamrznjena zelenjava in konzervirano

sadje,
7. sadni sokovi in sirupi,
8. žita, mlevski izdelki in testenine,
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
10. splošno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Mladi rod, Črtomi-

rova 14, 1000 Ljubljana in sicer na enoti
vrtca: enoto Vetrnica, Črtomirova 14, Ljub-
ljana in enoto Kostanjčkov vrtec, Peričeva 6,
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2003 do 31. 8. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Mladi
rod, Črtomirova 14, 1000 Ljubljana – do-
datne informacije lahko ponudniki zahteva-
jo pri Mojci Zupan Štante, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure na tel. 01/437-51-81.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 21. 5. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponud-
niki dvignejo v upravi vrtca, pri tajniku Zo-
ranu Kalakoviču, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure od dneva objave javnega razpi-
sa dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek po-
nudniki nakažejo na naročnikov UJP račun
št. 01261-6030636762.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 5. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Mladi rod, Črtomirova
14, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 5. 2003 ob 13. uri v prostorih
Vrtca Mladi rod, Črtomirova 14, 1000 Ljub-
ljana.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo živil se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in sa-

mostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 6. 2003.

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 18. 4. 2003.
Vrtec Mladi rod, Ljubljana

Št. 41405-00024/2003 0400 01 Ob-92607
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 01/22-010-00, faks
01/22-01-293.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža pohištvene opreme za učil-
nice, igralnice in garderobe za potrebe
osnovnih šol in vrtcev na področju Me-
stne občine Maribor (ocenjena vrednost
brez DDV je 28,400.000 SIT).

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

1. pohištvo za učilnice in garderobe
osnovnih šol na področju Mestne občine
Maribor,

2. pohištvo za učilnice in garderobe 9 –
letnih osnovnih šol na področju Mestne ob-
čine Maribor,

3. pohištvo za igralnice in garderobe vrt-
cev na področju Mestne občine Maribor.

4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 10. 7.
2003 do 10. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, kontaktna oseba Polona Erker, tel.
02/22-01-316.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na TRR
št. 01270-0100008403 v višini 5.000 SIT
z namenom nakazila “ Pristojbina za javni
razpis – Pohištvena oprema za osnovne šo-
le in vrtce“.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 38 / 25. 4. 2003 / Stran 2115

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 5. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 342/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 5. 2003, ob 11.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
dni od prejema računa.

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 raz-
pisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 7. 2003, 30. 5.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Mestna občina Maribor

Št. 1010/1-2003 Ob-92627
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Kranj.
2. Naslov naročnika: ZZV Kranj, Go-

sposvetska ulica 12, 4000 Kranj tel.
04/20-17-100, faks 04/20-17-113.

3. (a) Vrsta in količina blaga: plinski
kromatograf z masno selektivnim detek-
torjem in dodatnim ECD detektorjem.

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

4. Kraj dobave: ZZV Kranj, Gosposvet-
ska ul. 12, sanitarno kemijski laboratorij.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava v
septembru 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: ZZV Kranj,
Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj, Lidija
Vidmar - razpisna dokumentacija, tel.
04/20-17-112, dodatne informacije pa
Mojca Fister, vodja sanitarno kemijskega
laboratorija, tel. 04/20-17-153.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 28. 4. do
29. 5. 2003; vsak delovni dan med 7. in
13. uro, do 29. 5. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV) na po-
slovni račun št. 01100-6030926145.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 5. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZZV Kranj, Gosposvetska ul.
12, 4000 Kranj, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 5. 2003 ob 12. uri, ZZV Kranj,
Gosposvetska ulica 12. 4000 Kranj, sejna
soba, pritličje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po raz-
pisni dokumentaciji.

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): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: minimalne karakteri-
stike aparata, določene z razpisno doku-
mentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 9. 2003, sprejem
odločitve predvidoma 15. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
je 16,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Ob-92630
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310

Izola, tel. 05/66-06-430, faks
05/66-06-305.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala in papirne ter
plastične higienske konfekcije.

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

I. pisarniški material,
II. higienska papirna konfekcija,
III. higienska plastična konfekcija.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica

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

zaključka ali trajanje dobave: naročnik bo
z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo za
obdobje treh let.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dokumentaci-
ja se lahko zahteva v tajništvu, pri Biserki
Benedetti, dipl. upr. org. v 3. nadstropju na
naslovu naročnika, dodatne informacije o
razpisu dobijo zainteresirani samo pisno pri
- Rudi Benko, univ. dipl. ekon., najkasneje
pet dni pred potekom roka za predložitev
ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan, do roka za oddajo ponudb, med 8. in
16. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV vključen),
plačilo na TRR 01100-6030277118.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 28. 5.
2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, uprava - tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2003 ob 11. uri v sejni sobi v
I. nadstropju.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 8. 2003; predvi-
deni datum odločitve 1. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– plačilni pogoji 30%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: okvirna vrednost 18,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 18. 4. 2003.
Splošna bolnišnica Izola

Ob-92637
1. Naročnik: Osnovna šola Apače.
2. Naslov naročnika: Apače 38, 9253

Apače, tel. 02/569-81-16, faks
02/569-10-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava blaga za potrebe šolske pre-
hrane za obdobje treh let.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dobavitelji lahko ponudijo vse artikle iz
celotnega razpisa ali vse razpisane artikle iz
posameznega sklopa živil, in sicer po na-
slednjih sklopih:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in zamrznjena živila,
4. kruh in pekovski izdelki,
5. moka, mlevski izdelki in testenine,
6. zelenjava in sadje,
7. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Apače,

Apače 38, 9253 Apače.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2003 do 31. 8. 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: računovod-
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stvo Osnovne šole Apače, Apače 38, 9253
Apače.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro v računovodstvu šole
osebno ob predložitvi pooblastila in dokazi-
la o vplačilu stroškov; lahko pa ponudniki
zahtevajo s predložitvijo dokazila o vplačilu
stroškov dokumentacije, da se jim doku-
mentacija pošlje po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 10.000 SIT + 20% DDV na
zakladniški podračun naročnika št.
01229-6030650746.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 5. 2003
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Apače, Apače
38, 9253 Apače.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 5. 2003 ob 12. uri v prostorih
Osnovne šole Apače.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila minimalno 30 dni od dneva izstavitve
računa, izstavljenega po dobavi materiala;
računi se izdajajo zbirno, dekadno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavijo ponudniki (pravne osebe
in samostojni podjetniki ter kmetje), ki mo-
rajo izpolnjevati pogoje po 41. členu Zako-
na o javnih naročilih, ki so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti
za izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih in kot je to
določeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpira-
nja, predvidena odločitev o sprejemu po-
nudbe 20. 6. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Osnovna šola Apače

Št. 403-43/2003 Ob-92663
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 78, 4270 Jesenice, tel. 04/58-692-00,
e-mail: obcina.jesenice@jesenice.si, tele-
faks 04/586-92-70.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža hokejske ograje za ledeno plo-
skev v Športni dvorani Podmežakla.

Specifikacija potrebne opreme je opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki morajo ponuditi blago, ki je
predmet javnega razpisa v celoti.

4. Kraj dobave: Zavod za šport Jeseni-
ce, Ledarska ulica 4, Jesenice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
kot v razpisni dokumentaciji.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave je 20. 7. 2003 in dokonča-
nje najkasneje do 15. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija: Občina Jesenice, Oddelek
družbene dejavnosti in splošne zadeve,
Cesta maršala Tita 78, Jesenice, Barbara
Toman. Dodatne informacije: Zavod za
šport Jesenice, tel. 04/583-67-50, Zoran
Kramar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak delovni dan od 10. do
12. ure. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpi-
sno dokumentacijo, morajo predložiti poo-
blastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz
katerega morajo biti razvidni osnovni podat-
ki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je
davčni zavezanec ali ne), potrdilo o registra-
ciji s strani davčnega urada, v kolikor je
davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu
4.500 SIT, iz katerega mora biti jasno razvi-
den točen naziv in naslov plačnika, znesek
in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: virmansko nakazilo
v višini 4.500 SIT (z DDV), na Enotni za-
kladniški račun pri Banki Slovenije, št.
01241-0100007593, Občina Jesenice,
sklicevanje na številko 18
75400-7130002-40304303.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 22. 5. 2003,
do 10.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Občina Je-
senice, sprejemna pisarna Upravne enote
Jesenice, soba št. 1.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
22. 5. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Obči-
na Jesenice, Cesta m. Tita 78, Konferen-
čna soba, I. nadstropje. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpi-
ranju ponudb, morajo pred pričetkom odpi-
ranja ponudb komisiji izročiti pooblastila za
sodelovanje na javnem razpisu.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti bančno garancijo
v višini 2% od vrednosti ponudbe, kot finan-
čno zavarovanje za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 60 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po funkcionalni primopredaji.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik v zadnjih 6 me-
secih ne sme biti blokiran in mora s ponud-
beno dokumentacijo izkazovati zadostno
poslovno in tehnično usposobljenost.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 5. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena maks. 70 točk,
– rok izvedbe del maks. 10 točk,
– reference maks. 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico:
1. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1

nove storitve (ki bodo izvedene v obdobju
treh let od sklenitve predmetne pogodbe),
ki ustrezajo osnovnemu projektu, za katere-
ga je bilo oddano predmetno naročilo in so
torej ponovitev podobnih storitev, oddal na-
ročilo po postopku s pogajanji, brez pred-
hodne objave, istim izvajalcem.

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

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

Občina Jesenice

Št. 069/03 Ob-92664
1. Naročnik: Institut informacijskih zna-

nosti (IZUM).
2. Naslov naročnika: Prešernova 17,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. 1 kos računalniški strežnik, ki pod-

pira operacijske sisteme OpenVMS,
Unix (Alpha Server DS25 ali podoben),

2. 1 kos diskovno SAN polje z 28
kosi diskov FC72GB 15k obratov (za RA-
ID 5 in RAID 1), 2Gb/s vmesniki FC, sti-
kali, nadzornim sistemom in možnostjo
povezave računalnikov z operacijskimi
sistemi OpenVMS, Unix in Windows,

3. 8 kosov vmesnikov FC za poveza-
vo na obstoječe računalnike Alpha Ser-
ver ES45, DS20E in DS20,

4. 2 kosa tračne enote SDLT
160/320 GB (zunanje) z mrežnim
usmerjevalnikom za tračne enote,

5. 2 kosa računalniških strežnikov,
ki podpirata operacijske sisteme
OpenVMS, Unix (Alpha Server DS10 ali
podoben),

6. 1 kos strežnik, ki podpira opera-
cijski sistem Windows.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je mogoče izdati samo za celoto.

4. Kraj dobave: Prešernova 17, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: 45 dni po
podpisu pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: IZUM – Adorjan Brigita, Prešernova
17, faks 02/252-63-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dvig v sobi 203/II
med 8. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na naročnikov
UJP račun, št. 01100-6030346958.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 5. 2003 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: IZUM, Prešernova 17, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2003 ob 10. uri v sobi 207 v
IZUM, Prešernova 17, 2000 Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo 30 dni po prevzemu opreme.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva jav-
nega odpiranja ponudb. Predvideni datum
odločitve 6. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnične zahteve, reference in kadri – uteži
so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Institut informacijskih znanosti
(IZUM)

Št. 205/2-10/2003 Ob-92665
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ski pripomočki:

1. sklop: operacijska pokrivala - seti in
komprese,

2. sklop: operacijska pokrivala - opera-
cijske rjuhe,

3. sklop: operacijska pokrivala - materi-
al za prekrivanje - razno,

4. sklop: operacijski plašči,
5. sklop: ostali zaščitni material za en-

kratno uporabo,
6. sklop: šivalni material,
7. sklop: seti za zbiranje krvi - set za

intraoperativno zbiranje krvi,
8. sklop: seti za zbiranje krvi - set za

pooperativno zbiranje krvi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko odda ponudbo za en
sklop, več sklopov ali za celoten predmet
naročila.

4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

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

zaključka ali trajanje dobave: eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ortoped-
ska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
dalje vsak delovni dan med 9. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030277312 odprt pri Ban-
ki Slovenije, z navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 5. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, uprav-
na stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
nad lekarno Ortopedske bolnišnice Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 5 % ponudbene
vrednosti, garancija za dobro izvedbo posla
v višini 10 % pogodbene vrednosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 8. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 13. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 64000-0002/2003 Ob-92671
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19 a,

8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, faks
07/81-61-210, el. naslov: obcina.sevni-
ca@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
učilnic in kabinetov ter učila za OŠ
Blanca.

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

4. Kraj dobave: OŠ Blanca, Blanca 13,
8283 Blanca.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2003 do 15. 7. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Sevni-
ca, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, Darja
Lekše, tel. 07/81-61-214, e-naslov: dar-
ja.lekse@obcina-sevnica.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na
transak. račun št. 01310-0100008286 pri
Banki Slovenije s pripisom “za razpisno do-
kumentacijo opreme učilnic za OŠ Blanca“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Sevnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 3% po-
nudbene cene.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 8. 2003, datum
odločitve 26. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ce-
na (70%), 2. plačilni pogoji (15%), 3. brez-
plač. pogarancijsko vzdrževanje (15%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Občina Sevnica

Št. 09/03 Ob-92678
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme vodenja, zaščite in meritev za
RTP 110/20 kV Grosuplje.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba mora biti celovita, eventualnih
delnih ponudb za samo del razpisane opre-
me ne bomo upoštevali!

4. Kraj dobave: dostava razpisane opre-
me je RTP Grosuplje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za največ 6-mesečni
dobavni rok po sklenitvi pogodbe.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 26. maja
2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-09-03, z ob-
vezno navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 26. maja 2003
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 09/03 -
Ponudba za dobavo opreme vodenja, za-
ščite in meritev za RTP 110/20 KV Grosu-
plje - Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. maja
2003, ob 13. uri v sejni sobi v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Sloven-
ska c. 56 v Ljubljani.

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

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-

nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik mora v svoji po-
nudbi priložiti:

– tehnično ponudbo, izdelano v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi po-
goji ter priloženim projektom za razpis,

– pisno izjavo o sprejemanju pogojev
razpisa,

– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje,

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

– dokazilo/izjavo, da poslovanje ponud-
nika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zad-
njih 5 letih pred objavo naročila ni bila izda-
na pravnomočna odločba za kaznivo deja-
nje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali taka sodna ali upravna odločba, ki mu
prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

– dokazilo o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

– BON 1 za zadnje poslovno leto po-
nudnika, ne starejši od 30 dni,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji in njegova ponudbena vrednost pre-
sega 50 mio SIT,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 mio SIT,

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

– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v ga-
rancijski dobi v višini 10 % pogodbene vre-
dnosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),

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

– pisno izjavo ponudnika o nezavajajo-
čih podatkih,

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

– pisno izjavo ponudnika o zadostni pro-
sti kadrovski zmogljivosti in strokovni uspo-
sobljenosti kadrov ter zadostni tehnični
opremljenosti, potrebnih za izvedbo naročila,

– pisno izjavo ponudnika o sposobnosti
servisiranja ponujene opreme za čas pred-
videne življenjske dobe z obvezno navedbo
pooblaščenega izvajalca servisa v Sloveniji,

– dokazilo-referenčno potrdilo o že izve-
denih dobavah razpisane ali njej po name-
nu in obsegu podobne opreme kupcem v
zadnjih 5 letih,

– dokazilo-referenčno potrdilo, da je bi-
la ponujena oprema že vgrajena v objekte
primerljivih elektroenergetskih sistemov,

– poročilo pooblaščene strokovne insti-
tucije v Sloveniji (EIMV) o ustreznosti ponu-
jene opreme za vgradnjo v elektroenerget-
ski sistem Slovenije,

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

sebnih pogojev, navedenih v razpisni doku-
mentaciji.

Kot veljavni bodo upoštevani le doku-
menti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije. Naročnik si vzame pravico, da
po lastni presoji naknadno preveri verodo-
stojnost fotokopiranih dokumentov izbrane-
ga ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o
oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku.
Za izhodišče določitve starosti dokumentov
se upošteva datum odpiranja ponudb.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (76%

delež),
– dodatne funkcije zaščitnih naprav (8%

delež),
– dobavni rok (7% delež),
– rok plačila (6% delež),
– certifikat kakovosti ISO 9001 oziroma

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

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 20. maja 2003.

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

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

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 11/03 Ob-92679
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
računalniške opreme:

I. sklop: delovne postaje (80 kom),
II. sklop: LCD monitorji (50 kom).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: eventualne delne ponudbe, ki se bodo
nanašale na posamezni sklop razpisanega
blaga, bodo upoštevane. Ponudba mora te-
daj obsegati vso razpisano blago takega
sklopa, delnih ponudb za samo del posa-
meznega sklopa ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je Ljubljana, Glavarjeva ulica 14 - raz-
loženo.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant blaga,
ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za
posamezni razpisni sklop.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudnik
mora ponuditi čimkrajši dobavni rok od pod-
pisa pogodbe, predvideni rok je maks.
2 meseca po podpisu.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 27. maja
2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 6.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljub-
ljana, d.d. št. 06000-0076655034, sklic
na številko: 23003371-11-03, z obvezno
navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 27. maja 2003
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska ce-
sta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 11/03 -
Ponudba za dobavo računalniške opreme -
Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. maja
2003, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Sloven-
ska c. 56 v Ljubljani.

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

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

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

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

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

 redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, ki odraža zadnje stanje,

• obrtno dovoljenje pristojne Obrtne
zbornice ponudnika ali eventualnega podiz-
vajalca, kjer ima/ta svoj sedež za opravlja-
nje dejavnosti 72.500 (popravila in vzdrže-
vanje računalnikov),

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

 dokazilo/izjavo, da poslovanje ponud-
nika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zad-
njih 5 letih pred objavo naročila ni bila izda-
na pravnomočna odločba za kaznivo deja-
nje, ki je povezano z njegovim poslovanjem

ali taka sodna ali upravna odločba, ki mu
prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,

• dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

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

 BON 1 za zadnje poslovno leto po-
nudnika, ne starejši od 30 dni,

 neodvisno revizijsko mnenje za zad-
nje poslovno leto ponudnika, ki je zaveza-
nec k reviziji (če njegova ponudbena vre-
dnost presega 50 mio SIT),

• bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,

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

• pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v ga-
rancijski dobi v višini 10 % pogodbene vre-
dnosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),

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

• pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,

• pisno izjavo ponudnika, da zakon po-
djetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

• pisno izjavo ponudnika o nezavajajo-
čih podatkih,

• pogodbo s podizvajalcem, oziroma
pogodbo o skupnem nastopanju, če ponud-
nik eventualno zagotavlja kapacitete s po-
dizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja,

• pisne izjave vseh v svoji ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pra-
vočasno poravnal svoje zapadle poslovne
obveznosti do njih, ne starejše od 30 dni,

• pisno izjavo ponudnika o zadostni
prosti kadrovski zmogljivosti in strokovni
usposobljenosti kadrov ter zadostni tehnič-
ni opremljenosti, potrebni za izvedbo naro-
čila,

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

jev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le doku-

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

Pridobitev dokumentov pod oznako 
velja tudi za eventualnega podizvajalca in
morajo biti predloženi v originalu ali kot fo-
tokopije, ustrezno žigosani in podpisani. V
ponudbeni dokumentaciji morajo biti razvr-
ščeni po gornjem vrstnem redu.

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

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (82% delež),
– dobavni rok (10% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO 9001 oziroma

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

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 21. maja 2003.

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

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

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 110-1/03 Ob-92695
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: AC Pod-
tabor – Naklo; nabava mehanizacije in
opreme za potrebe AC baze Ljubljana.

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

– sklop 1 – tovorno vozilo moči ca. 160
– 200 kW, pogon 4x4, 2-stopenjski hidra-
vlični sistem (1 kom)

– sklop 2 – snežni plug – čelni, dolžine
ca. 3,80 m (1 kom)

– sklop 3 – posipalo soli za montažo na
vozila (4 m3) (1 kom)

– sklop 4 – lahko tovorno vozilo dovolje-
ne skupne mase 3,5 t in 90 – 100 kW –
dolga kabina (1 kom).

4. Kraj dobave: AC baza Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 22. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: DDC svetovanje inženiring, Dru-
žba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kon-
taktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje in-
ženiring, Družba za svetovanje in inženi-
ring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
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in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 28. 5. 2003 do 10.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
28. 5. 2003 ob 11. uri v prostorih DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljublja-
na, sejna soba 1.18.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe:

– v višini 684.000 SIT za sklop 1,
– v višini 90.000 SIT za sklop 2,
– v višini 162.000 SIT za sklop 3 in
– v višini 216.000 SIT za sklop 4.
Veljavnost bančne garancije mora biti

najmanj 210 dni po poteku skrajnega roka
za predložitev ponudbe.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: skladno z razpisno doku-
mentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za pred-
ložitev ponudbe. Predvideni datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 11. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za posamezni sklop ob izpolnjevanju
ostalih pogojev razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

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

Št. 1/2003 Ob-92721
1. Naročnik: Zdravstveni dom Cerkni-

ca-Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. maja 17,

1380 Cerknica; tel. 01/70-50-100, tele-
faks 01/70-50-118.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ski material (A splošni sanitetni materi-
al, B obvezilni material, C razkužila, mi-
la, kreme, D vpojne obloge in folije, E
šivalni material, F testni trakovi in rea-
gensi, G kovine v zobni tehniki, H vložne
mase za zobno tehniko, I voski za fiksno

in snemno protetiko, J izolacijska sred-
stva za snemno in fiksno protetiko, K
svedri za zobno tehniko in zobne ambu-
lante, L polzila, M fiksna protetika, N
snemna protetika, O polnila, P odtisne
mase v zobnih ambulantah, R ortodont-
ski material, S zdravila, T zaščitna de-
lovna sredstva).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: vsaj 95% artiklov v skupini/ah, za kate-
ro/e se prijavlja.

4. Kraj dobave: Cerknica, Stari trg.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: od 16. 6.
2003 do 15. 6. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Cerknica – Loška dolina, Cesta 4. ma-
ja 17, 1380 Cerknica; Dragolič Metka, tel.
01/70-50-139.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 14. uro, po poprejšnji najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (vključno z
DDV) na podračun pri UJP Postojna
01213-6030279729.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 5. 2003 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Cerknica –
Loška dolina, Cesta 4. maja 17, 1380 Cer-
knica;.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 5. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
naročnika.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisano blago kot posredni
proračunski porabnik po pogodbi z ZZZS.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zagotavljanje celotnih let-
nih količin vsaj 95% vseh razpisanih artiklov
v skupini/ah, za katero/e se prijavlja, refe-
rence, plačilni rok 60 dni, 0,05% cassa
sconto, dostava fco skladišče naročnika
razloženo, zagotavljanje kontrole kakovosti,
3-dnevni odzivni čas, količinski popusti, za-
gotavljanje vzorcev in paralel.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 6. 2003; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe 30. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena skupine po ključnih artiklih.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 4. 2002.

Zdravstveni dom Cerknica –
Loška dolina

Št. 166/03 Ob-92754
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: merilne
naprave in instrumenti.

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

Ocenjena vrednost javnega naročila:
33,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A): Indukcijski števci in stikalne
ure: 21,500.000 SIT;

– sklop B): Večfunkcijski števci delov-
ne in jalove energije in komunikatorji:
11,500.000 SIT.

4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-
te naročnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 1. 7. 2003; predvi-
deni datum zaključka dobave: 1. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kateri
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Splo-
šno kadrovski sektor-vložišče, pri Marjani
Gredin (soba št. 114/ I.nadst.), na dan te
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro. Dodatne informacije o naročilu pa
se dobi na naslovu naročnika pri: Ivanu Dov-
niku, univ. dipl. inž. el. tel. 02/22-00-145
in Mateji Podlesnik, ek., tel. 02/22-00-128
na dan objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 23. 5. 2003.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 28. 5.
2003 do 10. ure v Splošno kadrovski sek-
tor–vložišče, pri Marjani Gredin soba št.
114/I. nad.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica
Marjana Gredin soba št. 114/I. nadst.). Na
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kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj–Po-
nudba–Javni razpis“. Navedena mora biti
številka objave javnega razpisa v Ur. l. RS,
št. Ur. l. RS in predmet javnega naročila.
Na hrbtni strani mora biti označen polni na-
slov pošiljatelja. Kuverta v kateri je ponud-
bena dokumentacija s ponudbo mora biti
zapečatena, ponudbena dokumentacija s
ponudbo pa mora biti zvezana skozi ponud-
bo s pečatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 5.
2003 ob 11. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Ma-
ribor v dvorani II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponud-
nik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega naročila na katerega ponud-
nik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne ga-
rancije mora biti 70 dni od dneva odpiranja
ponudb.

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

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

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

01. Veljavna registracija za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

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

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

04. Potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi drža-
ve, kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Slove-
niji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v
Republiki Sloveniji in priložiti potrdilo
CURS-a.

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

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

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

07. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa najmanj
za enega pogodbenega partnerja, ter da
razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmoglji-
vostmi za izvedbo javnega naročila.

08. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
09. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

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

ne sklope -za razpisano blago na katero
ponudnik konkurira.

10. Izjava, da nudi vsaj 60 dnevni plačil-
ni rok.

11. Izjava, da bo dostavljal naročeno
blago fco. skladišča oziroma gradbišča na-
ročnika.

12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

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

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponud-
bena cena pokriva vse stroške, ki jih bo po-
nudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.

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

17. Priložiti posebno izjavo, da bo dobav-
ljal blago v skladu s predpisanimi določili
veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov.

18. Izjava, da ponudnik sprejema pogo-
je iz razpisne dokumentacije.

19. Izjava ponudnika, dano pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo, da za-
kon podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 11. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 90 točk;
– plačilni pogoj 4 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno 6 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.
Maribor

Št. 248/03 Ob-92755
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: izolatorji,
opornice in obesni material.

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

Ocenjena vrednost javnega naročila:
27,500.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A): 11,000.000 SIT;
– sklop B): 5,000.000 SIT;
– sklop C): 5,500.000 SIT;
– sklop D): 6,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

te naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 1. 7. 2003; predvi-
deni datum zaključka dobave: 1. 7. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Mar-
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jani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na dan
te objave in nato vsak delovni dan med 10.
in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu
pa se dobi na naslovu naročnika pri: Andre-
ju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el., tel.
02/22-00-750 in Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/22-00-128 na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 23. 5. 2003.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 28. 5.
2003 do 8. ure v Splošno kadrovski sek-
tor–vložišče, pri Marjani Gredin soba št.
114/I. nad.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica
Marjana Gredin soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj–Po-
nudba–Javni razpis“. Navedena mora biti
številka objave javnega razpisa v Ur. l. RS,
št. Ur. l. RS in predmet javnega naročila.
Na hrbtni strani mora biti označen polni na-
slov pošiljatelja. Kuverta v kateri je ponud-
bena dokumentacija s ponudbo mora biti
zapečatena, ponudbena dokumentacija s
ponudbo pa mora biti zvezana skozi ponud-
bo s pečatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 5.
2003 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Ma-
ribor v dvorani II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponud-
nik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega naročila na katerega ponud-
nik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne ga-
rancije mora biti 70 dni od dneva odpiranja
ponudb.

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

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

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

sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev. Zahtevani pogoji so:

01. Veljavna registracija za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

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

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

04. Potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi drža-
ve, kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Slove-
niji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v
Republiki Sloveniji in priložiti potrdilo
CURS-a.

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

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

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

07. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa najmanj
za enega pogodbenega partnerja, ter da
razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmoglji-
vostmi za izvedbo javnega naročila.

08. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
09. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

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

ne sklope -za razpisano blago na katero
ponudnik konkurira.

10. Izjava, da nudi vsaj 60 dnevni plačil-
ni rok.

11. Izjava, da bo dostavljal naročeno bla-
go fco. skladišča oziroma gradbišča naroč-
nika.

12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

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

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponud-
bena cena pokriva vse stroške, ki jih bo po-
nudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.

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

17. Priložiti posebno izjavo, da bo dobav-
ljal blago v skladu s predpisanimi določili
veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov.

18. Izjava, da ponudnik sprejema pogo-
je iz razpisne dokumentacije.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 11. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 90 točk;
– plačilni pogoj 4 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno 6 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž. el. za tehnični del, tel.
02/22-00-750 in Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/22-00-128 za splošni del razpisne do-
kumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2003.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.
Maribor

Ob-92815
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5,

8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks
07/348-11-31.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža notranje opreme za osnov-
no šolo in telovadnico Mirna.

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

4. Kraj dobave: Mirna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek po
podpisu pogodbe, rok za dokončanje kuhi-
nje in telovadnice je 11. 8. 2003, ostala
oprema do 26. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: sprejemna
pisarna Občine Trebnje, dodatne informa-
cije oziroma pojasnila se lahko zahtevajo
le pisno, kolikor jih naročnik prejme do
19. 5. 2003.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
javnega razpisa, do 26. 5. 2003 do 11. ure,
ob predložitvi dokazila o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT s plačilnim na-
logom na transakcijski podračun Občine
Trebnje št. 01330-0100016133 s pripisom:
razpisna dokumentacija – oprema Mirna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 5. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje. Ponudbe morajo biti od-
dane v zaprtih ovojnicah in označene z oz-
nako: “ Ne odpiraj, javni razpis – oprema
Mirna “. Ovojnica mora biti zapečatena ali
zaprta tako, da je na odpiranju možno pre-
veriti, da je zaprta tako, kot je bila preda-
na. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 5. 2003 ob 12. uri, v veliki sejni
sobi Občine Trebnje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da,
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od vrednosti predložene ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
se bo izvrševalo v skladu z Zakonom o izvr-
ševanju proračuna RS za leto 2003 in 2004
ter v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudnik s po-
dizvajalci, ki jih navede v ponudbi ali skupi-
na ponudnikov z navedbo vodilnega par-
tnerja, s predložitvijo pravnega akta o sku-
pni izvedbi naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
podpisa pogodbe, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe v 15 dneh po
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najniž-
ja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitne spremembe obsega naročila od raz-
pisanega, odvisno od razpoložljivih finan-
čnih sredstev in dejanskih potreb. V tem
primeru izbrani ponudnik ni upravičen do
odškodnine iz tega naslova. Naročnik si tu-
di pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
od ponudnikov v primeru, da ne prejme
ustreznih ponudb. Tudi v tem primeru po-
nudniki nimajo pravice do odškodnine iz te-
ga naslova.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: 5. 4. 2002, Ob-66848.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2003.

Občina Trebnje

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

gradnje po odprtem postopku

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

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb

Št. 40101-4/2003 Ob-92502
Naročnik Republika Slovenija Ministrstvo

za kulturo, Uprava RS za kulturno dedišči-
no, Plečnikov trg 2, Ljubljana, obvešča vse
ponudnike, da je rok za oddajo ponudb,
prispelih na javni razpis za izvedbo investi-
cijsko vzdrževalnih del na spomeniku last
Republike Slovenije Pišece pri Brežicah –
Grad: menjava ostrešja in kritine, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 4. 4.
2003, Ob-91219, podaljšan do 13. 5.
2003 do 12. ure.

Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino

Podaljšanje roka
 za predložitev ponudb

Ob-92718
V Uradnem listu RS. št. 29 z dne 21. 3.

2003 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za “AC Pesnica – Slivnica, podod-
sek Zrkovska cesta – priključek Pesnica od
km 10+847 do km 17+150, gradnja II. faze
rondoja – priključek Pesnica med km
16+300 in km 17+150 s priključnimi ram-
pami in deviacijami“ (Ob-90525).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 21. 5. 2003 do 10. ure. Odpi-
ranje ponudb bo dne 21. 5. 2003 ob
11. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Obvestilo o zaključku postopka
oddaje javnega naročila

Št. 777/03 Ob-92681
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. na pod-

lagi drugega odstavka 25. čl. ZJN-1 zaklju-
čuje postopek oddaje javnega razpisa za
oddajo naročila po odprtem postopku št.
JN 06/02 “izgradnja digitalnega TK omre-
žja Elektra Ljubljana, d.d. (projektiranje, do-
bava in montaža opreme ter spuščanje v
obratovanje)“, sklop D: Dobava in montaža
opreme UPS, izdelava projektne dokumen-
tacije, objavljen v Uradnih listih RS, št.
24-25 z dne 22. marca 2002, (predhodni
razpis) Ob-66102, 49-50 z dne 7. junija
2002, Ob-71624 in 62-63 z dne 19. julija
2002 (popravek), Ob-74503 brez oddaje
naročila za ta sklop.

Naročnik bo izvedel nov javni razpis za
omenjeni razpisni sklop predvidoma v me-
secu aprilu 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 40306-2-34/03 Ob-92493
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1420

Trbovlje, faks 03/56-27-986, e-mail obci-
na.trbovlje@siol.com, tel. 03/56-34-800.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
II. dela kolektorja 100054 in rekonstruk-
cija Ulice 1. junija na odseku Blagovni-
ca - Dežman.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo izbral izvajalca za
celoten obseg del.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek - 1. julij 2003, rok dokončanja 30. 9.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Trbov-
lje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje - Oddelek
za okolje, prostor in ekologijo, gospodar-
ske javne službe in občinsko premoženje,
Mirko Zidar.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: zanjo je potrebno plačati
20.000 SIT na račun naročnika št. 01329 -
0100018122 pri UJP Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 26. 5. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 26. 5.
2003 ob 12. uri v mali sejni sobi Občine
Trbovlje, 2. nadstropje, Mestni trg 4.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za
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resnost ponudbe je ponudnik dolžan prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
bodo razvidni iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): kolikor predloži
ponudbo skupina izvajalcev mora le-ta do-
staviti pravni akt o skupni izvedbi naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 60 dni od dneva oddaje ponudbe,
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 6. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 90%,
– finančna usposobljenost 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 14. 4. 2003.
Občina Trbovlje

Ob-92504
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000

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

fasade na objektu O.Š. Ledina, Komen-
skega ul. 19 v Ljubljani.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Komenske-
ga ul. 19.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del v ju-
niju 2003, dokončaneje del v roku 75 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, I. nadstr., so-
ba 103, Cvetka Erzin, faks 306-44-07.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, transakcijski ra-
čun št.: 01261-0100000114 – izvrševanje
proračuna MOL, sklic na št.: 121-20000
LMM, s pripisom JR-02/321171/24.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 5. 2003 do
12.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 5. 2003 ob 13. uri, Mestna obči-
na Ljubljana, OF - Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, soba 103/ I. nadstropje

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /

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

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

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: dolžina garancijskega
(jamčevalnega) roka – fasada 10 let.

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

14. Merila za ocenitev ponudb: cena
100%.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

17. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 4. 2003.

Mestna občina Ljubljana

Št. 344-04-01/2003 Ob-92505
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Naslov naročnika: Občina Vitanje,

Grajski trg 1, 3205 Vitanje; 03/757-43-50,
info@vitanje.si, faks 03/757-43-51.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrževa-
nje lokalnih cest v občini.

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

končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Vita-
nje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje; Gorazd Fric,
041/668-656.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 13. ure do 15. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR Obči-
ne Vitanje, 01337-0100003568, pred dvi-
gom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 5. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Vitanje, Grajski trg 1,
3205 Vitanje - tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2003 ob 10.30, v sejni sobi
Občine Vitanje.

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

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): v skladu z raz-
pisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni
od dneva odpiranja ponudb, predvidena odlo-
čitev o sprejemu ponudbe do 27. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, reference, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: informacije so možne pri Fric Goraz-
du na št. 041/668-656.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2003.

Občina Vitanje

Ob-92556
1. Naročnik: Kobilarna Lipica.
2. Naslov naročnika: Kobilarna Lipica,

Lipica 5, 6210 Sežana, tel. 05/73-91-580,
faks 05/73-46-370.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
hipodroma v Lipici.

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

končanja ali čas izvedbe: junij, julij 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko dvignete v tajništvu Kobi-
larne Lipica, dodatne informacije daje Etbin
Tavčar, tel. 05/73-91-713.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudniki nakažejo
5.000 SIT na transakcijski račun št.
01100-6030234147 pri Upravi za javna
plačila Koper. S predložitvijo potrdila o pla-
čilu navedenega zneska bo ponudnikom
izdana razpisna dokumentacija.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 5. 2003 do
12. ure v tajništvu Kobilarne Lipica.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kobilarna Lipica, Lipica 5,
6210 Sežana, s pripisom “Ureditev hipo-
droma v Lipici“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 5. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
hotela Maestoso.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe in menič-
na izjava.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pla-
čilo po izstavljenih mesečnih situacijah v
roku 60 dni po datumu prejema situacije s
strani naročnika potrjene s strani nadzor-
nega organa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003 in 22. 5.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na tel. 05/73-91-713, Etbin Tavčar.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2003.

Kobilarna Lipica

Ob-92557
1. Naročnik: Kobilarna Lipica.
2. Naslov naročnika: Kobilarna Lipica,

Lipica 5, 6210 Sežana, tel. 05/739-15-80,
faks 05/734-63-70.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zunanja
ureditev hleva v Ravnah.

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

končanja ali čas izvedbe: junij, julij 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko dvignete v tajništvu Kobi-
larne Lipica, dodatne informacije daje Etbin
Tavčar, tel. 05/739-17-13.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudniki nakažejo
5.000 SIT na transakcijski račun št.
01100-6030234147 pri Upravi za javna
plačila Koper. S predložitvijo potrdila o pla-
čilu navedenega zneska bo ponudnikom
izdana razpisna dokumentacija.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 5. 2003 do
12. ure v tajništvu Kobilarne Lipica s pripi-
som “Zunanja ureditev hleva v Ravnah“.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kobilarna Lipica, Lipica 5,
6210 Sežana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 5. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
hotela Maestoso.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo po izstavljenih mesečnih situacijah v ro-
ku 60 dni po datumu prejema situacije s
strani naročnika potrjene s strani nadzor-
nega organa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003 in 22. 5.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na tel. 739-17-13, Etbin Tavčar.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2003.

Kobilarna Lipica

Št. 35200-00005/2003 0801 Ob-92563
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Uli-

ca heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 01/25-26-551,

tel. 02/22-01-413.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

komunalne ureditve dela območja S-16
Poljane.

(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: Studenci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek - takoj
po podpisu pogodbe, rok izvedbe del 90
delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Komunalna direkcija, glavna pi-
sarna (soba 210), Slovenska 40, Maribor,
dodatne informacije na voljo pri Damijan
Bedeku.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komu-
nalni direkciji, Slovenska 40, Maribor, do
oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na TRR 01270-0100008403,
Mestna občina Maribor, sklic na št.
00-71309906-0801.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 5. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Me-
stna uprava, Komunalna direkcija, glavna
pisarna (soba 210), Slovenska 40, Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 5. 2003 ob 9. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
90 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: teh-
nični del 30 točk in finančni del 70 točk
(podrobnosti navedene v razpisni doku-
mentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2003.

Mestna občina Maribor

Št. 33/03 Ob-92574
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
no vzdrževalna dela pri preureditvi je-
dilnice:

– gradbena dela: rušitvena dela, beton-
ska in armiranobetonska dela, zidarska de-
la, tesarska dela;

– gradbeno obrtniška dela: ključavničar-
ska dela, mizarska dela, knauf stene in stro-
povi, armstrong strop, slikopleskarska de-
la, keramičarska dela, tlakarska dela;

– strojno instalacijska dela: ogrevanje in
hlajenje, vodovodna instalacija, odtočna ka-
nalizacija, prezračevanje;

– elektro instalacijska dela: telekomuni-
kacijska dela, jak tok, sistem požarnega jav-
ljanja.

(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: objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del po
podpisu pogodbe, rok izvedbe maks. 30
koledarskih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna to-
plarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19,
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1000 Ljubljana, Oddelek za javna naročila, I.
nad. soba 28, kontaktna oseba je Jasmin
Rebselj, tel. +386/1/58-75-247, faks
+386/1/58-75-217.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 18.000 SIT (z DDV), znesek
je potrebno nakazati na račun št.
02924-0017425656 s pripisom “JR –
gradbeno vzdrževalna dela pri preureditvi
jedilnice“. Ob dvigu razpisne dokumenta-
cije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu
in potrdilo o davčnem zavezancu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 22. 5. 2003 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 23. 5. 2003
ob 11. uri v sejni sobi naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menica z menično izjavo v višini 2,000.000
SIT, ki bo veljavna do 30. 7. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pre-
vzemu objekta, naročnik nudi najkrajši 60
dnevni plačilni rok.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: vsaj osem potrjenih referenc
izvajalca del, da je v zadnjih petih letih izvedel
prenovo objekta v vrednosti nad 25,000.000
SIT, rok izvedbe maks. 30 dni, ponudnik, ki
bo ponudil daljši rok izvedbe, bo izločen iz
postopka oddaje javnega naročila.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 7. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je do 25. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bene cena s plačilnimi pogoji do 70 točk;
rok izvedbe do 30 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 414-05-14/1999-1120 Ob-92576
1. Naročnik: Mestna občina Novo me-

sto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212, tel.
39-39-215.

3. (a) Opis in obseg gradnje: nadzida-
va osnovne šole Šmarjeta.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so iz-
delani.

4. Kraj izvedbe: Šmarjeta 1, 8220 Šmar-
ješke Toplice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 16. 6.
2003, konec del 30. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Novo mesto, Služba za investicije, Sei-
dlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Kontak-
tna oseba je Pavle Jenič tel. 07/39-39-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
razpisa od 8. do 10. ure po predhodni tele-
fonski najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom dokumenta-
cije je potrebno plačati znesek 5.000 SIT
na Podračun Mestne občine Novo mesto
št. 01285-0100015234 s pripisom OŠ
Šmarjeta.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno oddati do 21. 5. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Služba za investicije, 8000 Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 21. 5. 2003 ob
12. uri v sejni sobi MO Novo mesto II/67,
Saidlova cesta 1.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1milijona SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni od prejema računa ali več,
odvisno od najugodnejše ponudbe.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
60 dni po odpiranju, ponudniki bodo o izbi-
ri obveščeni do 30. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba (cena 95
točk, rok plačila 5 točk). Podrobna obrazlo-
žitev je navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik bo za izvedena dela v letu
2003 dobil plačanih največ 35 milijonov SIT.
Za toliko bo tudi sklenjena pogodba v letu
2003. Kolikor bo do predvidenega datuma
podpisa pogodbe sprejet proračun za leto

2004 in zagotovljena sredstva za nadaljeva-
nje del v letu 2004 se bo z izvajalcem pod-
pisala pogodba še za dodatna sredstva v
višini 80% sredstev predvidenih v proraču-
nu za leto 2004. Za dokončanje pa se bo v
letu 2004 sklenil še aneks, če bo denar v
proračunu za leto 2004 zagotovljen. Izpla-
čila bodo možna že v januarju in februarju
2004. Naročnik ni odškodninsko odgovo-
ren, če podaljšanja pogodbe zaradi neiz-
polnjenih pogojev ne bo. Tudi najugodnejša
ponudba naročnika ne zavezuje k izboru
ponudnika. Naročnik si izrecno pridržuje
pravico, da lahko v vsakem trenutku brez
kakršnegakoli povračila morebitnih stroškov
interesentov (ponudnikov) in obrazložitve
razveljavi postopek in ne odda javnega na-
ročila oziroma ga odda v ponovljenem po-
stopku..

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

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

Mestna občina Novo mesto

Št. 40501-2/03 Ob-92577
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

1230 Domžale, tel. 01/72-42-022, faks
01/72-14-005.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrže-
vanje talne signalizacije na cestah.

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

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

4. Kraj izvedbe: Občina Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 20. 6. 2003
do 30. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Domžale,
Oddelek za gospodarske javne službe, Sav-
ska 2, Domžale, tel. 01/72-42-022, kontak-
tna oseba Primož Tonkli.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, transakcijski ra-
čun: 01223-0100001491, sklic - javni raz-
pis “Vzdrževanje talne signalizacije na ce-
stah“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 5. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2003 ob 15.30, Občina Dom-
žale, Ljubljanska 69, Domžale, konferen-
čna soba, 1. nadstropje.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: 2 potrjeni pisni referenci
na podobnih investicijah v zadnjih 3 letih.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb, predviden datum odločitve 21 dni
po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: 90%
cena, 10% reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Občina Domžale, Oddelek za go-
spodarske javne službe, Savska 2, kontak-
tna oseba Primož Tonkli.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2003.

Občina Domžale

Št. 41405/00013/2003 0400 01 Ob-92585
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
merilnih mest na objektih predšolske
vzgoje in šolstva na področju Mestne
občine Maribor (ocenjena vrednost je
5,500.000 SIT brez DDV), in sicer:

1. OŠ Slave Klavore, Štrekljeva 31, Ma-
ribor,

2. OŠ Maksa Durjave, Ruška c. 15, Ma-
ribor,

3. OŠ Tabor II., Klinetova 18, Maribor,
4. OŠ Tabor I., Arnolda Tovornika 21,

Maribor,
5. OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška

62, Limbuš,
6. OŠ Gustava Šiliha, Majcigerjeva 31,

Maribor,
7. Vrtec Borisa Pečeta, Enota Tomšiče-

va, Tomšičeva 32, Maribor,
8. Vrtec Ivana Glinška, Enota Gledali-

ška, Gledališka 6, Maribor,
9. Vrtec Jožice Flander, Enota Vančka

Šarha, Ul. Moše Pijade 30, Maribor,
10. Vrtec Otona Župančiča, Enota Me-

hurčki, Ul. Arnolda Tovornika 12, Maribor,
11. Vrtec Pobrežje, Enota Kekec, Ul.

Štrauhovih 50, Maribor,
12. Vrtec Studenci, Enota Radvanje –

jasli, Grizoldova 1, Maribor.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja je predvidena v enem
sklopu.

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

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del
26. 6. 2002, dokončanje del 20. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Mari-
bor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, kon-

taktni osebi Jolanda Bizjak, tel. 02/22-01-314
in Ferdo Jehart, tel. 02/22-01-315.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (razen ob sobotah, nedeljah in
praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na TRR
št. 01270-0100008403 v višini 5.000 SIT
(v ceni je zajet DDV) z namenom nakazila “
Pristojbina za javni razpis – merilna mesta“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 5. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2003, ob 11. uri, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.

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 raz-
pisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 30. 7. 2003, 29. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave prehodne-
ga razpisa: /

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

Mestna občina Maribor

Št. 640-2/2001 Ob-92602
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 9, faks 03/42-65-802, tel.
03/42-65-800, e-naslov: komunalna.direk-
cija@celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
in dograditev IV. OŠ Celje s telovadnico,
Dečkova 60, 3000 Celje.

(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: Dečkova 60, 3000
Celje.

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

končanja ali čas izvedbe: 20. 6. 2003 do
2005/06.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27, 3000 Celje, odgovorna oseba: Iztok
Uranjek, tel. 03/42-65-892.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 12. ure, razen petka, do datuma za
predložitev ponudbe, ob predložitvi doku-
menta o plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo je 15.000 SIT na
TRR 01211-0100002855 MOC proračun,
sklic 28 75108-7141009-80000203.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 5. 2003
do 12. ure. Tudi v primeru predložitve po-
nudbe s priporočeno pošiljko, je navedeni
rok zadnji rok, ko mora ponudba prispeti na
naslov naročnika.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Celje, Komu-
nalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Ce-
lje, tajništvo/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 5. 2003 ob 12. uri na Komunalni
direkciji, Prešernova 27, sejna soba/II,
3000 Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 22 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna za leto 2003/04.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba. Vsi
kooperanti morajo biti navedeni v ponudbi
in zanje priloženi vsi dokumenti, zahtevani v
razpisni dokumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji
– v navodilih ponudnikom (9. točka).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 9. 2003, predviden datum odločitve
je 9. 6. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: obnova in dograditev IV. OŠ s telo-
vadnico bo potekala v letih 2003-2005/06
v treh fazah. V letu 2003 bo stekla I. faza
obnove obstoječega objekta šole z delom
izgradnje zunanje infrastrukture. V letu 2004
bi se obnova obstoječega objekta nadalje-
vala in dokončala. Za leto 2005 pa se plani-
ra izgradnja nove telovadnice s spremljajo-
čimi prostori, ki naj bi bila dokončana v za-
četku leta 2006. Prva in druga faza obnove
obstoječega objekta šole se izvaja v času
poletnih šolskih počitnic, izgradnja nove te-
lovadnice pa se načrtuje v začetku leta
2005. Podrobnejši opis faz bo podan v raz-
pisni dokumentaciji.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: 28. 11. 2002.

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

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija
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Št. 13/2003 Ob-92633
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna ul. 64,

2000 Maribor, telefon: 02/33-13-551, te-
lefaks: 02/33-27-661.

3. (a) Opis in obseg gradnje: postavi-
tev žične ograje in izravnave terena v
gramoznici Dogoše.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajo le v celoti brez
oddaje po posameznih sklopih.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: dela zajema-
jo le izvajanje del brez izdelave projektne
dokumentacije.

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

ponudba se odda za celoten obseg raz-
pisanih del. Variantne ponudbe niso pred-
videne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden čas
izvajanja razpisanih del je 40 dni od 16. 6.
do 25. 7. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti v tajništvu po-
djetja na naslovu naročnika. Dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom: Andrej Kovač,
u.d.i.s., telefon: 02/33-13-551.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prejeti od objave tega
razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek za plačilo raz-
pisane dokumentacije v višini 5.000 SIT
se vplača na blagajni na naslovu naročnika
ali na TR 04515-00001757870 NKBM Ma-
ribor.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 5. 2003 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Nasipna ul. 64, 2000 Maribor, tajništvo po-
djetja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2003 ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v po-
nudbi se priloži bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 3,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obra-
čun izvršenih del se vrši na podlagi meseč-
nih obračunskih situacij z najkrajšim rokom
plačila 60 dni.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenjevanje ponudb so podana v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisana dela: postavitev žične
ograje in izravnave terena v gramoznici
Dogoše zajemajo: preddela, izravnava te-
rena (strojni širok odkop zemeljskega mate-
riala z razgrinjanjem in komprimiranjem:
74500 m3, vgradnja geotekstila: 13150 m2,
dobava in vgradnja tampona: 13700 m3),
meteorna odvodnja (naprava jarkov: 690m),
postavitev ograje (970m z vrati in ozemlji-
tvami), splošne postavke (izvedba 3 piezo-
metrov).

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: javni razpis je objavljen pr-
vič.

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

Snaga javno podjetje d.o.o.
Maribor

Št. 41405-00033/2003 0400 01 Ob-92640
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ulica heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
sanitarij v objektih OŠ Bratov Polanči-
čev, Prešernova ul. 19, Maribor, OŠ Bor-
cev za severno mejo, Ul. borcev za se-
verno mejo 16, Maribor, OŠ Kamnica,
Vrbanska cesta 93, Kamnica, OŠ Fran-
ceta Prešerna, Žolgarjeva 2, Maribor, Vr-
tec Borisa Pečeta, Tomšičeva 32, Mari-
bor, Vrtec Jožice Flander, Fochova 51,
Maribor, Vrtec Otona Župančiča, Obla-
kova 5, Maribor, Vrtec Studenci – enota
Jasli Poljane, Korčetova 18, Maribor, Vr-
tec Tezno – enota Lupinica, Heroja Nu-
čiča 11, Maribor, Kulturno prireditveni
center – narodni dom Maribor (ocenjena
vrednost brez DDV znaša 54,000.000 SIT).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 30. 6. 2003
do 22. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Ferdo Jehart, tel. 02/22-01-315
in Jolanda Bizjak, tel. 02/22-01-314.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (razen ob sobotah, nedeljah in
praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na tran-
sakcijski račun št. 01270-0100008403, v
višini 5.000 SIT, z namenom nakazila “Pri-
stojbina za javni razpis - Obnova sanitarij“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 5. 2003, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Me-
stna uprava, Oddelek za družbene dejavno-
sti, 2000 Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
soba 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 5. 2003, ob 13. uri, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vajo se finančna zavarovanja – opredeljeno
v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.

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 raz-
pisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 15. 7. 2003, 2. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave prehodne-
ga razpisa: /

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

Mestna občina Maribor

Št. 41405/00037/2003 0400 01 Ob-92641
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ulica heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
kuhinj v objektih – OŠ Borcev za sever-
no mejo, Ulica borcev za severno mejo
16, Maribor, OŠ Toneta Čufarja, Zrkov-
ska 67, Maribor (ocenjena vrednost brez
DDV je 5,900.000 SIT).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 30. 6. 2003
do 22. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Ferdo Jehart, tel. 02/22-01-315.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (razen ob sobotah, nedeljah in
praznikih)

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na tran-
sakcijski račun št. 01270-0100008403, v
višini 5.000 SIT, z namenom nakazila “Pri-
stojbina za javni razpis - Obnova kuhinj“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 5. 2003, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Me-
stna uprava, Oddelek za družbene dejavno-
sti, 2000 Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
soba 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 5. 2003, ob 13. uri, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.

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 raz-
pisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 30. 6. 2003, 2. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Mestna občina Maribor

Ob-92689
1. Naročnik: Veslaško društvo Dravske

elektrarne – Branik Maribor, 2354 Brester-
nica, telefaks: 02/623-20-43.

2. Naslov naročnika: 2354 Bresternica
pri Mariboru.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del pri gradnji večnamenske telovadni-
ce v Bresternici (I. faza – Veslaški dom).

(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: Bresternica pri Mariboru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
takoj po podpisu pogodbe, rok izvedbe del:
6 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZMŠD Branik,
Mladinska ul. 29. Marjana Mežnar, univ.
dipl. ek., telefon: 02/250-82-70, telefaks:
02/250-82-73.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro, do datuma oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije znaša 20.000 SIT (vključno z
DDV). Zainteresirani ponudniki morajo ta
znesek nakazati na transakcijski račun št.
04515-0000541962 Nova KBM.

Razpisno dokumentacijo je možno dvig-
niti proti predložitvi dokazila o vplačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: 30. 5. 2003 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ZMŠD Branik Maribor,
Mladinska ul. 29, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 5. 2003 ob 12.15. na ZMŠD Bra-
nik, Mladinska ul. 29.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik mora predloži-
ti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5 % od neto ponudbene cene. Garan-
cija mora biti veljavna še 30 dni po roku
veljavnosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila: pla-
čilni pogoji so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

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

13. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
nih pogojev po 41. do 43. členu zakona o
javnih naročilih: v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene  70 točk,
– tehnična opremljenost

ponudnika  10 točk,
– kadrovska sestava  10 točk,
– reference pri podobnih

delih v zadnjih 5 letih  10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: ni.
18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-

javo: 22. 4. 2003.
Veslaško društvo Dravske elektrarne

Branik

Ob-92719
1. Naročnik: Občina Sveti Andraž v Slo-

venskih goricah.
2. Naslov naročnika: Vitomarci 71,

2255 Vitomarci, telefon 02/757-95-32,
faks 02/757-94-34.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija in rekonstrukcija občinske ceste
LC Gibina – Slavšina 060 – 111, L 1870.

(b) Če je predvidena oddaja delov
ali sklopov, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je v enem
sklopu.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: predvidena je
rekonstrukcija in modernizacija ceste na ob-
stoječi trasi ceste.

4. Kraj izvedbe: Občina Sveti Andraž v
Slovenskih goricah, naselje Slavšina.

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

končanja ali čas izvedbe: takoj po podpi-
su pogodbe – junij 2003 – 40 dni.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in dodatne informacije: Jožef Kocu-
van, Občina Sveti Andraž v Slovenskih go-
ricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, tel.:
02/757-95-32, e mail: obcina.sv.an-
draz@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 12. ure do poteka razpisa oziroma od-
daje ponudb na Občino Sveti Andraž v Slo-
venskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vito-
marci.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek plačila za raz-
pisno dokumentacijo je 10.000 SIT z vir-
manom ali položnico na TR št.: 01382 –
0100017853 “Drugi prihodki za komunal-
ne dejavnosti“ in pripisati za kateri javni
razpis.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 5. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Sveti Andraž v Slo-
venskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vito-
marci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek 15. 5. 2003 ob 11. uri v
sejni sobi občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
nih pogojev po 41. do 43. členu zakona o
javnih naročilih: v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni.

15. Merila za ocenitev ponudbe: meri-
la navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odstopanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2003.

Občina Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
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Št. 1/2003 Ob-92720
1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega

Voranca Bistrica.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Pre-

žihovega Voranca Bistrica, Srednja Bistrica
49/b, 9232 Črenšovci, tel. 57-35-820,
faks 57-35-821, e-mail: o-pvbistrica@gu-
est.arnes.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenja-
va oken v Osnovni šoli Bistrica.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar je
vključena tudi izdelava projektov: izdelava
delavniških načrtov je predmet ponudbe.

4. Kraj izvedbe del: Srednja Bistrica 49/b.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso možne, upoštevane bodo le
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2003
do 31. 7. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna
dokumentacija je na voljo v tajništvu Osnov-
ne šole Prežihovega Voranca Bistrica,
Srednja Bistrica 49/b, 9232 Črenšovci,
za dodatne informacije poklicati Kolarič
Antona na tel. 041/694-039.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva odpira-
nja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno doku-
mentacijo je 20.000 SIT – plačilo s preno-
snim nalogom na transakcijski račun podje-
tja Atrij d.o.o., Gajska ulica 39, Odranci, št.
03125-1009808936, s pripisom “razpisna
dokumentacija – Zamenjava oken na OŠ
Bistrica“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je po-
trebno predložiti do 29. 5. 2003 do 12. ure
ne glede na način dostave.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Prežihovega Vo-
ranca Bistrica, Srednja Bistrica 49/b, 9232
Črenšovci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v Osnovni šoli
Prežihovega Voranca Bistrica, Srednja
Bistrica 49/b, 9232 Črenšovci, 29. 5.
2003 ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so zahtevana: izjava
izvajalca del potrjena s strani banke, da bo
izdala po opravljenih delih bančno garanci-
jo za garancijsko dobo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena po izstavljenih mesečnih
situacijah v roku 60 dni, podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
podani v razpisni dokumentaciji.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od datuma od-
piranja.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, garancijski rok in reference –
podrobneje bodo definirana v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2003.

Osnovna šola Prežihovega Voranca
Bistrica

Št. 35106-2/03/02 Ob-92814
1. Naročnik: Občina Podvelka.
2. Naslov naročnika: Podvelka 20,

2363 Podvelka, tel. 02/876-95-16, faks
02/87-66-216, e-mail: obcina@podvelka.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
večstanovanjskega objekta z garažami
v Breznu.

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

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

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

končanja del: julij 2003–maj 2004.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere

se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Občina Podvelka,
Podvelka 20, 2363 Podvelka, kontaktna
oseba Dušan Tkalec, tel. 02/876-95-16,
faks 02/876-62-16.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12.30, v sredo tudi popoldan od
13. do 16.30, do vključno 10. 3. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 25.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun št.
01293-0100011253, Občina Podvelka, na-
men nakazila: razpisna dokumentacija.

Potrdilo o plačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo mora biti priloženo ob dvigu
dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 3. 6. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Podvelka, Podvelka 20,
2363 Podvelka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 2003 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Podvelka, Podvelka 20, 2363 Podvelka.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: v razpisni
dokumentaciji.

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

ročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim
izvajalcem del.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2003, odloči-
tev o sprejemu ponudbe predvidoma do
15. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

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

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

18. Datum odposlanja zahtevka za ob-
javo: 22. 4. 2003.

Občina Podvelka

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

Popravek
Ob-92868

V javnem razpisu za izvajanje storitev či-
ščenja poslovnih prostorov državnih organov
na različnih lokacijah, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 35 z dne 11. 4. 2003, Ob-91577 se
datuma v 9. (a) in 10. točki pravilno glasita:

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 5. 2003 ob 9. uri.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 2003 ob 9.30.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Zavrnitev vseh ponudb

Št. 110-1/03 Ob-92700
Na podlagi 77. člena ZJN-1, je naročnik

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., zavrnil vse ponudbe ponud-
nikov, ki so pravočasno prispele na javni
razpis po odprtem postopku za AC Slivnica
– Pesnica, pododsek AC Slivnica – Ptujska
cesta; monitoring površinskih in podzemnih
vod, objavljen v Uradnem listu RS, št. 88 z
dne 18. 10. 2002, Ob-79233.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Zaustavitev vseh aktivnosti

Št. 47/1329/2003 Ob-92588
Zaradi poslovne odločitve podjetja ustav-

ljamo vse aktivnosti v zvezi z izvedbo po-
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stopka javnega naročila Antikorozijska za-
ščita daljnovodov 400 kV, ki je bil objavljen
v Ur. l. RS, št. 31 z dne 28. 3. 2003,
Ob-90892.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 492/2003 Ob-92506
1. Naročnik: Slovenska turistična orga-

nizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-18-40, faks
01/589-18-41, e-mail: mateja.kuhar@slove-
nia-tourism.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi: oglaševalske stori-
tve v okviru projekta Next Exit – Na Lep-
še 2003.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, drugi kraji po
Republiki Sloveniji.

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

končanja ali čas izvedbe: za oglaševalske
storitve od 14. junija do 15. avgusta 2003.

Za postavitev internetnih strani v angle-
škem, nemškem, italijanskem in slovenskem
jeziku do 13. junija 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenska tu-
ristična organizacija, Mateja Kuhar, Dunaj-
ska 156, 1000 Ljubljana, e-mail: mateja.ku-
har@slovenia-tourism.si.

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

Zaželjen je prevzem razpisne dokumen-
tacije na sedežu STO.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 5. 2003 do 9. ure.
Do navedenega datuma in ure se mora po-
nudba nahajati v prostorih naročnika.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenska turistična organiza-
cija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 5. 2003 ob 10. uri, Slovenska
turistična organizacija, Dunajska 156, 1000
Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik predloži kot sestavni del ponudbe
garancijo za resnost ponudbe, v višini 10
odstotkov ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z Zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2003 iz proračun-
ske postavke 5.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev (Joint Venture), ki
mora predložiti skupni akt o izvedbi naročila.

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

– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(statistične bilance stanja in statistični izkaz
uspeha za leta 1999, 2000, 2001);

– izkaze ponudnikovih celotnih prihod-
kov od prodaje oziroma storitev na katere
se nanaša pogodba za zadnja tri obračun-
ska leta;

– seznam enakovrstnih del v zadnjih treh
letih, z zneski, datumi in seznamom držav-
nih ali zasebnih naročnikov;

– kvalifikacije in izkušnje ključnih kadrov,
ki bodo izvajali javno naročilo in druge po-
goje, ki so potrebni za izvedbo tega javnega
naročila;

– če ponudnik v ponudbi navaja podiz-
vajalce, katerim bo zaupal del tega javnega
naročila, mora zagotoviti, da tudi podizvajal-
ci izpolnjujejo enake pogoje kot to velja za
ponudnika, izpolnjevanje pogojev pa mora
biti dokumentirano na enak način, kot se to
zahteva za ponudnika – (tudi za podizvajal-
ce morajo biti priloženi vsa dokazila za iz-
polnjevanje pogojev skladno z Zakonom o
javnih naročilih in to ponudbeno dokumen-
tacijo). Za tisti del javnega naročila, ki ga bo
ponudil podizvajalec, je dolžan tudi podiz-
vajalec proporcionalno dokazati izpolnjeva-
nje pogojev glede finančne, poslovne, ka-
drovske in tehnične sposobnosti s predloži-
tvijo ustreznih dokazil. Posamezni pogoj za
priznanje sposobnosti lahko ponudnik in po-
dizvajalec izpolnita kumulativno (skupno).
Če podizvajalec opravi zgolj določen % ce-
lotnega projekta, se smatra, da takšen po-
dizvajalec izpolnjuje zahtevane kriterije gle-
de finančne, poslovne, kadrovske in tehnič-
ne sposobnosti, če dosega minimalno isti %
povprečnega letnega prometa s področja,
ki je predmet tega javnega naročila. Če po-
nudnik ne bo imel podizvajalcev, mora napi-
sati in v ponudbi izdati izjavo, da podizvajal-
cev ne bo imel;

– informacija o morebitnih tekočih spo-
rih na sodišču v zvezi s poslovanjem, v ka-
tere je vključen ponudnik, stranke v sporu,
sporni znesek;

– opis ali drugačen prikaz delovnih po-
stopkov ponudnika, iz katerega bo razviden
celostni pristop do izvajanja javnega naroči-
la, uporabljajoč pri tem morebiti posebna
znanja ali posebno učinkovite metode ali
druge prednosti.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 180 dni po datumu od-
piranja; maj 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 80 točk,
– kakovost – 20 točk;
– skupaj – 100 točk.
Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največje

število točk.
Ocenjevanje bo potekalo tako, da bo

cenovno najugodnejši ponudnik pridobil
vseh možnih 80 točk za najugodnejšo ce-

no, naslednjim (dražjim) ponudnikom pa se
bo za vsak 0,8% cene, ki je višja od naj-
ugodnejše, odštela 1 točka.

Ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kakovost
storitev, bo dobil maks. 20 točk iz navede-
nega naslova, pri čemer se kot kakovost
upoštevajo predvsem: pridobitev ustreznega
standarda kakovosti za izvajanje predmetnih
storitev in morebitnih dokazil, ki bi govorili v
smeri dodatne kvalitete. Drugi najugodnejši
ponudnik bo dobil 15 točk, v primeru, da je
razlika do najkvalitetnejšega ponudnika ob-
čutna, pa lahko tudi manj točk ali nič točk.
Preostali (tretji, četrti, peti,…) ponudniki do-
bijo 10 in 5 točk iz navedenega naslova, saj
je kvaliteta izjemnega pomena za uspešno
izvedbo storitev po tem naročilu.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2003.

Slovenska turistična organizacija
Ljubljana

Št. 351-03-4/2003 0505 Ob-92507
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta Krških

žrtev 14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-281,
faks 07/49-22-221.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projekt-
ne dokumentacije (PGD, PZR, PZI, LN in
program opremljanja) komunalne in-
frastrukture Poslovne cone Vrbina; stori-
tve iz priloge 1A.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik mora oddati ponudbo za ce-
loto razpisanih del.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek maj
2003, konec junij 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za urejanje prostora in varstvo oko-
lja, CKŽ 14, 8270 Krško, Matjaž Urh ali
Janko Avsec, tel. 07/49-81-358.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, po predhodni telefonski
najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT; znesek je po-
trebno nakazati na EZR pri Upravi RS za
javna plačila št. 01245-0100008120.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 5. 2003, do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za ure-
janje prostora in varstvo okolja, CKŽ 14,
Krško.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2003, ob 11. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila v roku 60 dni od dneva pre-
jema situacije oziroma računa, skladno z
Zakonom o izvrševanju proračuna RS.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb, naroč-
nik se bo odločil v roku 20 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2003.

Občina Krško

Št. 32 Ob-92508
1. Naročnik: Srednja ekonomsko-turi-

stična šola Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

13, 4240 Radovljica, telefon 04/537-35-00,
faks 04/531-22-41.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: po prilogi 1B re-
stavracijske storitve – izvajanje prehran-
skih storitev za potrebe šolske kuhinje.

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

5. Kraj izvedbe: Srednja ekonomsko-tu-
ristična šola Radovljica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe od
1. 9. 2003 do 31. 8. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se dobi v tajništvu Srednje eko-
nomsko-turistične šole Radovljica, Gorenj-
ska cesta 13, 4240 Radovljica, dodatne
informacije pa pri ravnatelju šole.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan med 10. in 12. uro od dneva objave do
25. 4. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentaci-
jo je potrebno plačati znesek v višini 15.000
SIT na račun šole št. 01100-6030704403
– za razpisno dokumentacijo.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 26. 5. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov Srednja ekonomsko-turistična šo-
le Radovljica, Gorenjska cesta 13, 4240
Radovljica.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 27. 5. 2002 ob
8. uri v pisarni ravnatelja Srednje ekonom-
sko-turistične šole Radovljica, Gorenjska
cesta 13, 4240 Radovljica.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je potrebno predložiti ban-
čno garancijo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najugodnejšo
ponudbo glede cene malic in najvišjo na-
jemnino.

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: predpisi, ki urejajo pripravljanje in nu-
denje hrane za šolske otroke.

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 9. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe bo 6. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
obrokov, najemnina, reference, zaposlen ži-
vilski tehnolog.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Srednja ekonomsko-turistična šola
Radovljica

Št. 12/03 Ob-92526
1. Naročnik: Javni sklad Republike Slo-

venije za regionalni razvoj in ohranjanje po-
seljenosti slovenskega podeželja.

2. Naslov naročnika: Škrabčev trg 9a,
faks 01/836-19-56, e-pošta: rdf-sklad@si-
ol.net, tel. 01/836-19-53.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje finan-
čnih storitev po pooblastilu – izbor bank.

Iz priloge 1A zakona o javnih naročilih:
6b finančne storitve, bančne in investicijske
storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročilo se ne oddaja po sklopih. Po-
nudnik mora posredovati ponudbo za celo-
ten predmet oddaje naročila.

5. Kraj izvedbe: sedež in poslovne enote
izvajalca na območju Republike Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del je julij 2003, čas trajanja pa 4 leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni sklad Re-
publike Slovenije za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega pode-
želja, razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije posreduje Štefka Krkovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 28. 5. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Javni sklad Republike Slo-
venije za regionalni razvoj in ohranjanje po-
seljenosti slovenskega podeželja, Škrab-
čev trg 9a, 1310 Ribnica.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 5. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
Javnega sklada Republike Slovenije za re-
gionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica.

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

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. in 42. členu Zakona o javnih naroči-
lih, mora ponudnik izpolnjevati še naslednje
pogoje:

– dovoljenje Banke Slovenije za oprav-
ljanje bančnih in drugih finančnih storitev,

– da ima svoje poslovne enote vsaj v 6
od skupaj 12 statističnih regij v Republiki
Sloveniji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 90 dni po roku za odpiranje ponudb.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa najkasneje 30 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– reference, max. 10 točk,
– mreža poslovnih enot, maks. 20 točk,
– cena, maks. 70 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 16. 4. 2003.
Javni sklad Republike Slovenije

za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja

Št. 5566/01 Ob-92621
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energi-
je, d.d.

2. Naslov  naročnika:  Mirka  Vadno-
va 3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov Elektra Gorenjske d.d., v
ocenjeni skupni vrednosti del 25,000.000
SIT.

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

1. sklop: čiščenje poslovnih prostorov –
ocenjena letna vrednost 21,000.000 SIT;

2. sklop: čiščenje oken – ocenjena let-
na vrednost 2,800.000 SIT;

3. sklop: čiščenje garaž in parkirnih pro-
storov z okolico – ocenjena letna vrednost
1,200.000 SIT.

5. Kraj izvedbe: Elektro Gorenjska, d.d.,
Mirka Vadnova 3a, Kranj; Moste 2a, Žirov-
nica; Koroška 22, Kranj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: tri leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Elektro Go-
renjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II.
nadstropje, soba št. 212, po predhodni eno-
dnevni najavi po tel. 04/20-83-627 ali fak-
su 04/20-83-600, z virmanskim dokazilom
o plačilu stroškov in obvezno navedbo dav-
čne številke.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 10.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na tran-
sakcijski račun št. 25100-9700516198,
Probanka Maribor.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 5. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.
Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, so-
ba št. 212.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 28. 5.
2003 ob 10.15, v prostorih Elektro Gorenj-
ske, d.d. Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v
sejni sobi II. nadstropje.

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

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: /

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

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

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

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

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od roka določe-
nega za predložitev ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 3521-9/2003 Ob-92670
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: upravljanje varo-
valne ograje in izvajanje oglaševalske
dejavnosti na njej, priloga 1A - storitve, št.
kategorije - 1, predmet - storitve vzdrževa-
nja in popravila in št. kategorije 13, pred-
met - oglaševalske storitve.

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

5. Kraj izvedbe: Mestna občina Koper.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 5 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Urad za go-
spodarske javne službe in promet, Andreja
Ostanek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je že vklju-
čen), na podračun proračuna Mestne obči-

ne Koper, št. 1250-0100005794, z naved-
bo predmeta naročila.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 5. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Koper, Verdije-
va 10, pritličje desno.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 5. 2003 ob 10. uri, Mestna ob-
čina Koper.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe ali varščina v
znesku 500.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zajeti
bodo v pogodbi o upravljanju varovalne
ograje in izvajanju oglaševalske dejavnosti
na njej, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbe lahko
predložijo tudi skupine izvajalcev, ki morajo
predložiti pravni akt o skupni izvedbi dejav-
nosti.

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS,
št. 110/02, 8/03), Odlok o plakatiranju in
drugih sorodnih oblikah javnega oglaševa-
nja (Uradne objave, št. 9/95, 37/97).

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 6. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: višina
ponujene najemnine. Ob enaki višini ponu-
jene najemnine ima prednost ponudnik z
večjim obsegom opravljanja oglaševalske
dejavnosti.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Mestna občina Koper

Št. 34001-00008/2003-009 Ob-92756
1. Naročnik: Mestna občina Celje – Ko-

munalna direkcija.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: obnova talne pro-
metne signalizacije v MO Celje;

– po prilogi 1A, št. kat.1,
– predmet storitve: vzdrževanje in po-

pravila.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, ali za vse skupaj: ne.

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

končanja ali čas izvedbe: do 31. 7. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba,od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatna informacije: MO Celje -
Komunalna direkcija, tajništvo tel.
03/42-65-800, faks 03/42-65-802, kon-
taktna oseba: Maja Zlatar; tel. 03/42-702,
GSM: 041/774-757.

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

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT;
na TR 010000100002815 S: 2875108-
7141009-80000303 namen: za razpisno
dokumentacijo-obnova tal.prom.signal.v
MO Celje.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 5. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MO Celje,Komunalna direkcija
tajništvo, Prešernova ul. 27, 3000 Celje;
tel. 03/42-65-800; faks 03/42-65-802.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2003 ob 13. uri - Prešernova
ul. 27.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu računa oziroma situacij.

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

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

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaju ali likvidacijskem postopku,

– da mu v zadnjih petih letih ni bila izda-
na pravnomočna odločba za kaznivo deja-
nje povezano s poslovanjem ali pravnomoč-
na odločba s katero bi mu bilo prepoveda-
no opravljati dejavnost,

– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve,

– da ima dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet na-
ročila,

– da je finančno in poslovno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi.
15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-

tve z zakonom ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Pravilnik o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah (Ur. l.
RS, št. 46/00).

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za ocenitev:
– cena 95%,
– reference 5%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 22. 4. 2003.
Mestna občina Celje

Ob-92811
1. Naročnik: Občina Bovec.
2. Naslov naročnika: Občina Bovec, Trg

golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, tel.
05/84-19-00, faks 05/84-19-15.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: opravljanje prevozov
predšolskih in osnovnošolskih otrok v
Občini Bovec v šolskem letu 2003/2004,
1004/2005, 2005/2006, št. 1A/2.

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

5. Kraj izvedbe: šolski okoliš Osnovne
šole Bovec, podružnične šole Žaga in po-
družnične šole Soča.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 30. 8. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Bo-
vec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
Oddelek za družbene dejavnosti – Tatjana
Pretner.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 4. 2003
do 23. 5. 2003, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT z virman-
skim nalogom na transakcijski račun št.
01206-0100015128, s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo - prevozi.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 5. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Bovec, Trg golobar-
skih žrtev 8, 5230 Bovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2003 ob 10.15, v prostorih
Občinske uprave občine Bovec.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili Zakona o izvrševanju proračuna

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

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

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navede-
no v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 8. 2003, predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 10. 6. 2003

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2003.

Občina Bovec

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

Preklic objave

Št. 110-1/03 Ob-92701
Družba za avtoceste v Republiki Slove-

niji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, pre-
klicuje objavo javnega razpisa za oddajo na-
ročila blaga po omejenem postopku “Do-
bava elektronskih tablic za sistem ABC
na avtocestah v Republiki Sloveniji“, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 35 z dne
11. 4. 2003, Ob-91860.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Popravek

Št. 740 Ob-92624
V zahtevi za objavo prve faze omejenega

postopka za dobavo pisarniškega materia-
la, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 35 z
dne 11. 4. 2003, Ob-91705 se popravi v
2. točki številka faksa, ki se pravilno glasi:
01/58-22-550.

Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
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Št. 718/2-03 Ob-92668
1. Naročnik: Dom upokojencev Celje.
2. Naslov naročnika: Jurčičeva 6,

3000 Celje, tel. 03/42-79-500, faks
03/42-79-542, elektronski naslov: ce-
lje@ssz-slo.si.

3. a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano ter čistila:

a) živila in material za prehrano:
1. podskupina: sadje, zelenjava in ozim-

nica,
2. podskupina: zamrznjeni izdelki,
3. podskupina: kruh in pekovsko pe-

civo,
4. podskupina: meso, mesni izdelki, pe-

rutnina, perutninski izdelki, kunci,
5. podskupina: mleko in mlečni izdelki,
6. podskupina: jajca,
7. podskupina: splošno prehrambeno

blago.
b) čistila:
1. podskupina: pralna in pomivalna sred-

stva,
2. podskupina: sredstva za higieno bi-

valnih prostorov,
3. podskupina: sredstva za osebno hi-

gieno,
4. podskupina: pripomočki za čiščenje.
Okvirne količine blaga po posameznih

sklopih so razvidne iz razpisne dokumen-
tacije.

b) Kraj dobave: Dom upokojencev Ce-
lje, Jurčičeva 6, 3000 Celje.

c) Če je predvidena oddaja sklopov in
sprejemljivost ponudb za en sklop, za več
sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko
konkurira na eno podskupino, več podsku-
pin ali pa vse podskupine blaga. V posa-
mezni skupini mora ponudnik zagotavljati
vse artikle in celotno letno količino blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna. Sposobnost se prizna za dve
leti: od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2005, pogod-
ba za dobavo blaga bo sklenjena za šest
mesecev, za skupino sadje in zelenjava in
ozimnica za en mesec.

5. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Dom upokojencev
Celje, tajništvo, Jurčičeva 6, 3000 Celje,
kontaktna oseba za dvig razpisne dokumen-
tacije: Marjana Korošec. Dvig razpisne do-
kumentacije je možen vsak delovni dan v
tajništvu Doma upokojencev Celje od 8. do
13. ure na podlagi predložitve potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od torka, 29. 4.
2003 do petka, 23. 5. 2003.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (DDV je
vračunan) na račun pri UJP številka
01100-6030264702.

6. a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 30. 5. 2003 do 8. ure, javno odpiranje
ponudb bo 30. 5. 2003 ob 10. uri.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Dom upokojencev Celje, Jurčičeva
6, 3000 Celje, z označbo: “Ne odpiraj –
Javni razpis – za nabavo živil in materiala za
prehrano in čistil za potrebe Doma upoko-
jencev Celje“ in z navedbo številke objave
javnega razpisa. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

7. Navedba finančnih zavarovanj za res-
nost ponudbe, če bodo zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v znesku
500.000 SIT z veljavnostjo do 30. 6. 2003.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni od izstavitve računa.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: kandidati, ki jim bo priznana uspo-
sobljenost bodo morali predvidoma pre-
dložiti ponudbe v 10 dneh po pisnem
pozivu naročnika, odločitev o sprejemu po-
nudbe pa bo sprejeta predvidoma 20. 6.
2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne dodatne informacije se
dobijo na naslovu naročnika, kontaktna ose-
ba je Sabina Rakuša, vsak dan od 8. do 10.
ure na telefonski številki 03/42-79-515.

14. Datum in številka predhodnega raz-
pisa: /

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

Dom upokojencev Celje

Št. 412 Ob-92674
1. Naročnik: Osnovna šola Louisa Ada-

miča.
2. Naslov naročnika: Tovarniška 14,

Grosuplje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

beno blago v skupni vrednosti 31 mio SIT
in ekstra lahko kurilno olje v vrednosti 11
mio SIT.

(b) Kraj dobave: na šestih lokacijah na-
ročnika opisanih v razpisni dokumentaciji.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: meso in mesni izdelki – perutnina -
ribe – mleko in mlečni izdelki – kruh in
pekovski izdelki – zmrznjeni izdelki iz testa
– jajca - sveža zelenjava in sadje – zmrznje-
na zelenjava in sadje – konzervirano sadje
in zelenjava - sadni sokovi – žita in testeni-
ne – olja in maščobni izdelki – ostalo pre-
hrambeno blago – ekstra lahko kurilno olje.
Ponudnik se lahko prijavi na en ali več sklo-
pov, vendar bodo morali biti ponujeni vsi
artikli v sklopu.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost bo priznana za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Zavod za tehnič-
no izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
faks 01/2416-213, kontaktna oseba je Mi-
ro Rovšek, tel.: 01/2416-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-

lavnik od 9. do 12. ure, ali po običajni in
elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 13.400 SIT (DDV je vklju-
čen), na T.R.R. Zavoda za tehnično izobra-
ževanje št.: 01261-6030716108, sklic na
št.: 50015-412.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 26. 5. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

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

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

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v razpisni dokumentaciji.

12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodbe se bodo sklepale za ob-
dobje 12 mesecev, za sklop sveže sadje in
zelenjava pa za 6 mesecev, za sklop kurilno
olje pa za 18 mesecev.

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

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

OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s

pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb

Št. 280/03 Ob-92686
V javnem razpisu za oddajo naročila za

storitve po postopku s pogajanji izvedba in-
tegracijske hrbtenice in podatkovnega skla-
dišča za potrebe Kliničnega centra Ljublja-
na, objavljenem v Ur. l. RS, št. 31 z dne
28. 3. 2003, Ob-90898, se v skladu s
25. členom ZJN-1 podaljšuje rok za oddajo
ponudb v 1. fazi.
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ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 444/02 Ob-92490
1. Naročnik: Osnovna šola Miren.
2. Naslov naročnika: Miren 140,

5291 Miren, tel. 05/33-02-470, faks
05/33-02-481.

3. Datum izbire: 28. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil, Osnovna šo-
la Miren.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponujena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: meso: MIP d.d., Panovška 1,
Nova Gorica,

2. sklop: mesni izdelki: Kras d.d., Šepu-
lje 31, Sežana,

3. sklop: zmrznjene ribe: /
4. sklop: mleko in mlečni izdelki: Mle-

karna Celeia d.o.o., Arja vas 91, Petrovče,
5. sklop: kruh in pekovsko pecivo, slašči-

ce: Pecivo d.d., Rejčeva 26, Nova Gorica,
6. sklop: sveža in suha zelenjava, sadje

in jajca: /
7. sklop: zmrznjena zelenjava: /
8. sklop: mlevski izdelki in testenine:

Mercator - Goriška d.d., Gregorčičeva 19,
Nova Gorica,

9. sklop: sadni sokovi in brezalkoholne
pijače: Mercator - Goriška d.d., Gregorči-
čeva 19, Nova Gorica,

10. sklop: zmrznjeni izdelki in testa: /
11. sklop: ostalo prehrambeno blago: /
12. sklop: konzervirana zelenjava in

sadje: Mercato - Goriška d.d., Gregorči-
čeva 19, Nova Gorica,

13. sklop: alkoholne pijače: Mercator - Go-
riška d.d., Gregorčičeva 19, Nova Gorica,

14. sklop: diabetična hrana: /
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 8,487.980 SIT,
2. sklop: 3,057.595,14 SIT,
3. sklop: /
4. sklop: 4,677.623,50 SIT,
5. sklop: 3,049.960 SIT,
6. sklop: /
7. sklop: /
8. sklop: 696.012,20 SIT,
9. sklop: 1,976.658 SIT,
10. sklop: /
11. sklop: /
12. sklop: 1,319.780,48 SIT,
13. sklop: 68.221,30 SIT,
14. sklop: /

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: meso: 3,
2. sklop: mesni izdelki: 4,
3. sklop: zmrznjene ribe: 1,
4. sklop: mleko in mlečni izdelki: 4,
5. sklop: kruh, pekovsko pecivo, sla-

ščice: 3,
6. sklop: sveža in suha zelenjava, sadje

in jajca: 1,
7. sklop: zmrznjena zelenjava: 2,
8. sklop: mlevski izdelki in testenine: 4,
9. sklop: sadni sokovi in brezalkoholne

pijače: 5,
10. sklop: zmrznjeni izdelki iz testa: 2,
11. sklop: ostalo prehrambeno blago: 1,
12. sklop: konzervirana zelenjava in sa-

dje: 2,
13. sklop: alkoholne pijače: 3,
14. sklop: diabetična hrana: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: meso: 9,528.373,50 SIT,

8,487.980 SIT,
2. sklop: mesni izdelki: 3,417.117,40

SIT, 3,057.595,14 SIT,
3. sklop: zmrznjene ribe: /
4. sklop: mleko in mlečni izdelki:

5,342.167 SIT, 4,607.693,85 SIT,
5. sklop: kruh, pekovsko pecivo, slašči-

ce: 5,224.810 SIT, 3,049.960 SIT,
6. sklop: sveža in suha zelenjava, sadje

in jajca: /
7. sklop: zmrznjena zelenjava: /
8. sklop: mlevski izdelki in testenine:

842.270 SIT, 696.012,20 SIT,
9. sklop: sadni sokovi in brezalkoholne

pijače: 2,566.900 SIT, 1,976.658 SIT,
10. sklop: zmrznjeni izdelki iz testa: /
11. sklop: ostalo prehrambeno blago: /
12. sklop konzervirana zelenjava in sa-

dje: 1,393.854,40 SIT, 1,319.780,48 SIT,
13. sklop: alkoholne pijače: 81.720 SIT,

68.221,30 SIT,
14. sklop: diabetična hrana: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 4. 2003.
Osnovna šola Miren

Št. 445 Ob-92512
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik – KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, tel. 04/25-69-444.
3. Datum izbire: 25. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški splošni material in mate-
rial za računalnik, skladišče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, plačilni pogoji (rok pla-
čila).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MK Birooprema d.d.,
Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,374.116,09
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– skupina a) pisarniški splošni material:
5,163.924,30 SIT, 4,562.148,97 SIT,

– skupina b) material za računalnik, 3 po-
nudbe: 9,996.856,53 SIT, 7,811.967,12 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2003.

Bolnišnica Golnik – KOPA

Št. 02/03 Ob-92513
1. Naročnik: Slovensko narodno gleda-

lišče.
2. Naslov naročnika: Slovenska ulica

27, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 25. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: letna dobava električne energije.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,988.403,18
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja ponudba 10,796.484,33 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ne.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 5 z dne 17. 1. 2003, Ob-85549.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ne.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 1. 2003.

Slovensko narodno gledališče
Maribor

Št. 11/03 Ob-92524
1. Naročnik: Zdravstveni dom Zagorje.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 1,

1410 Zagorje.
3. Datum izbire: 20. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava laboratorijskega materiala po
posameznih sklopih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kakovost in najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

a) Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, Ljubljana 2,065.653 SIT,

b) Interexport, d.o.o., Dunajska 139,
Ljubljana 2,249.162 SIT,

c) Medias International, d.o.o., Lesko-
škova 9d, Ljubljana 2,235.926 SIT,

d) Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
2,263.493 SIT,

e) Mediline, d.o.o., Perovo 30, 1241
Kamnik 316.666 SIT,

f) Dr. Gorkič, s.o.o., Nova vas 22, 1370
Logatec 389.290 SIT.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

Novi rok za oddajo ponudb je 12. maj
2003 do 10. ure, v tajništvo v 2. nadstropju
Komercialnega sektorja Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1000 Ljubljana.

Klinični center Ljubljana
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9. Število prejetih ponudb: devet.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 4. 2003.
Zdravstveni dom Zagorje

Št. 278/03 Ob-92573
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.

3. Datum izbire: 16. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

nakup sistemov za invazivno merjenje:
– arterijskega tlaka,
– venskega tlaka,
– pljučnega arterijskega tlaka,
– intrakranialnega tlaka.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Auremiana d.o.o. Seža-
na, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 150,415.000
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 160,015.208,40 SIT z DDV;
150,415.000 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave na pod-
lagi prvega odstavka 84. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Klinični center Ljubljana

Št. 47/1308/2003 Ob-92593
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. Datum izbire: 17. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava drobne opreme, spončnega
materiala in krmilnih omaric za 110 kV
polja v stikališču RTP Podlog.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo izve-
deno po 3. in 8. točki 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dalen d.o.o., Šlandro-
va 10, 1231 Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost:
40,042.311,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Elektro-Slovenija d.o.o.
Splošni sektor

Št. 75/1320/2003 Ob-92603
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 8. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: delna obnova lastne porabe v RTP
400/220/110 kV Beričevo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je oddal naročilo po
odprtem postopku. Merila: skupna ponud-
bena cena (50 %), plačilni pogoji (5 %), Potr-
jene reference dejanskega izvajalca monta-
že opreme in projektanta za izvedbo podo-
bne opreme na elektroenergetskih objektih
(RTP-jih) (45 %).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Prinsis, d.o.o., Stegne
35, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 48,968.702,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 12,500.000 SIT.

Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 60,561.129,60 SIT, 45,999.996 SIT.
Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 4. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

GJS Prenos električne energije

Št. 38/02 Ob-92677
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: sklop 1: 21. 2. 2003,
sklopi 2, 3, 4 in 5: 28. 2. 2003.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava opreme za nadzemne elek-
trične vode:

– sklop 1: betonski drogovniki,
– sklop 2: konzole za gole in polizolira-

ne vodnike,
– sklop 3: ostala kovinska oprema,
– sklop 4: vijaki in podložke,
– sklop 5: oprema za samonosne ener-

getske kable (SKS),
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
Dostava razpisanega blaga za:
– sklop 1: posamezna skladišča – nad-

zorništva kupca, vsakokrat razloženo,
– sklop 3: posamezna skladišča – nad-

zorništva kupca za del blaga iz razpisnega
sklopa (pozicija 1-4), vsakokrat razloženo,
ter centralno skladišče naročnika v Ljublja-
ni-Črnučah za del blaga iz razpisnega sklo-
pa (pozicija 5-27), vsakokrat nerazloženo,

– sklop 5: centralno skladišče naročnika
v Ljubljani-Črnučah, vsakokrat nerazloženo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponud-
nika na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (90 %
delež),

– kvaliteta dobave (5 % delež),
– rok plačila (5 % delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sklop 1: betonski drogovniki: ELTIMA,

d.o.o., Šlandrova ul. 8 A, 1231 Ljubljana-Čr-
nuče;

– sklop 2: konzole za gole in polizolira-
ne vodnike: razpis ni uspel;

– sklop 3: ostala kovinska oprema:
J-Rupert & Co., d.o.o., Stegne 13d, 1000
Ljubljana;

– sklop 4: vijaki in podložke: razpis ni
uspel;

– sklop 5: oprema za samonosne ener-
getske kable (SKS): J-Rupert & Co., d.o.o.,
Stegne 13d, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: betonski drogovniki:

52,613.520 SIT (vključen DDV);
– sklop 2: konzole za gole in polizolira-

ne vodnike, razpis ni uspel;
– sklop 3: ostala kovinska oprema:

9,150.648 SIT (vključen DDV);
– sklop 4: vijaki in podložke: razpis ni

uspel;
– sklop 5: oprema za samonosne ener-

getske kable (SKS). 19,211.736 SIT (vklju-
čen DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: betonski drogovniki: 2 pravil-

ni ponudbi;
– sklop 2: konzole za gole in polizolira-

ne vodnike: 2 nepravilni in 1 pravilna po-
nudba;

– sklop 3: ostala kovinska oprema: 2
pravilni ponudbi;

– sklop 4: vijaki in podložke: 4 nepravil-
ne ponudbe od 3 ponudnikov in 2 pravilni
ponudbi od 1 ponudnika;

– sklop 5: oprema za samonosne ener-
getske kable (SKS): 3 pravilne ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop 1: betonski drogovniki:
44,288.000 SIT (brez DDV), 43,844.600
SIT (brez DDV);

– sklop 2: konzole za gole in polizolira-
ne vodnike: razpis ni uspel;

– sklop 3: ostala kovinska oprema:
7,635.097 SIT (brez DDV), 7,625.540 SIT
(brez DDV);

– sklop 4: vijaki in podložke: razpis ni
uspel;

– sklop 5: oprema za samonosne ener-
getske kable (SKS): 16,149.641 SIT (brez
DDV), 15,997.172,50 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 18. aprila 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.,
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ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 17123-06-403-77/2002 Ob-92492
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,

1501 Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 8. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba tamponske bla-
zine in predobremenilnega nasipa, z
vključenimi geodetskimi in ostalimi po-
trebnimi deli.

Kraj izvedbe je Cesta v Gorice, Ljublja-
na-Vič.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo
6 pravočasnih in pravilno opremljenih po-
nudb. Naročnik je pri analizi ponudb ugoto-
vil, da ponudbe treh ponudnikov ne ustre-
zajo v celoti zahtevam predmetne razpisne
dokumentacije, zato so bile le-te izločene iz
nadaljnje analize. Ostale ponudbe so pravil-
ne, primerne in sprejemljive. Naročnik je
izbral najugodnejšo ponudbo, kot je nave-
deno v 6. točki te objave, in sicer ponudbo,
ki je ustrezala edinemu merilu cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na, d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 30,971.429,64 SIT z vključe-
nim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 33,377.614,32 SIT z DDV,
30,971.429,64 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 86 z dne 11. 10. 2002,
Ob-78861.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 35106-2/03-3/2 Ob-92511
1. Naročnik: Občina Podvelka.
2. Naslov naročnika: Podvelka 20, 2363

Podvelka, tel. 02/876-95-16, faks
02/876-62-16, e-mail: obcina@podvelka.si.

3. Datum izbire: 9. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba GOI del za iz-
gradnjo večstanovanjskega objekta z
garažami v Breznu, Brezno.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: vrednost ponujenih del pre-

sega razpoložljiva sredstva naročnika, zato
se postopek zaključi brez dodelitve naročila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: nihče.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahtevka za ob-

javo: 15. 4. 2003.
Občina Podvelka

Št. 01/2003 Ob-92564
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje v imenu
Mestne občine Celje.

2. Naslov naročnika: Vodovod – kanali-
zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje,
tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-360.

3. Datum izbire: 20. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija vodovo-
da v naselju Ložnica v Celju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. cena – 80%,
2. usposobljenost – 10%,
3. reference – 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Ceste-kanalizacija Celje,
d.d., Lava 9, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 27,097.005,60
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 36% vrednosti del.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,199.135,16 SIT, 27,097.005,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis po odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 13 z dne 7. 2. 2003, Ob-87228.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2003.

Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje,

d.o.o., Celje

Št. 02/2003 Ob-92565
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje v imenu
Mestne občine Celje.

2. Naslov naročnika: Vodovod – kanali-
zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje,
tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-360.

3. Datum izbire: 20. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda od-
cep Lisce.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. cena – 80%,
2. usposobljenost – 10%,
3. reference – 10%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: AGM Nemec Primož s.p.,
Sedraž 3, 3270 Laško.

7. Pogodbena vrednost: 15,993.239
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,028.986,80 SIT, 15,993.239 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis po odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 13 z dne 7. 2. 2003,
Ob-87230.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2003.

Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje,

d.o.o., Celje

Št. 47/1310/2003 Ob-92594
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.

3. Datum izbire: 17. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih in
obrtniških del za 400 kV polja v stikali-
šču RTP Divača.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo izve-
deno po 8. točki 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Marc Gradbeno podjetje
d.o.o., Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
171,572.826,77 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 25,545.020 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 4. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Splošni sektor

Št. 47/1309/2003 Ob-92595
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.

3. Datum izbire: 18. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih in
obrtniških del za 110 kV polja v stikali-
šču RTP Podlog.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo izve-
deno po 8. točki 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: izvajanje splošnih gra-
dnenih del Karl Jazbec s.p., Žetale 14A,
2287 Žetale.
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7. Pogodbena vrednost: 65,034.916,49
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 23,368.989,60 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 4. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Splošni sektor

Št. 403-01-7/2003 Ob-92628
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj

Gradec, tel. 02/88-121-10.
3. Datum izbire: 3. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: komunalna ureditev tr-
govskega centra Merkur.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, kvaliteta, garancijski
roki. Na osnovi kriterijev je najugodnejša
ponudba izbranega izvajalca.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradnje IGEM d.o.o. Slo-
venj Gradec.

7. Pogodbena vrednost: 41,243.107,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,007.992 SIT, 41,243.107,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 17. 4. 2003.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 21/2003 Ob-92673
1. Naročnik: Javno podjetje Žale, d.o.o.,

Ljubljana, Med hmeljniki 2.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,

Ljubljana, tel. 420-17-00.
3. Datum izbire: 10. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dokončanje del v upe-
peljevalnici in poslovilni dvorani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena – 100 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Širca Studio, Brodarjev
trg 13, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 83,973.445,50
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 89,365.356 SIT z DDV, 83,973.445,50
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 64-66 z dne 26. 7. 2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Žale, d.o.o., Ljubljana

Št. 110-1/03 Ob-92698
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 4. 2. 2003.
Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter kraj

izvedbe: zamenjava obstoječe protihrupne
ograje na AC Malence – Šmarje Sap.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 108,487.940,76
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 114,383.307,34 SIT, 108,487.940,76
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

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

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. 18/03 Ob-92558
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: podaljša-

nje vršnega grelnika GO 2/2 TP2 (1 A,
zap. št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi
pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo oddano
kandidatu, ki je prejel največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SOL Intercontinental
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,994.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,409.000 SIT, 2,994.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002,
Ob-79476.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 17/02 Ob-92559
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Snaga d.o.o., Na-

sipna ulica 64, Maribor.
3. Datum izbire: 11. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava bal

za skladiščenje ostalih odpadkov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merila so bila podana v toč-
kovalni tabeli, ki je bila sestavni del razpi-
sne dokumentacije. Izbrani naročnik je bil
cenovno ugodnejši ob enaki kvaliteti ponu-
jene storitve v primerjavi s konkurenco.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Litostroj - proizvodno te-
hnični servis d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 3.588 SIT/t.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 3.588 SIT/t (brez
DDV).

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4.595 SIT/t, 1.718 SIT/t.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 78 z dne 6. 9. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2003.

Snaga d.o.o., Maribor

Št. 17/03 Ob-92582
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: montaža

cevnih distributerjev (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena s plačilni-
mi pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo od-
dano kandidatu, ki je prejel največje števi-
lo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Himomontaža d.o.o., Ču-
farjeva ul. 5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 4,200.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 4,550.000 SIT in 4,200.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79476.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2003.

Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Št. 16/03 Ob-92583
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: šamoter-

ska in gradbena vzdrževalna dela (1 A,
zap. št. 1):

sklop A: šamotersko in gradbeno vzdr-
ževanje,

sklop B: čiščenje delavnic in delovišč.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena s plačilni-
mi pogoji do 100 točk; naročilo je bilo
oddano kandidatu, ki je prejel največje šte-
vilo točk .

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

sklop A: SOL Intercontinental d.o.o., Be-
žigrad 15, 1000 Ljubljana,

sklop B: SOL Intercontinental d.o.o., Be-
žigrad 15, 1000 Ljubljana .

7. Pogodbena vrednost:
sklop A) 47,369.000 SIT,
sklop B) 7,756.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
sklop A) 52,575.180 SIT in 47,369.000

SIT,
sklop B) 7,878.000 SIT in 7,756.800

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
97 z dne 15. 11. 2002, Ob-80922.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2003.

Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Št. 50/1311/2003 Ob-92597
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.

3. Datum izbire: 25. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zamenjava

oljne polnitve v transformatorju
400/110 kV, 300 MVA v RTP Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo izve-
deno po 3. točki 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Etra 33 Energetski trans-

formatorji d.d., Šlandrova 10, 1231 Ljublja-
na-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 42,523.140,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 4. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Splošni sektor

Št. 29/1265/2003 Ob-92604
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 7. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

gramske nadgradnje portala nadzorne-
ga centra za relejno zaščito Elektro-Slo-
venije, d.o.o.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(70%), plačilni pogoji (5%), pozitivne refe-
rence izvajalca za montažo identične opre-
me na elektroenergetskih objektih v Slove-
niji (20%), rok izvedbe (5%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Korona, d.d., Cesta v me-
stni log 88 A, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,647.160 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,647.160 SIT; 12,647.160 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 4. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 110-1/03 Ob-92697
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 17. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba raz-

vojno raziskovalnih nalog s področja
projektiranja, gradnje, vzdrževanja in
upravljanja cest ter cestnih objektov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila sestavljena iz tehničnega dela in fi-
nančnega dela.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. Fakulteta za gradbeništvo in geodezi-
jo Ljubljana:

– uporaba samozgoščevalnih betonov
za povečanj trajnosti BVO za vrednost:
5,969.887,20 SIT,

– mehanske lastnosti in trajnost betonov
z večjo vsebnostjo apnenčastih finih delcev
za vrednost: 5,804.611,20 SIT;

2. Geološki zavod Slovenije - vpliv pro-
metnih obremenitev na obseg onesnaženo-
sti odpadnih voda z AC za vrednost:
7,920.000 SIT;

3. Fakulteta za gradbeništvo Maribor:
– varnost v predorih za vrednost:

8,980.100 SIT,
– analiza možnosti oblikovanja avtoce-

stne policije za vrednost: 5,640.000 SIT,
– pomembnost poznavanja mineralne

sestave zemljin pri določitvi geomehanskih
parametrov za vrednost: 4,104.000 SIT;

4. Fakulteta za gradbeništvo in geodezi-
jo Ljubljana – IZH Ljubljana - optimizacija
delovanja tipskega betonskega zadrževalni-
ka na AC z 2D modelnimi meritvami za vre-
dnost: 9,533.040 SIT.

5. Dioptra d.o.o. Trzin - uporaba GIS
tehnologij pri določanju vpliva AC na okolj-
ske, prostorske in demografske spremem-
be za vrednost: 7,826.520 SIT;

6. Ekonomski inštitut pravne fakultete
Ljubljana - ekonomski učinki različnih rokov
dokončanja AC programa za vrednost:
8,000.000 SIT;

7. Fakulteta za gradbeništvo in geo-
dezijo Ljubljana – katedra za masivne in
lesene konstrukcije - prečni prerezi AB
prednapetih razponskih konstrukcij gre-
dnih in okvirnih premostitvenih objektov
s tehnologijo gradnje za vrednost:
8,883.252 SIT;

8. Fakulteta za gradbeništvo in geodezi-
jo Ljubljana – katedra za mehaniko tal:

– racinalizacija pri uporabi trajnih geote-
hničnih sider za vrednost: 6,961.200 SIT,

– uporaba geosintetičnih materialov pri
gradnji cest za vrednost: 8,876.280 SIT;

9. Fakulteta za gradbeništvo in geodezi-
jo Ljubljana – katedra za mehaniko - sana-
cije AB premostitvenih objektov – numerič-
na analiza diferenčnega krčenja z upošteva-
njem zdrsa med starim in novim betonom
za vrednost: 5,625.600 SIT;

10. Fakulteta za gradbeništvo in geode-
zijo Ljubljana – KMTC:

– integracija tehnično-pravno-ekonom-
skih vsebin za spremljanje življenskega ci-
kla prometnic za vrednost: 9,089.100 SIT,

– spremljanje življenjskega cikla vodo-
gradenj za vrednost: 9,459.996 SIT;

11. IGMAT d.d. Ljubljana:
– optimalne rešitve pri izbiri veziv za sta-

bilizacije nosilnih plasti voziščne konstruk-
cije za vrednost: 9,003.600 SIT,

– uvajanje preciznih statičnih preiskav
mehansko fizikalnih lastnosti materialov s
področja asfalta, geomehanike in betona za
vrednost: 9,481.200 SIT,

– hidroizolacije cestnih objektov – upo-
raba dvoslojnih epoksidnih kontaktnih pre-
mazov za vrednost: 3,308.000 SIT;

12. Inštitut za raziskovanje medijev Me-
diana, Ljubljana:

– analiza možnosti brezgotovinskega pla-
čevanja avtocest za tujce s poudarkom na
turistih in tranzitnih turistih za vrednost:
3,089.067,72 SIT,

– analiza tržnih možnosti trženja tele-
komunikacijskih kapacitet za vrednost:
9,476.432,52 SIT;

13. Pristop d.o.o., Ljubljana:
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– segmentacija potrošnikov – uporabni-
kov avtocest ter modeli cenovne politike ce-
stnine za vrednost: 5,109.761,46 SIT,

– ocena tržnega potenciala sistema ABC
ter analiza cenovne občutljivosti za vrednost:
5,264.221,80 SIT,

– možnosti uvedbe lastne plačilne karti-
ce za vrednost: 5,317.416,84 SIT;

14. Realis d.o.o. Ljubljana - možnost
uporabe logit modela pri modeliranju izbire
optimalne poti z upoštevanjem cestnine za
vrednost: 8,241.000 SIT;

15. SCT d.d. Ljubljana - soljenje meša-
nih (asfaltnih in cementnobetonskih) vozišč
za vrednost: 9,290.280 SIT;

16. Traffic Design d.o.o. Ljubljana:
– koncept integracije centralne proce-

sne enote za paralelno cestninjenje s pod-
sistemom 2,45 GHz in 5,8 GHz za vre-
dnost: 9,438.264 SIT,

– detekcija prometnih objektov v pro-
stem prometnem toku in spreminjanje para-
metrov z video procesnimi enotami za vre-
dnost: 9,282.602,40 SIT;

17. Zavod za gradbeništvo Ljubljana:
– vpliv bitumenskih zalivk vzdolžnih raz-

pok na torno sposobnost vozišč za vre-
dnost: 3,000.000 SIT,

– dinamične preiskave asfaltnih zmesi za
vrednost: 9,000.000 SIT,

– meritve gostote asfaltnih zmesi z elek-
tronsko sondo Pavement Density Meter za
vrednost: 6,000.000 SIT,

– določitev odvisnosti staranja dveh ti-
pov bitumnov od uporabljenih kamnitih agre-
gatov za vrednost: 3,600.000 SIT,

– sistemi za spremljanje korozije večjih
premostitvenih AB objektov za vrednost:
3,600.000 SIT,

– dopolnitev kriterijev za vgradnjo trajnih
geotehničnih sider za vrednost: 4,800.000
SIT,

– uporaba murskih prodov za voziščne
konstrukcije za vrednost: 9,567.240 SIT,

– pasivna zaščita obstoječih stanovanj-
skih objektov pred hrupom prometa po av-
tocestah za vrednost: 9,000.000 SIT.

7. Pogodbena vrednost: glej 6 točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 93.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 77 z dne 30. 8. 2002.

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

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

Št. 110-1/03 Ob-92699
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 11. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: idejni pro-

jekt AC odseka Beltinci – Pince, podod-
sek Lendava – Pince.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila:

– kakovost – strokovna usposobljenost,
– kakovost – reference s področja raz-

pisanih del,
– spoštovanje pogodbenih rokov v pre-

teklih 5 letih,
– rok izvedbe – odstopanje od predvi-

denega razpisanega roka,
– ponudbena cena razpisanih del,
– odstopanje ponudbene cene od pov-

prečne cene vseh primernih ponudb.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: J.V. BP Linela d.o.o., Ulica
Pohorskega bataljona 49, 2000 Maribor +
BPI d.o.o., Mlinska ul. 32, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 225,791.382
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 265,324.044 SIT, 216,958.878 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 4. 2003.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega

natečaja

Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja

Popravek

V javnem anonimnem arhitekturnem na-
tečaju za izbiro strokovno najprimernejše re-
šitve za gradnjo stanovanjske stavbe na Li-
vadah v Izoli z izbiro izvajalca za izdelavo
projektne dokumentacije Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega skla-
da, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 37
z dne 18. 4. 2003, Ob-92177, se 4. (c)
točka pravilno glasi:

4. (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 21.600 SIT z nakazilom
na transakcijski račun št. 01100-
6950960281, s sklicem: 00 7906-
713001 in pripisom za natečaj.

Uredništvo

Podelitev koncesij

Ob-92675
Vlada Republike Slovenije na podlagi do-

ločb 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodar-
skih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 in

30/98), drugega odstavka 25. člena Zako-
na o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93,
1/96, 9,99 – odl. US, 56/99 – ZON,
22/00 – ZJS), 133. člena Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00 in 102/00)
ter 1. in 5. člena Uredbe o načinu, predme-
tu in pogojih opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vo-
zili (Ur. l. RS, št. 18/03) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesij za opravljanje

gospodarske javne službe ravnanja z
izrabljenimi motornimi vozili

I. Naziv koncedenta: Vlada Republike Slo-
venije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.

II. Naziv izvajalca javnega razpisa: Mini-
strstvo za okolje, prostor in energijo, Dunaj-
ska 48, 1000 Ljubljana.

III. Predmet koncesije: predmet konce-
sije je opravljanje gospodarske javne slu-
žbe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
(v nadaljevanju javna služba) na območju
Republike Slovenije. Storitve javne službe
so: prevzemanje izrabljenih motornih vozil,
ki jih oddajajo izvajalcu javne službe upora-
bniki storitev javne službe; zbiranje, razvr-
ščanje, skladiščenje izrabljenih motornih vo-
zil ter odpadkov, ki so sestavni del motornih
vozil; obdelava izrabljenih motornih vozil
pred drobljenjem; ter oddaja v ponovno
uporabo, recikliranje, drobljenje ali odstra-
njevanje sestavnih delov izrabljenih motor-
nih vozil. Opravljanje javne službe se podeli
enemu ali več koncesionarjem.

IV. Oddaja sklopov, obseg sklopov in
sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni
predvidena.

V. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-
nudbe v variantah niso sprejemljive.

VI. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se podeli za dobo 5 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe, ki se lahko
podaljša.

VII. Viri financiranja
Viri financiranja koncesionirane javne slu-

žbe so plačila uporabnikov za storitve, ki je
predmet tega javnega razpisa in sredstva
proračuna Republike Slovenije.

VIII. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kan-
didat za pridobitev koncesije: kandidat mo-
ra izpolnjevati naslednje pogoje:

1. Da je pravna oseba, ki je registrirana
v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet tega javnega razpisa.

2. Da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski
postopek ali ni prenehal poslovati na podla-
gi sodne ali druge odločbe.

3. Da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega razpisa proti njemu ni bila izdana
sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je po-
vezano z njegovim poslovanjem, ki je po-
stala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano
opravljati dejavnost, ki je povezana z izvaja-
njem koncesije, in je ta postala izvršljiva.

4. Da ima poravnane vse davke, prispev-
ke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi.

5. Da je finančno in poslovno spo-
soben.

6. Da ima po svojih knjigovodskih po-
datkih izkazano, da je do datuma revizorje-
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vega poročila poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizva-
jalcev in kooperantov.

7. Da razpolaga z ustrezno izobraženimi
kadri: Minimalna kadrovska zasedenost za
zbiranje/transport ter razgradnjo v eni izme-
ni, ki mora obdelati 8.000 izrabljenih mo-
tornih vozil/leto je: 2 voznika z ADR izpitom
oziroma ustrezna pogodba s prevozniki, ki
posedujejo tak izpit; 1 izmenovodja, IV. sto-
pnja, v rednem delovnem razmerju; 2 viliča-
rista, z izpitom za delo z viličarjem, v re-
dnem delovnem razmerju; 2 osuševalca, v
rednem delovnem razmerju; 5 NKV delav-
cev, v rednem delovnem razmerju; 9 NKV
delavcev, v rednem delovnem razmerju ali
po pogodbi o delu.

8. Da razpolaga z materialnimi viri (te-
hnična oprema, vozila, stroji, nepremičnine
idr.): Razpolagati mora z naslednjo tehnič-
no opremo: tovornjakom z dvižno roko (graj-
fer), viličarji, opremo za osuševanje vozil,
notranjimi transportnimi sredstvi, zabojniki
za posamezne materiale, tehnično opremo
za razgradnjo, ročnimi hidravličnimi škarja-
mi, skladiščem za začasno hrambo nevar-
nih tekočin, napravami (stroji) za razrez oči-
ščenih karoserij; Minimalno število tovornja-
kov mora zadostovati za odvoz 8.000 izrab-
ljenih motornih vozil/leto, kar pri 250
delovnih dnevih, dveh vožnjah/dan ter pov-
prečno 8 izrabljenih motornih vozilih na vož-
njo znese 2 tovornjaka.

9. Imeti mora objekte ali naprave za pre-
vzem in obdelavo izrabljenih motornih vozil:
Izpolnjevati mora zahteve glede prevzema-
nja, sprejemanja ter pravilne in neškodljive
obdelave izrabljenih motornih vozil in ostan-
kov karoserij, kakor tudi neškodljivega rav-
nanja z odpadki, ki nastanejo pri teh proce-
sih, določene v Prilogi 1 Uredbe o načinu,
predmetu in pogojih opravljanja gospodar-
ske javne službe ravnanja z izrabljenimi mo-
tornimi vozili.

10. Posedovati mora uporabno dovolje-
nje za demontažno delavnico izrabljenih mo-
tornih vozil.

11. Podati mora opis in navesti lokacijo
prevzemnih mest in centra za obdelavo ter
predložiti dokazilo o pravici do uporabe
zmogljivosti za postopke nadaljnje obdela-
ve izrabljenih motornih vozil iz 9. člena ured-
be vsaj za čas trajanja koncesije: Zagotoviti
mora obratovanje dovolj velikega števila pre-
vzemnih mest, razporejenih na območju
opravljanja koncesije, vendar vsaj eno pre-
vzemno mesto na območju upravnih enot
enake registrske oznake LJ, KR, MB, GO,
KP, NM, MS, KK, SG, PO ali CE in tako, da
razdalja po javnih cestah od prevzemnega
mesta do stalnega prebivališča uporabni-
kov storitev ni večja od 50 km; Predložiti
mora dokazilo o pravici do uporabe zmoglji-
vosti za postopke nadaljnje obdelave izrab-
ljenih motornih vozil iz 9. člena uredbe vsaj
za čas trajanja koncesije.

12. Predložiti mora dovoljenja, izdana na
podlagi predpisov, ki urejajo ravnanje z od-
padki.

13. Zagotavljati mora podatke po pred-
pisih na področju ravnanja z odpadki ter jih
na predpisan način sporočati ministrstvu,
pristojnemu za okolje: Aplikativna program-
ska oprema za sledenje izrabljenih motor-
nih vozil in kontrolo podatkov o njih mora

vsebovati ali imeti predvidene najmanj na-
slednje funkcije: izdelavo delovnih nalogov
za potrebe razgradnje avtomobilov; materi-
alno poslovanje rabljenih delov, ki vključuje
tudi vodenje oddaje ter prodaje nevarnih
snovi, sekundarnih surovin…; stroškovno
spremljanje razgradnje izrabljenih motornih
vozil; izdelavo statističnih poročil za potre-
be MOP in EU; povezava z MNZ in ARSO;
izdelan mora biti vsaj posnetek stanja za
potrebe funkcije.

14. Ponudbena cena brez DDV na eno-
to mase prevzetih izrabljenih motornih vozil
(SIT/kg) ne sme biti več kot 10% višja od
referenčne cene brez DDV na enoto, ki zna-
ša 19,65 SIT/kg brez DDV.

15. Zagotoviti mora, da bo do 1. 1. 2006
dosegel z Uredbo o načinu, predmetu in
pogojih opravljanja gospodarske javne slu-
žbe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
določena povprečni odstotek mase izrab-
ljenega motornega vozila, za katero mora
biti zagotovljena ponovna uporaba in pre-
delava – 85% ter povprečni odstotek mase
izrabljenega motornega vozila, za katero je
zagotovljena ponovna uporaba in reciklira-
nje – 80%.

16. Zagotoviti mora razgradnjo vsaj
8.000 ton izrabljenih motornih vozil (odpa-
dek 16 01 04*) na leto. Eno izrabljeno mo-
torno vozilo tehta 1.000 kg.

17. Zagotavljati mora obveščanje upo-
rabnikov o izvajanju storitev javne službe:
Delo z javnostmi mora obsegati najmanj
(minimalni pogoji): distribucijo zgibanke na
koncesijskem območju, ki se pripravi v so-
delovanju z Ministrstvom za okolje, prostor
in energijo (oblikovanje in tisk) – razdeliti
jo je potrebno v dodeljenem koncesijskem
območju prijavno/odjavnim mestom v
upravnih enotah oziroma tistim, ki so za to
pooblaščeni, bencinskim servisom, poo-
blaščenim prodajalcem in serviserjem mo-
tornih vozil in prevzemnim mestom; teden-
ske oglase na lokalnih radiih in lokalni TV
koncesijskega območja v trajanju enega
leta (52x) po dodelitvi koncesije v sodelo-
vanju z Ministrstvom za okolje, prostor in
energijo; tedenske oglase (ali članki, inter-
vjuji) v lokalnih tiskanih medijih v trajanju
enega leta (52x) po dodelitvi koncesije v
sodelovanju z Ministrstvom za okolje, pro-
stor in energijo.

IX. Skupina kandidatov v okviru ene po-
nudbe

V primeru, da je ponudba predložena s
strani skupine kandidatov, mora vsak od
kandidatov v skupini izpolnjevati zgoraj na-
vedene pogoje št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6. Skupni
ponudbi mora biti predložena pogodba o
skupni izvedbi naročila, v kateri bodo ureje-
na in določena medsebojna razmerja kan-
didatov glede izvajanja storitve, ki je pred-
met tega javnega razpisa.

X. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe

Kandidat mora koncendentu izročiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
dva milijona SIT, ki mora veljati najmanj 90
dni od dneva odpiranja ponudb.

XI. Merila za izbor koncesionarja
Ponudbena cena (brez DDV) na enoto

mase prevzetih izrabljenih motornih vozil
(SIT/kg) – 10%; stopnja preseganja pov-
prečnih odstotkov ponovne uporabe, pre-

delave in recikliranja iz 17. oziroma 37. čle-
na Uredbe (Ur. l. RS, št. 18/03) – 1%;
zmogljivost obdelave izrabljenih motornih
vozil oziroma velikost območja koncesije,
na katerem je ponudnik sposoben izvajati
storitve javne službe – 10%; število pre-
vzemnih mest – 10%; reference ponudnika
za prevzem motornih vozil in za zagotavlja-
nje obdelave – 1%; podatki o razstavljanju
za izrabljena motorna vozila, s katerimi po-
nudnik razpolaga – 4%; delo z javnostmi –
obveščanje uporabnikov o izvajanju storitev
javne službe – 3%; logistična rešitev – 5%;
čas vzpostavitve javne službe – 1%; tehnič-
na opremljenost – 5%; kadrovska zasedba
ponudnika – 5%; opis, izdelava obratne do-
kumentacije – 5%; komisijski ogled lokacij
ponudnika, opis tehnološkega postopka –
30%; izdelanost aplikativne programske
opreme – 10%.

XII. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije

Kandidati lahko razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije pridobijo od sveto-
valnega inženirja SL Consult d.o.o., Kersni-
kova 6, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba:
Urša Pavčič, tel. 01/234-00-80, faks:
01/234-00-87, e-mail: sl.consult@sl-con-
sult.si. Razpisno dokumentacijo se lahko
prevzame od dneva te objave, vsak delovni
dan, po predhodni telefonski najavi. Odku-
pnina za razpisno dokumentacijo znaša
48.000 SIT. Znesek vplačajte na TRR sve-
tovalnega inženirja pri Hypo Al-
pe-Adria-Bank, št. 33000-6617471620, z
namenom plačila “Razpisna dokumentacija
– javna služba ravnanja z izrabljenimi motor-
nimi vozili“. Kandidat mora za dvig razpisne
dokumentacije predložiti fotokopijo potrdila
o plačilu razpisne dokumentacije.

XIII. Predložitev ponudb
Ponudbo je potrebno predložiti do 12.

junija 2003, do 10. ure, v vložišče Mini-
strstva za okolje, prostor in energijo, Dunaj-
ska 48, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje.

XIV. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 12. junija

2003, ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za
okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
1000 Ljubljana.

XV. Postopek izbora koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa za

podelitev koncesije za opravljanje gospo-
darske javne službe ravnanja z izrabljenimi
motornimi vozili pripravi predlog za izbiro
koncesionarja oziroma koncesionarjev in ga
preko Ministrstva za okolje, prostor in ener-
gijo posreduje Vladi Republike Slovenije. O
izboru koncesionarjev odloči Vlada Repu-
blike Slovenije z upravno odločbo. Vsi kan-
didati bodo o izboru koncesionarjev obve-
ščeni takoj po odločitvi Vlade Republike Slo-
venije.

Vlada Republike Slovenije
po pooblastilu Ministrstvo za okolje,

prostor in energijo

Št. 03301-4/2003 Ob-92518
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00 in 102/00) in
8. člena Odloka o gospodarskih javnih slu-
žbah v Občini Cankova (Ur. l. RS, št. 46/00)
in 2. člena Odloka o dimnikarski službi na
območju Občine Cankova (Ur. l. RS, št.
25/01) objavlja Občina Cankova
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javni razpis
za podelitev koncesije za

pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov

in zračnikov zaradi varstva zraka, na
območju Občine Cankova

1. Koncedent: Občina Cankova, Canko-
va 25, 9261 Cankova.

2. Predmet koncesije: izvajanje gospo-
darske javne službe za pregledovanje, nad-
zorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dim-
nih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
(dimnikarska služba).

3. Območje izvajanje koncesije: celotno
območje Občine Cankova.

4. Trajanje koncesije: določen čas, za
dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.

5. Koncesionar mora za opravljanje kon-
cesije izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik, prijavljen
pri ustrezni davčni upravi v Republiki Slo-
veniji;

– da je registriran in ima dovoljenje za
opravljanje dejavnosti;

– da razpolaga z zadostnim številom ka-
dra za opravljanje koncesionarske dejavnosti;

– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje koncesije;

– da predloži reference o dosedanjem
delu;

– da zagotavlja uporabnikom stalno in
kvalitetno opravljanje koncesionirane dejav-
nosti;

– da opravlja storitve v skladu s ceni-
kom;

– da na zahtevo koncedenta ali pristojne
inšpekcije omogoči strokovni in finančni
nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela:

– da redno predloži koncidentu letna po-
ročila o poslovanju;

– da upošteva tehnične, stroškovne, or-
ganizacijske in druge standarde in normati-
ve za opravljanje dimnikarske službe;

– da zagotovi pogoje za vodenje katastra
emisije škodljivih snovi, ki onesnažujejo
zrak, v skladu s predpisi;

– da zagotovi pravočasno letna poročila
o meritvah emisij iz kurilnih naprav in o tem
redno obvešča občinsko upravo občine
Cankova in inšpekcijske službe;

– da spoštuje zahteve, definirane z odlo-
kom in koncesijsko pogodbo ter veljavnimi
predpisi;

– da odgovarja za škodo, ki jo pri oprav-
ljanju ali v zvezi z opravljanjem dimnikarske
službe povzročijo pri njem zaposleni delav-
ci uporabnikom ali drugim osebam.

6. Razpisno dokumentacijo je mogoče
zahtevati vsak delovni dan do vključno
20. 5. 2003. Predhodno je treba plačati
razpisno dokumentacijo na transakcijski ra-
čun št. 01352-0100012533. Potrdilo o
vplačilu je potrebno predložiti ob dvigu raz-
pisne dokumentacije.

7. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev po

5. točki razpisa za podelitev koncesije za
izvajanje razpisane gospodarske javne
službe;

– izhodiščna tarifa dimnikarskih storitev
in način letnega usklajevanja cen;

– predlog odškodnine, ki jo je koncesio-
nar pripravljen plačati koncedentu;

– osnutek koncesijske pogodbe.

8. Merila za izbiro koncesionarja:
– ponujena izhodiščna tarifa dimnikar-

skih storitev in način letnega usklajevanja
cen - 70 točk;

– reference o dosedanjem delu na po-
dročju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija - 20 točk;

– ponujena odškodnina, ki jo je konce-
sionar pripravljen plačati koncedentu - 10
točk.

9. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili
morajo biti oddane v zapečateni ovojnici na
naslov Občina Cankova, Cankova 25, 9261
Cankova s pripisom “Ne odpiraj - koncesija
- dimnikarska služba“.

10. Pri izbiri koncesionarja bodo upoš-
tevane le pravilno opremljene in popolne
ponudbe, ki bodo na naslov koncedenta
prispele do vključno 20. 5. 2003 do 12.
ure.

11. Javno odpiranje ponudb bo 20. 5.
2003 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Can-
kova.

12. O izbiri koncesionarja bo odločil kon-
cedent z upravno odločbo v roku 30 dni po
odpiranju ponudb. Ponudba mora biti ve-
ljavna 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Vse dodatne informacije lahko po-
nudniki dobijo pri direktorju občinske upra-
ve Občine Cankova, Franc Adanič, tel.
02/540-93-72.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 4. 2003.

Občina Cankova

Št. 03301-4/2003 Ob-92519
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00 in 102/00) in
5. člena Odloka o gospodarskih javnih slu-
žbah v Občini Cankova (Ur. l. RS, št. 46/00)
in 4. člena Odloka o pokopališkem redu v
Občini Cankova (Ur. l. RS, št. 2/01, 6/03 -
spremembe) objavlja Občina Cankova

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
pogrebnih in pokopaliških storitev na

območju Občine Cankova
1. Koncedent: Občina Cankova, Canko-

va 25, 9261 Cankova.
2. Predmet koncesije: izvajanje gospo-

darske javne službe pogrebnih in pokopali-
ških storitev.

3. Območje izvajanje koncesije: celotno
območje Občine Cankova.

4. Trajanje koncesije: določen čas, za
dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.

5. Koncesionar mora za opravljanje kon-
cesije izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik, prijavljen
pri ustrezni davčni upravi v Republiki Slo-
veniji;

– da je registriran in ima dovoljenje za
opravljanje dejavnosti;

– da razpolaga z zadostnim številom ka-
dra za opravljanje koncesionarske dejav-
nosti;

– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje koncesije;

– da predloži reference o dosedanjem
delu;

– da zagotavlja uporabnikom stalno in
kvalitetno opravljanje koncesionirane dejav-
nosti;

– da opravlja storitve v skladu s ceni-
kom;

– da na zahtevo koncedenta omogoči
strokovni in finančni nadzor in nadzor nad
zakonitostjo dela:

– da redno predloži koncidentu letna po-
ročila o poslovanju;

– da upošteva tehnične, stroškovne, or-
ganizacijske in druge standarde in normati-
ve za opravljanje pokopališke in pogrebne
dejavnosti;

– da zagotovi pogoje za vodenje katastra
v skladu s predpisi;

– da zagotovi pravočasno letna poročila
in o tem redno obvešča občinsko upravo
občine Cankova;

– da spoštuje zahteve, definirane z odlo-
kom in koncesijsko pogodbo ter veljavnimi
predpisi;

– da odgovarja za škodo, ki jo pri oprav-
ljanju ali v zvezi z opravljanjem pokopališke
in pogrebne dejavnosti povzročijo pri njem
zaposleni delavci uporabnikom ali drugim
osebam.

6. Razpisno dokumentacijo je mogoče
zahtevati vsak delovni dan, do vključno
20. 5. 2003. Cena za razpisno doku-
mentacijo je 5.000 SIT, v ceno ni vključen
DDV, na transakcijski račun št.:
01352-0100012533. Potrdilo o vplačilu je
potrebno predložiti ob dvigu razpisne doku-
mentacije.

7. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev po

5. točki razpisa za podelitev koncesije za
izvajanje razpisane gospodarske javne slu-
žbe;

– izhodiščna tarifa storitev in način let-
nega usklajevanja cen;

– predlog odškodnine, ki jo je koncesio-
nar pripravljen plačati koncedentu;

– osnutek koncesijske pogodbe;
8. Merila za izbiro koncesionarja:
– ponujena izhodiščna tarifa storitev in

način letnega usklajevanja cen - 70 točk;
– reference o dosedanjem delu na po-

dročju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija - 20 točk;

– ponujena odškodnina, ki jo je konce-
sionar pripravljen plačati koncedentu - 10
točk.

9. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili
morajo biti oddane v zapečateni ovojnici na
naslov Občina Cankova, Cankova 25, 9261
Cankova s pripisom “Ne odpiraj - koncesija
- pogrebna in pokopališka dejavnost“.

10. Pri izbiri koncesionarja bodo upoš-
tevane le pravilno opremljene in popolne
ponudbe, ki bodo na naslov koncedenta
prispele do vključno 20. 5. 2003 do 12.
ure.

11. Javno odpiranje ponudb bo 20. 5.
2003 ob 14. uri, v sejni sobi Občine Can-
kova.

12. O izbiri koncesionarja bo odločil kon-
cedent z upravno odločbo v roku 30 dni po
odpiranju ponudb. Ponudba mora biti ve-
ljavna 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Vse dodatne informacije lahko po-
nudniki dobijo pri direktorju občinske upra-
ve Občine Cankova, Franc Adanič, tel.
02/540-93-72.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 4. 2003.

Občina Cankova
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Javni razpisi

Popravek

Št. 3520-104/2002 Ob-92555
V objavi javnega razpisa za prijavo inve-

sticij - sofinanciranje investicij na primarni
ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki
Sloveniji za obdobje 2004-2008, objavlje-
ni v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 4. 4.
2003, Ob-91239, se pod točko IV., kjer je
navedena razpisna dokumentacija, doda
11. točka, in sicer: Obrazec 3/1- Predlog
projekta za NRP, Investicije (obrazec
3/1 dobite po predhodnem zahtevku
na elektronsko pošto Helena.Ul-
car@gov.si ali osebno v I. nadstropju
Ministrstva za zdravje, v pisarni št. 15,
ob delavnikih – od ponedeljka do pet-
ka od 9. do 12. ure).

Ministrstvo za zdravje

Ob-92514
Sklep o izboru

Napajalni vodovod na Trnovsko –
Banjški planoti
Vodovod Gora

Ajdovščina – Slovenija
ISPA 2000

1. Št. objave: Ob-84906.
2. Datum objave razpisa: 10. 1. 2003.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:

1 sklop: napajalni vodovod na Trnovsko –
Banjški planoti: Vodovod Gora.

4. Pogodbena vrednost: 3,079.508
EUR brez DDV.

5. Datum izbora: 28. 3. 2003.
6. Število prejetih ponudb: 4.
7. Naziv in naslov uspešnega ponud-

nika: Primorje d.d., Vipavska cesta 3,
5270 Ajdovščina.

Občina Ajdovščina

Ob-92515

Works Contract Award Notice
Sustainable Water Supply of Trnovsko

Banjški Plateau:
Water Supply of the Gora Area

Ajdovščina – Slovenia
ISPA 2000

1. Publication Reference: Ob-84907.
2. Publication date of the procurement

notice: 10th January 2003.
3. Lot number and lot title: lot 1: Sus-

tainable Water Supply of Trnovsko Banjški
Plateau: Water Supply of the Gora Area.

4. Contract Value: 3.079.508,00 EUR
without VAT.

5. Date of award of the contract: 28th

March 2003.
6. Number of tenders received: 4.
7. Name and address of successful ten-

derer: Primorje d.d., Vipavska cesta 3,
5270 Ajdovščina.

Municipality of Ajdovščina

Št. 147/03 Ob-92587
Na podlagi 104. člena Zakona o ure-

sničevanju javnega interesa za kulturo (Ura-
dni list RS, št. 96/02) in v skladu z 9. čle-

nom Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03)
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: mini-
strstvo) objavlja

javni razpis
štipendij za šolsko leto 2003/2004,

ki jih bo financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega

kulturi
(v nadaljevanju: projektni razpis,

oznaka PR4-ŠTIP-03)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo

za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so/je: štipendije s so-

financiranjem šolnine za podiplomski štu-
dij v Republiki Sloveniji na umetniških pro-
gramih z javno veljavnostjo, sofinanciranje
šolnin za podiplomski študij v Republiki
Sloveniji na umetniških programih z javno
veljavnostjo, štipendije s sofinanciranjem
šolnin za izpopolnjevanje in študij v tujini
na umetniških programih in štipendije s so-
financiranjem šolnine za deficitarne pokli-
ce v kulturi.

2. Osnovna razpisna področja in razpi-
sna pravila

Razpis je namenjen izjemno nadarjenim
posameznikom, ki delujejo na področju
umetnosti, in posameznikom, ki se želijo
usposobiti za nekatere deficitarne poklice
v kulturi.

Področja umetnosti, na katerih bodo
kandidati za štipendijo delali po končanem
izobraževanju kot ustvarjalci ali poustvar-
jalci, so: avdiovizualne, glasbene, interme-
dijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti
ter ples in balet.

Deficitarni poklici, za katere se bodo
izobraževali kandidati za štipendijo, so: av-
diovizualni producent, producent multime-
dijskih projektov, oblikovalec zaslonskega
prikaza in multimedije, oblikovalec zvoka,
oblikovalec luči, tonski mojster, kulturni
menedžer, kritik-analitik za področja avdi-
ovizualnih, glasbenih, intermedijskih, upri-
zoritvenih in vizualnih umetnosti, baleta,
plesa in literature.

Štipendije in deleži šolnin za dodi-
plomski študij v tujini na področjih umet-
nosti se dodelijo le izjemoma, praviloma
za smeri, ki jih ni na šolah v Republiki
Sloveniji.

Štipendije in deleži šolnin za podiplom-
sko izobraževanje se dodelijo za največ
dve leti.

Študent ne sme istočasno prejemati več
štipendij, razen če študira v tujini. V teh
primerih ministrstvo lahko štipendijo in šol-
nino tudi sofinancira, vendar le takrat, ka-
dar deleži drugih štipenditorjev ali spon-
zorjev ne presegajo mesečnega zneska šti-
pendije, določenega s tem razpisom, in
letnega zneska šolnine.

Delovne štipendije Ministrstva za kultu-
ro in štipendije, podeljene na osnovi tega
razpisa, se izključujejo.

Višina štipendije za podiplomski študij v
RS je enaka višini 55% plače s količnikom
2,48, višina štipendije za študij v tujini pa v
višini plače s količnikom 2,48, povečane
za 10%. Ministrstvo lahko krije študentu
delež šolnine do 50%, samozaposlenemu
v kulturi pa do 75%. Štipendija se izplaču-

je za 12 mesecev v šolskem letu oziroma
toliko mesecev v šolskem letu, kolikor tra-
ja študij.

Štipendistom, ki študirajo v Celovcu,
Gradcu ali Trstu ali drugih bližnjih mestih v
tujini in začasno ne bivajo v tujini, se dode-
li štipendija v višini štipendije za podiplom-
ski študij, določeni s tem razpisom. Povr-
nejo se jim tudi potni stroški v višini največ
dvanajstih povratnih vozovnic z najcenej-
šim prevoznim sredstvom.

3. Splošni pogoji za sodelovanje na raz-
pisu

3.1 Za štipendije s sofinanciranjem šol-
nine za podiplomski študij v Republiki Slo-
veniji na umetniških programih z javno ve-
ljavnostjo (obrazec Š-1) lahko kandidirajo
diplomanti, ki imajo status rednega podi-
plomskega študenta (nimajo statusa samo-
zaposlenega v kulturi oziroma niso v de-
lovnem razmerju) in so v letu pričetka po-
diplomskega študija dopolnili največ 30 let,
ki so dosegli pri dodiplomskem študiju pov-
prečno oceno najmanj 8, pri predmetih,
značilnih za program, pa najmanj 9. Izje-
moma lahko zaprosijo tudi diplomanti, ki
ne dosegajo tako visokih ocen, so se pa
izkazali z javno priznanim izjemnim dosež-
kom. Kandidirajo lahko tudi študenti, ki bo-
do dodiplomski študij končali v šol. l.
2002/2003.

3.2 Za sofinanciranje šolnine za po-
diplomski študij v Republiki Slovenji na
umetniških programih z javno veljavnostjo
(obrazec Š-2) lahko kandidirajo diploman-
ti, ki imajo status samozaposlenega v
kulturi in ki se vpisujejo na visokošolski
zavod, ki nima dodatnega sofinanciranja
podiplomskega študija iz državnega prora-
čuna, izpolnjujejo pa iste splošne pogoje
kot kandidati iz prvega odstavka tega
poglavja.

3.3 Za štipendije s sofinanciranjem šol-
nin za izpopolnjevanje in študij v tujini na
umetniških programih (obrazec Š-3) lahko
zaprosijo kandidati s statusom študenta,
katerih dosedanji študijski uspeh ni nižji
od prav dobrega oziroma povprečne oce-
ne 8, in ki so dosegli oceno odlično oziro-
ma najmanj 9 iz predmetov, značilnih za
umetniški program. Kandidati morajo s svo-
jim dosedanjim delom in javno priznanimi
uspehi (npr. nagrade, priznanja z uglednih
tekmovanj, visoke uvrstitve v mednarodni
konkurenci,…) potrditi svojo izjemno na-
darjenost. Praviloma ne smejo biti starejši
od 30 let in štipendije za isti namen še
niso prejemali. V času šolanja ne smejo
biti v delovnem razmerju in ne smejo imeti
statusa samozaposlenega v kulturi. Kandi-
dirajo lahko tudi študenti/dijaki, ki bodo
dodiplomski študij/maturo opravili v šol-
skem letu 2002/2003.

3.4 Za štipendije s sofinanciranjem šol-
nine za deficitarne poklice v kulturi (obra-
zec Š-4) lahko zaprosijo kandidati s kon-
čano namanj peto stopnjo izobrazbe in z
najmanj prav dobrim šolskim uspehom ozi-
roma povprečno oceno 8. Praviloma ne
smejo biti starejši od 35 let. S svojim do-
sedanjim delom morajo dokazati sposo-
bnosti na specialnem področju. V času šo-
lanja ne smejo biti v delovnem razmerju in
ne smejo imeti statusa samozaposlenega v
kulturi.
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3.5 Kandidati za vse vrste štipendij mo-
rajo imeti stalno bivališče v Republiki Slo-
veniji.

3.6 Izpolnjevanje pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje
ministrica za področje, ki je predmet raz-
pisa.

Komisija za odpiranje vlog bo predlaga-
la zavržbo vlog neupravičenih kandidatov,
nepopolnih vlog in vlog, ki niso prispele
pravočasno.

4. Splošni razpisni kriteriji
4.1 Kakovost in uspešnost kandidata

na posameznem področju:
– nagrade na državni in mednarodni

ravni,
– uvrstitve in udeležbe na državni in

mednarodni ravni,
– strokovne reference (dosedanje stro-

kovno delo),
– povprečni uspeh na dosedanjem šo-

lanju,
– uspeh iz predmetov, značilnih za

umetniški program (Ne upošteva se pri
kandidatih za deficitarne poklice).

4.2 Ugled šole oziroma strokovnjaka,
pri katerem bo potekalo izobraževanje.

4.3 Možnost oziroma nemožnost študi-
ja doma.

4.4 Deficitarnost
– študijske smeri,
– poklica.
5. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo kandidati, ki bodo v

postopku izbire ocenjeni oziroma ovred-
noteni višje. Splošni razpisni kriteriji bo-
do pri presoji vlog na posameznem pod-
ročju smiselno uporabljeni. Splošni raz-
pisni kriteriji so ovrednoteni s točkami
na ocenjevalnih listih, dostopnih na vpo-
gled v razpisni dokumentaciji. (Ocenjeval-
ni listi so dvojni: za kandidate za študij na
umetniških področjih za ustvarjalce in
poustvarjalce in za kandidate za defici-
tarne poklice.) Najvišje število prejetih točk
je 100.

6. Okvirna vrednost razpoložljivih sred-
stev razpisa PR4-ŠTIP-03

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
znaša 33.500.000.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva mora-
jo biti porabljena v proračunskem letu
2003 oziroma v plačilnih rokih, kot jih za-
hteva Zakon o izvrševanju proračuna RS
za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št.
118/02).

8. Razpisni rok
Razpisni rok se prične 25. 4. 2003 in

se konča 31. maja 2003.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto

štipendij,
– vzorca ocenjevalnega lista.
Kandidati za štipendije pod 3.1 in 3.2

morajo predložiti:
– izpolnjen in podpisan prijavni obra-

zec (kandidati pod 3.1 obrazec Š-1, kandi-
dati pod 3.2 obrazec Š-2),

– fotokopijo diplome/potrdilo o diplo-
miranju ali uradno potrdilo o opravljanju
diplome v šolskem letu 2002/2003,

– dokazilo o javno priznanem dosežku
(obvezno za kandidate, ki ne dosegajo za-
htevanih ocen),

– reference (opis dosedanjega dela),
– obrazložitev študijskega problema, ki

ga bo raziskoval podiplomec,
– mnenje strokovnjaka/mentorja,
– potrdilo o stalnem bivališču.
Kandidati, ki so že sprejeti v študijski

program, predložijo dokazilo o tem, drugi
izbrani ga bodo morali pred sklenitvijo po-
godbe.

Kandidati za štipendije pod 3.3 morajo
predložiti:

– življenjepis,
– izpolnjen in podpisan prijavni obra-

zec Š-3,
– življenjepis,
– reference (opis dosedanjega dela),
– dokazilo o diplomi/maturi (z ocena-

mi) oziroma potrdilo o zaključevanju šola-
nja v šol. l. 2002/2003,

– izpisek ocen vseh opravljenih izpitov
z uradno izračunano srednjo oceno,

– dokazila o javno priznanih uspehih
(nagrade, uvrstitve in udeležbe na državni
ali mednarodni ravni…),

– mnenje strokovnjaka o kandidatovih
sposobnostih,

– študijski program,
– utemeljitev izbora šole,
– uradne podatke o stroških morebitne

šolnine,
– uradno dokazilo o trajanju šolanja, če

gre za dodiplomski študij,
– potrdilo o stalnem bivališču.
Kandidati, ki so že sprejeti v študijski

program, predložijo dokazilo o tem, drugi
izbrani ga bodo morali pred sklenitvijo po-
godbe.

Kandidati za štipendije pod 3.4 morajo
predložiti:

– izpolnjen in podpisan prijavni obra-
zec Š-4,

– življenjepis,
– reference (opis dosedanjega dela),
– dokazilo o zaključnem izpitu, maturi

ali diplomi oziroma potrdilo o zaključeva-
nju šolanja v šolskem letu 2002/2003,

– dokazilo o povprečnem uspehu (oce-
ni) na dosedanjem šolanju,

– mnenje strokovnjaka o kandidatovih
sposobnostih,

– študijski program,
– utemeljitev izbora šole,
– uradne podatke o stroških morebitne

šolnine,
– uradno dokazilo o trajanju šolanja, če

gre za dodiplomski študij,
– potrdilo o stalnem bivališču.
Kandidati, ki so že sprejeti v študijski

program, predložijo dokazilo o tem, drugi
izbrani ga bodo morali pred sklenitvijo po-
godbe.

Razpisno dokumentacijo lahko kandi-
dati prevzamejo v razpisnem roku v vloži-
šču ministrstva med uradnimi urami (vsak
ponedeljek od 9. do 12. ure in v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.)

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani ministrstva:
http://www.gov.si/mk.

Ministrstvo v času razpisnega roka za-
interesiranim na pisno zahtevo pošlje raz-
pisno dokumentacijo.

10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih

razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, 1000
Ljubljana do roka, navedenega v razpisu –
31. maj 2003 – oziroma najkasneje na dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka v
zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis šti-
pendij 2003 z oznako PR-ŠTIP-03, z ob-
vezno oznako vrste štipendij (npr. Š-1;
upoštevajte oznake prijavnih obrazcev) in
razpisnega področja (npr. glasbene umet-
nosti; glejte še poglavje 2 tega razpisa).
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: ime in naslov.

Za nepravočasno se šteje vloga, ki ni
bila na poštnem naslovu oddana do všte-
tega datuma (31. 5. 2003) oziroma ni
bila do tega dne predložena na vložišču
ministrstva. Vloge, prispele oziroma od-
dane po tem datumu, se bodo štele za
prepozne.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje sestavin, ki jih zahteva besedilo raz-
pisa.

Dopolnjevanje vlog je možno le do raz-
pisnega roka za predložitev vlog z nujno
oznako, na katero vlogo se dopolnitev na-
naša.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločilo vse prepozne
in nepopolne vloge ter vloge ki jih ni pre-
dložila upravičena oseba.

11. Pristojna uslužbenka za dajanje in-
formacij in pojasnil: Darja Jurjec, tel.
478-59-40, e-mail: darja.jurjec@gov.si.

12. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirani kandidati lahko pogleda-

jo v razpisno dokumentacijo v vložišču mi-
nistrstva (Cankarjeva 5, Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 9.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru

Ministrstvo bo kandidate o izidu razpisa
obvestilo najkasneje v enem mesecu po
zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
12. 6. 2003 po izteku razpisnega roka.

Ministrstvo bo izbralo predloge za šti-
pendije in sofinanciranje šolnin po postop-
ku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javne-
ga poziva in javnega razpisa in največ do
vrednosti, določenih z državnim proraču-
nom.

Ministrstvo za kulturo

Ob-92598
V skladu s Pravili za promet z nepre-

mičninami, s katerimi gospodari Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in goz-
dov RS objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nezazidanega in zazidanega

stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parcela št. 343/2, travnik v izmeri

594 m2, vpisana pri vl. št. 169, k.o. Straži-
šče, zemljišče je po planu opredeljeno kot
zazidljivo stavbno zemljišče, pogodbena
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vrednost je 855.360 SIT, od česar znaša
vrednost zemljišča 712.800 SIT, 20% DDV
pa znaša 142.560 SIT.

Zaporedna št. 2
Parcela št. 342/2, travnik v izmeri

1149 m2, vpisana pri vl. št. 169, k.o. Stra-
žišče, zemljišče je po planu opredeljeno
kot zazidljivo stavbno zemljišče, pogodbe-
na vrednost je 1,654.560 SIT, od česar
znaša vrednost zemljišča 1,378.800 SIT,
20% DDV pa naša 275.760 SIT.

Zaporedna št. 3
Parcela št. 399/2, travnik v izmeri

383 m2, vpisana pri vl. št. 290, k.o. Kot-
lje, zemljišče je po planu opredeljeno kot
nepozidano stavbno zemljišče, pogodbe-
na vrednost 689.400 SIT, od česar znaša
vrednost zemljišče 574.500 SIT, 20% DDV
pa znaša 114.900 SIT.

Zaporedna št. 4
Parcela št. 51/2, travnik v izmeri

2788 m2, vpisana pri vl. št. 1, k.o. Stari
log, zemljišče se po planu nahaja v obmo-
čju razpršene gradnje, pogodbena vre-
dnost 5,704.248 SIT, od česar znaša vre-
dnost zemljišče 4,753.540 SIT, 20% DDV
pa znaša 950.708 SIT.

Zaporedna št. 5
Parcela št. 99/2, gozd v izmeri 267 m2,

vpisana pri vl. št. 623, k.o. Dobračeva,
zemljišče je po planu opredeljeno kot zazi-
dano stavbno zemljišče, izklicna cena je
801.000 SIT.

Zaporedna št. 6
Parcela št. 99/3, gozd v izmeri 134 m2,

vpisana pri vl. št. 623, k.o. Dobračeva,
zemljišče je po planu opredeljeno kot zazi-
dano stavbno zemljišče, izklicna cena je
402.000 SIT.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne ose-
be s sedežem v RS in fizične osebe, dr-
žavljani RS. Fizične osebe morajo ponudbi
priložiti potrdilo o državljanstvu RS, pravne
osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni.

Ponudbe z navedbo cene morajo pri-
speti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije, Dunajska
58, Ljubljana, najkasneje do 9. 5. 2003,
do 11. ure. Na kuverti mora biti pod naslo-
vom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo
zap. št. “Ponudba za nakup – zaporedna
št. …… – Ne odpiraj“.

Interesenti morajo v roku za odda-
jo vplačati varščino v višini 10% od izklic-
ne cene na račun Sklada kmetijskih zem-
ljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677
pri Upravi RS za javna plačila, s skli-
cevanjem na št. 77-04/2003 za javni raz-
pis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo
uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih
ponudb.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponud-
nik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V skladu z
Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki
so posebnega pomena za obrambo in
ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list
RS, št. 7/99), bo moral izbrani ponudnik
pridobiti tudi soglasje pristojne organiza-
cijske enote Ministrstva za obrambo, če je
zemljišče v katastrski občini, ki so navede-
ne v uredbi. Izbrani ponudnik mora podpi-
sati kupoprodajno pogodbo v primeru pro-
daje nepremičnin pod zap. št. 3, 4, 5 in 6

oziroma notarski zapis v primeru prodaje
nepremičnin pod zap. št. 1 in 2 najpozneje
v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila,
da je izbran kot najugodnejši ponudnik,
oziroma po izstavljenem potrdilu Mini-
strstva za obrambo, kupnino pa mora
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po
podpisu kupoprodajne pogodbe oziroma
notarskega zapisa, pri čemer se položena
varščina všteje v kupnino. Če kupec v
zgoraj določenem roku ne podpiše kupo-
prodajne pogodbe oziroma notarskega za-
pisa ali če ne plača celotne kupnine, var-
ščina zapade in velja, da je odstopil od
pogodbe.

Stroške sestave notarskega zapisa,
stroške za vpis nepremičnine v zemljiško
knjigo, davek na promet nepremičnin za
nepremičnine pod zap. št. 5 in 6 in druge
morebitne stroške plača kupec.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne
cene, ali ki bodo prispele po preteku
razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju
s tem razpisom in ponudb, za katere ne
bo vplačana varščina, se ne bodo upošte-
vale.

Nepremičnine so naprodaj po načelu
“videno – kupljeno“.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki
bo dne 12. 5. 2003 ob 13. uri, na sedežu
Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko so-
delujejo tudi ponudniki ali njihovi poobla-
ščenci s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obvešče-
ni.

Interesenti lahko dobijo dodatne infor-
macije in si ogledajo razpoložljivo doku-
mentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).

Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov

Republike Slovenije

Št. 020/22 Ob-92619
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-

na d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

46, 1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev

oziroma gradbenih del): obnova HE Med-
vode – LOT M: Izvedba montažnih del
za elektro opremo.

(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Medvode.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in možnosti predložitve po-
nudbe za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: /

4. Datum dobave/izvedbe, če je pred-
viden: /

5. (a) Naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: Savske elektrarne Ljub-
ljana d.o.o., Mirko Javeršek, univ. dipl. inž.
el., tel. 01/47-49-220, 01/47-49-274,
041/784-083, faks 01/47-49-272.

(b) Pogoji za prevzem razpisne doku-
mentacije: dvig je možen ob predhodni te-
lefonski najavi in le ob predložitvi potrdila
o plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, če je predvideno plačilo
za razpisno dokumentacijo (številka ban-
čnega računa, kam je potrebno znesek na-
kazati): znesek 100.000 SIT (v ceni je
vključen 20% DDV) je potrebno plačati na

TRR št. 03106-1002519638 pri SKB d.d.
banki. Na virmanu mora biti navedeno
“Obnova HE Medvode, LOT M“.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 23. 5. 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 23. 5. 2003, Savske elektrarne Ljub-
ljana d.o.o., Sejna soba, Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode, ob 12. uri.

8. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.

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

10. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, ki jo se-
stavljajo:

– ponudbena cena,
– reference.
Merila so natančno definirana v razpisni

dokumentaciji.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa, če je: /
13. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 18. 4. 2003.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 13/03 Ob-92724
1. Naročnik: Holding Slovenske elekrar-

ne d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, 1000
Ljubljana, telefaks 01/420-57-40.

2. (a) Kraj izvajanja del: gradbišče HE
Boštanj.

(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
projektiranje, izdelava, dobava, mon-
taža, spuščanje v pogon žerjavov v
strojnici elektrarne HE Boštanj in od-
prava napak v garancijskem roku.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

3. Rok za dokončanje del: 10. 12.
2004.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
HSE Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000
Maribor, telefaks 02/300-58-99, tel.
02/300-58-90.

Kontaktna  oseba:  Vili  Vindiš,  univ.
dipl. ek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 5. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumen-
tacije znaša 40.000 SIT (vključno z DDV).
Zainteresirani ponudniki morajo ta znesek
nakazati na transakcijski račun HSE d.o.o.
št. 04302-0000317271.

Razpisno dokumentacijo je možno dvig-
niti proti predložitvi dokazila o vplačilu.

Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni pre-
dložitvi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali za-
kasnitev pošiljke.

5. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbe: 4. 6. 2003
do 12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., Obrež-
na 170a, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 2003 ob 12.15 na sedežu HSE In-
vest d.o.o.

7. Garancija za resnost ponudbe: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od neto
ponudbene cene. Garancija mora biti
veljavna še 30 dni po roku veljavnosti po-
nudbe.

8. Financiranje in plačila: izvedba del
po pogodbi bo financirana iz lastnih sred-
stev naročnika. Plačilni pogoji so navedeni
v razpisni dokumentaciji.

9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki za priznanje sposobnosti: usposob-
ljenost za dobavo opreme in izvedbo del
po tem razpisu bo priznana vsem ponud-
nikom, ki so:

– v zadnjih 5 letih izdelali najmanj
dva električna mostna žerjava z nosilnostjo
40 ton in razponom najmanj 10 m ali
izdelali  tri  jeklene  konstrukcije  z  nosil-
nostjo najmanj 50 ton in razponom naj-
manj 10 m,

– v zadnjih treh letih izkazovali pozitivni
poslovni rezultat.

10. Merila za dodelitev naročila:
– višina ponudbene cene - 80 točk,
– kadrovska sestava - 10 točk,
– kontrola kvalitete - 4 točke,
– reference pri podobnih delih v zad-

njih 5 letih - 6 točk.
HSE Invest d.o.o.

Maribor

Ob-92516
Odbor za podelitev nagrade Riharda Ja-

kopiča pri Zvezi društev slovenskih likov-
nih umetnikov objavlja

razpis
za nagrado Riharda Jakopiča za leto

2003
Nagrado Riharda Jakopiča lahko prej-

me likovni ustvarjalec, ki stalno živi in dela
v slovenskem kulturnem prostoru in zamej-
stvu, ne glede na njegovo članstvo v stro-
kovnem društvu. Nagrado lahko prejme le
enkrat. Nagrado podeljujemo za najboljše
likovno delo, razstavo ali projekt, predstav-
ljeno v javnosti praviloma v preteklih treh
letih. Kandidata lahko predlagajo kulturne
inštitucije, Slovenska akademija znanosti
in umetnosti, likovna strokovna društva, Mi-
nistrstvo za kulturo in občani. Odbor za
nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval
vse predloge, ki bodo vsebovali potrebno
dokumentacijo in strokovno utemeljitev
predloga, ter prispeli najkasneje do 9. 5.
2003 na naslov: Zveza društev slovenskih
likovnih umetnikov, Komenskega 8, Ljub-
ljana, z oznako “Odboru za nagrado Rihar-
da Jakopiča”.

Zveza društev slovenskih
likovnih umetnikov

Št. 625-6/03-3 Ob-92520
Komisija za podelitev Župančičevih na-

grad na podlagi Odloka o priznanjih Me-
stne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
10/01) objavlja

javni razpis
za podelitev Župančičevih nagrad za

leto 2003
Mestna občina Ljubljana razpisuje po-

delitev Župančičevih nagrad za leto 2003.
Župančičeva nagrada je priznanje Me-

stne občine Ljubljana za izjemne stvaritve
s področja kulture, ki pomembno oblikuje-
jo kulturno življenje prebivalcev Mestne ob-
čine Ljubljana, kakor tudi za stvaritve za
katere so ustvarjalci prejeli mednarodna
priznanja oziroma so se s svojim delom
izjemno uveljavili v tujini.

Župančičevo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci z območja Mestne občine Ljub-
ljana za izjemne kulturne stvaritve, ki so
bile javnosti predstavljene v minulem eno-
letnem obdobju (od konca marca 2002 do
vključno marca 2003) ali za delo iz daljše-
ga obdobja, ki trajno obogati kulturno za-
kladnico MOL in je lahko izjemen kulturni
dosežek tudi v mednarodnem merilu. Ka-
dar gre za tako celovito delo, da ni mogo-
če prepoznati oziroma ločiti posamezniko-
vega kulturnega prispevka, lahko dobi Žu-
pančičevo nagrado skupina ustvarjalcev.

Mestna občina Ljubljana bo podelila naj-
več 4 Župančičeve nagrade.

Ob-92589
Podjetniški center Novo mesto, d.o.o.

(v nadaljevanju: PC), Zavod Republike Slo-
venije za zaposlovanje (v nadaljevanju:
ZRSZ), Mestna občina Novo mesto, Obči-
na Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč,
Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Obči-
na Trebnje, Občina Žužemberk, Občina
Metlika, Občina Kočevje, Občina Semič,
Občina Črnomelj, v sodelovanju z Novo
Ljubljansko banko d.d. Ljubljana, Podruž-
nica Dolenjska in Bela krajina, SKB banko
d.d., Ljubljana, Raiffeisen Krekovo banko
d.d. Maribor, ABANKO VIPA d.d., Ljublja-
na in bankami, ki bodo pristopile k projek-
tu, objavlja

r a z p i s
A) finančno pomoč osebam, ki so ozi-

roma bodo realizirale samozaposlitev s po-
sredovanjem ZRSZ od 1. 1. 2002 naprej
in gospodarskim subjektom malega gospo-
darstva (do 50 zaposlenih) pri zaposlova-
nju brezposelnih oseb, prijavljenih na
ZRSZ, ki povečujejo število zaposlenih, od
1. 1. 2003 naprej (sredstva ZRSZ),

B) posojil za samozaposlovanje podjet-
nikov začetnikov, odpiranje novih delovnih
mest v malem gospodarstvu pri obstoječih

Pobudo za podelitev Župančičeve na-
grade lahko podajo posamezniki in pravne
sebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Mestni občini Ljubljana.

Pobuda za podelitev nagrade mora vse-
bovati:

– ime in priimek oziroma ime, točen na-
slov in telefonsko številko pobudnika,

– ime in priimek oziroma ime, točen na-
slov in telefonsko številko kandidata za na-
grado,

– podrobno utemeljitev pobude ter mo-
rebitna mnenja organov in organizacij, ki
pobudo podpirajo.

Pobuda za podelitev nagrade mora biti
poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana
– sprejemna pisarna, Komisija za podelitev
Župančičevih nagrad za leto 2003, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, do vključno 25. maja
2003 v zaprti ovojnici s pripisom “Za raz-
pis: Župančičeve nagrade – ne odpiraj“.

Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/306-46-00, Oddelek za kulturo in razi-
skovalno dejavnost, Mestna uprava, Me-
stna občina Ljubljana.

Pobudniki bodo o izboru pisno obve-
ščeni v roku 8 dni po izboru.

Mestna občina Ljubljana

delodajalcih (do 50 zaposlenih), od 1. 1.
2003 naprej (posojila s pomočjo lokalnih
skupnosti)

1. Predmet razpisa:
pod A/ finančna pomoč brezposelnim

osebam, ki so oziroma bodo realizirale sa-
mozaposlitev s pomočjo ZRSZ preko pro-
grama pospeševanja samozaposlovanja od
1. 1. 2002 naprej in gospodarskim sub-
jektom malega gospodarstva (do 50 zapo-
slenih) pri zaposlovanju brezposelnih oseb,
prijavljenih na ZRSZ, ki povečujejo število
zaposlenih, od 1. 1. 2003 dalje. Razpisa-
na sredstva zagotavljajo ZRSZ in lokalne
skupnosti.

pod B/ posojila za samozaposlovanje
podjetnikov začetnikov in odpiranju novih
delovnih mest v malem gospodarstvu pri
obstoječih delodajalcih (do 50 zaposlenih),
za zaposlitve realizirane od 1. 1. 2003 na-
prej. Razpisana sredstva zagotavljajo lo-
kalne skupnosti.

Prosilec lahko zaprosi za finančno po-
moč za samozaposlitev le enkrat.

Celoten znesek razpisanih posojil pod
točko A/ znaša 91,000.000 SIT, za posoji-
la razpisana pod točko B/ pa 86,000.000
SIT, in sicer:

V SIT
OBČINA Razpis pos. Št. Razpis pos. Št. Skupaj sred.

A NDM B NDM A+B

MO Novo mesto 43,000.000 43 48,000.000 48 91,000.000
Občina Šentjernej 2,000.000 2 4,000.000 4 6,000.000
Občina Škocjan 5,000.000 5 1,000.000 1 6,000.000
Občina Trebnje 18,000.000 18 5,000.000 5 23,000.000
Občina Žužemberk 0 0 3,000.000 3 3,000.000
Občina Dol. Toplice 6,000.000 6 0 0 6,000.000
Občina Mirna Peč 2,000.000 2 4,000.000 4 6,000.000
Občina Metlika 11,000.000 11 11,000.000 11 22,000.000
Občina Črnomelj 0 0 6,000.000 6 6,000.000
Občina Semič 4,000.000 4 2,000.000 2 6,000.000
Občina Kočevje 0 0 2,000.000 2 2,000.000
SKUPAJ 91,000.000 91 86,000.000 86 177,000.000
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PC si pridržuje pravico do spremembe
razpisanih sredstev s pomočjo lokalnih
skupnosti, če posamezna občina za projekt
ne bo namenila vseh s finančnim progra-
mom predvidenih sredstev.

2. Pogoji za prijavo:
pod A/ na razpis se lahko prijavijo:
– brezposelne osebe, ki so realizirale sa-

mozaposlitev po programu ZRSZ ali imajo
podpisano pogodbo o vključitvi v vavčerski
sistem svetovanja od 1. 1. 2002 naprej in

– gospodarski subjekti malega gospo-
darstva (do 50 zaposlenih), ki so od 1. 1.
2003 dalje za nedoločen čas zaposlili brez-
poselno osebo prijavljeno na ZRSZ in zapo-
slitev pomeni povečanje števila zaposlenih
v primerjavi s preteklima letoma.

Pod B/ na razpis se lahko prijavijo:
– osebe, ki so realizirale samozaposli-

tev brez posredovanja ZRSZ od 1. 1. 2003
naprej,

– delodajalci, ki za nedoločen čas oziro-
ma za čas odplačila posojila zaposlijo ose-
bo, ki prvič išče zaposlitev in pomeni zapo-
slitev povečanje oziroma ohranitev števila
zaposlenih pri delodajalcu, od 1. 1. 2003
naprej,

– delodajalci, ki za nedoločen čas oziro-
ma za čas odplačila posojila zaposlijo oseb-
no, ki išče zaposlitev in pomeni zaposlitev
povečanje števila zaposlenih pri delodajal-
cu od 1. 1. 2003, če za zaposlitev iste ose-
be še niso prejeli sredstev ZRSZ za novo
delovno mesto oziroma sredstev lokalnih
skupnosti.

V primeru, da je razpisana vsota posojil
pod A/, porabljena prej kot razpisana vsota
posojil pod B/, so podjetniki, ki ustrezajo
razpisnim pogojem pod A/, upravičeni do
posojila iz razpisane vsote B/.

Prosilec lahko zaprosi za posojilo za isti
namen le enkrat.

Prosilec mora imeti sedež na območju
občine, ki sodeluje v projektu.

Če delodajalec v času za katerega je
dobil posojilo zmanjša število zaposlenih za
nedoločen čas in v roku enega meseca ne
zaposli drugega delavca za nedoločen čas,
je dolžan še neodplačani del posojila od-
plačati naenkrat, najpozneje v mesecu dni,
če odbor za odobritev posojil ne odloči dru-
gače.

3. Posojilni pogoji
Znesek posojila: 1,000.000 SIT za sa-

mozaposlitev oziroma vsako delovno me-
sto, ki ustreza razpisnim pogojem.

Obrestna mera: TOM + 1,25%.
Odplačilna doba: 3 leta, z možnostjo za-

četka odplačevanja po 6 mesecih.
Stroški posojila: 0,5% od zneska odo-

brenega posojila oziroma najmanj 15.000
SIT.

Zavarovanje: možnost zavarovanja z ga-
rancijo za člane Garancijske sheme za Do-
lenjsko do 50% odobrenega posojila, pre-
ostanek prejetega posojila pa z bančno ga-
rancijo ali zavarovanje celotnega odobrene-
ga posojila z bančno garancijo.

4. Vloga
Vloga se odda na obrazcu “Vloga za

odobritev posojila”, ki ga prosilci prejmejo:
– v Podjetniškem centru Novo mesto,

Ljubljanska c. 26, Novo mesto (ga. Buko-
vac, ga. Povše, tel. 07/33-72-980 ali tel.
07/33-74-581),

– v Razvojnem centru Pokolpje, Trg Od-
bora odposlancev 71, Kočevje (ga. Glavač,
ga. Lautar, tel 01/89-50-610).

Popolna vloga za odobritev posojila se
pošlje ali odda na naslovu: Podjetniški cen-
ter Novo mesto, d.o.o., Ljubljanska c. 26,
8000 Novo mesto.

Upoštevane bodo le vloge, ki bodo od-
dane na izvirnih obrazcih.

Vloga bo zavrnjena: če ne bo popolna ozi-
roma če ne bo ustrezala pogojem za prijavo.

5. Ostali pogoji razpisa
Razpis je odprt od objave do porabe

sredstev. Odbor za posojila in garancije Ga-
rancijske sheme za Dolenjsko in banke bo-

do obravnavale vloge, ki prispejo do vsake-
ga 20. v mesecu, enkrat mesečno.

PC bo o odločitvi seznanil prosilca naj-
pozneje v 15 dneh po sprejetju odločitve na
odboru.

Podrobnejše informacije v zvezi z razpi-
som lahko pridobijo prosilci na mestih, kjer
lahko prejmejo vloge.

6. Rok za oddajo vlog
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva ob-

jave razpisa do vsakega 20. v mesecu. Rok
za oddajo vlog je odprt do porabe razpisa-
nih sredstev.

Podjetniški center Novo mesto,
d.o.o.

Ob-92590
Na podlagi pravil o delovanju Garancij-

ske sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzorne-
ga odbora Garancijske sheme za Dolenj-
sko in sprejetega programa dela Podjetni-
škega centra Novo mesto za leto 2003,
objavlja Podjetniški center Novo mesto
d.o.o., Garancijska shema za Dolenjsko (v
nadaljevanju: PC GSD) v sodelovanju z ob-
činami Mestno občino Novo mesto, Občino
Šentjernej, Občino Škocjan, Občino Treb-
nje, Občino Žužemberk, Občino Dol. Topli-
ce, Občino Mirna Peč, Občino Metlika, Ob-
čino Črnomelj, Občino Semič, Občino Ko-
čevje, Občino Loški Potok, Občino Kostel
in bankami Novo Ljubljansko banko d.d.,
Ljubljana, Podružnica Dolenjska in Bela kra-

jina, SKB banko d.d., Ljubljana, Raiffeisen
Krekovo banko d.d., Maribor, ABANKO VI-
PA d.d., Ljubljana in bankami, ki bodo pri-
stopile k projektu

r a z p i s
dolgoročnih posojil in garancij za

dolgoročna posojila za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva

1. Predmet razpisa
PC GSD razpisuje:
– dolgoročna posojila v predvideni sku-

pni višini 593,700.000 SIT,
– garancije za dolgoročna posojila v

predvideni skupni višini 237,500.000 SIT.
Za pospeševanje razvoja malega gospo-

darstva v posameznih občinah:

OBČINA Znesek dolgoroč. posojil Znesek garancij
(v SIT) (v SIT)

MO Novo mesto 199,100.000 79,600.000
Občina Šentjernej 44,300.000 17,700.000
Občina Škocjan 35,500.000 14,200.000
Občina Trebnje 58,700.000 23,500.000
Občina Žužemberk 51,600.000 20,700.000
Občina Dol. Toplice 30,300.000 12,100.000
Občina Mirna Peč 38,300.000 15,300.000
Občina Metlika 25,900.000 10,400.000
Občina Črnomelj 24,000.000 9,600.000
Občina Semič 25,000.000 10,000.000
Občina Kočevje 41,900.000 16,700.000
Občina Loški Potok 9,600.000 3,900.000
Občina Kostel 9,500.000 3,800.000
SKUPAJ 593,700.000 237,500.000

Posojila in garancije se dodelijo iz sred-
stev posamezne občine, v kateri ima prosi-
lec (enota malega gospodarstva) svoj sedež.

PC GSD si pridržuje pravico do spre-
membe navedenih zneskov, če posamezna
sodelujoča občina ne bo zagotovila s Po-
slovnim načrtom Garancijske sheme za Do-
lenjsko predvidenih sredstev za leto 2003.

2. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih
posojil in garancij

2.1 Dolgoročna posojila:
a) znesek posojila: najmanj 1,000.000 SIT

in največ 10,000.000 SIT, vendar ne več kot
50% od predračunske vrednosti investicije,

b) potrebni lastni viri: najmanj 30% gle-
de na celotno investicijo,

c) obrestna mera posojila: TOM + 1,75%
letno,

d) stroški posojila na banki: 0,5% od
zneska odobrenega posojila (najmanj
20.000 SIT),

e) stroški obdelave na PC: 5.000 SIT +
20 % DDV na posamezno vlogo,

f) odplačilna doba posojila: 1-5 let (mo-
žen 6-mesečni odlog plačila),

g) zavarovanje posojila: z garancijo PC
GSD v višini do 50% odobrenega posojila,
za preostanek odobrenega posojila pa pri
poslovni banki pod bančnimi pogoji ali za-
varovanje celotnega odobrenega posojila pri
poslovni banki pod bančnimi pogoji,

h) stroški dane garancije PC GSD: 1%
od vrednosti odobrene garancije.

2.2 Garancije
Prosilec lahko poda vlogo za garancijo,

ki ne more presegati 50% od vrednosti po-
sojila PC GSD, hkrati z vlogo za posojilo.

Garancija PC GSD se zavaruje z različni-
mi oblikami zavarovanja glede na tveganost
naložbe.

3. Pogoji za prijavo na razpis in prednost
pri odobritvi
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Na razpis se lahko prijavijo:
– majhna podjetja po kriterijih 52. člena

ZGD,
– fizične osebe, ki so priglasile začetek

opravljanja dejavnosti kot samostojni podjet-
niki oziroma so vložile prijavo za vpis družbe
v sodni register, pod pogojem, da bodo vpi-
sane v register samostojnih podjetnikov ozi-
roma v sodni register pred podpisom poso-
jilne pogodbe,

– prosilec mora imeti sedež dejavnosti v
občini vlagateljici v GSD.

4. Prednost pri dodelitvi posojil in ga-
rancij

Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
imajo prosilci, ki vlagajo v:

– perspektivne in donosne programe,
– razširitev poslovanja,
– povečanje števila delovnih mest,
– izvozne programe,
– novo tehnologijo, kvalitetne in inova-

tivne programe,
– ekološko čisto dejavnost,
– dejavnost, ki pomeni prestrukturiranje

ali dopolnitev velikih gospodarskih sistemov,
– dejavnost na razvojno ogroženih ob-

močjih,
– razvoj turizma in dopolnilnih dejav-

nosti,
– deficitarno dejavnost,
– dejavnost, ki ima pomembnejšo korist

za lokalno skupnost.
Med delujočimi podjetji bodo imela pre-

dnost pri dodelitvi posojil in garancij podje-
tja z boljšo bonitetno poslovanja.

5. Vloga in odobritev posojila in garan-
cije

Vlogo odda prosilec na predpisanem
obrazcu “Vloga za odobritev posojila in ga-
rancije“, ki ga prejme:

– v Podjetniškem centru Novo mesto,
Ljubljanska cesta 26, Novo mesto (ga. Bu-
kovac, ga. Povše, tel. 07/33-72-980 ali tel.
07/33-74-581),

– v Razvojnem centru Pokolpje, Trg Od-
bora odposlancev 71, Kočevje (ga. Glavač,
tel. 01/89-50-610).

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo od-
dane na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge
in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz
3. točke tega razpisa, bodo zavrnjene.

Popolne vloge bosta obravnavala Od-
bor za odobritev posojil in garancij ter ban-
ka enkrat mesečno. PC GSD bo prosilca
pisno seznanil z odločitvijo pristojnih orga-
nov v 15 dneh po sprejemu odločitve.

6. Rok za oddajo vlog
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva ob-

jave razpisa do vsakega 20. v mesecu. Rok
za oddajo vlog je odprt do porabe razpisa-
nih sredstev.

Podjetniški center Novo mesto,
d.o.o.

Št. 414-07-04/2003-1 Ob-92494
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Se-

mič (Ur. l. RS, št. 24/03) in 5. člena Pravil-
nika o dodeljevanju sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Semič (Ur. l. RS, št.
47/02) je Občinski svet občine Semič na
svoji 4. redni seji dne 3. 4. 2003 sprejel
sklep, da se objavi

javni razpis
za dodelitev sredstev za

subvencioniranje obrestne mere iz
občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini

Semič za leto 2003
1. Predmet javnega razpisa
Občina Semič bo iz proračuna za leto

2003 za subvencioniranje obrestne mere
namenskih kreditov za pospeševanje razvo-
ja malega gospodarstva namenila sredstva
v višini 2,600.000 SIT.

2. Pogoji za pridobitev sredstev
Subvencioniranje obrestnih mer je na-

menjeno za namenske kredite enotam ma-
lega gospodarstva, ki delujejo kot samo-
stojni podjetniki posamezniki ali kot podje-
tje v zasebni lasti, ki bodo na ta način pri-
dobljena sredstva vložili v razvoj in razrešitev
poslovanja oziroma dejavnosti, in sicer:

– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo
poslovnih prostorov, vezano na novo inve-
sticijo;

– nakup opreme za opravljanje dejavnosti;
– odpiranje delovnih mest, povezanih z

ustanavljanjem novih enot malega gospo-
darstva;

– nakup opreme, ki je povezana z uvaja-
njem sodobnih tehnologij v enote malega
gospodarstva.

Subvencije se prednostno odobrijo pro-
silcem, ki poleg ostalih pogojev, v največji
meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:

– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo
nova delovna mesta v proizvodnih in stori-
tvenih dejavnostih;

– ustanavljajo nove proizvodne in stori-
tvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za
nove zaposlitve;

– da je naložba usmerjena v doseganje
višje kvalitete proizvodov in storitev ter zago-
tavlja ekološko neoporečen delovni proces;

– zagotavlja boljšo oskrbo občanov.
3. Upravičenci in upravičeni stroški
Za sredstva lahko zaprosijo naslednji

prosilci:
– podjetnik posameznik,
– podjetje v zasebni in mešani lasti z do

50 zaposlenimi,
– občani, ki so pri pristojnem državnem

upravnem organu vložili zahtevo za izdajo
uporabnega dovoljenja za opravljanje de-
javnosti oziroma na pristojnem sodišču pri-
glasitev za vpis v sodni register, da izpolnju-
jejo pogoje za pridobitev uporabnega dovo-
ljenja za opravljanje dejavnosti; izvajanje
subvencioniranja se prične po predložitvi iz-
danega uporabnega dovoljenja.

Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
majhna podjetja iz 6. člena Uredbe o
namenih in pogojih za dodeljevanje držav-
nih pomoči ter določitvi pristojnih ministr-
stev za upravljanje posameznih shem dr-
žavnih pomoči (Ur. l. RS, št. 59/00), po
kateri so majhna podjetja tista, ki imajo
manj kot 50 zaposlenih in imajo letni pro-
met manjši od 7 mio EUR ali bilančno vso-
to, ki je manjša od 5 mio EUR ter so neod-
visno podjetje.

Pogoj za odobritev subvencije je, da je
sedež firme in poslovni prostori na območju
Občine Semič in da je kraj investicije na
območju Občine Semič.

Upravičeni stroški so stroški nakupa po-
slovnih prostorov, gradbena dela, nabavna
vrednost opreme, stroški plač za novoodpr-

ta delovna mesta, ki morajo biti ohranjena
minimalno pet let.

4. Višina subvencije
Subvencionira se do 6 odstotnih točk

realne obrestne mere posojilodajalca.
5. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. kratko predstavitev prosilca;
2. poslovni načrt - opis razvojnega pro-

grama s pričakovanimi učinki;
3. dokazilo o registraciji obrtnika, samo-

stojnega podjetnika oziroma družbe; doka-
zilo o začetem postopku pridobivanja dovo-
ljenja za opravljanje dejavnosti oziroma re-
gistracije na sodišču;

4. overjeno fotokopijo ali original pogod-
be o odobrenem namenskem kreditu za po-
speševanje razvoja malega gospodarstva in
amortizacijski načrt;

5. mnenje posojilodajalca;
6. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in

prispevkih;
7. dokazila o številu zaposlenih oseb za

na dan 1. 5. 2003 (fotokopije obrazcev pri-
jav delavcev v zavarovanje);

8. kopije dokazil o že plačanih realnih
obrestih v letu 2003.

Opomba: prosilci, ki so v letu 2002 pre-
jeli subvencijo in ponovno prosijo za leto
2003 za isti kredit, vlogi ne rabijo priložiti
dokumentov pod točkami 2, 3, 4 (razen
amortizacijskega načrta) in 5.

6. Rok in način prijave
Rok za prijavo začne teči z dnem objave

in traja do 31. 5. 2003.
Vloge je potrebno poslati na naslednji

naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333
Semič.

Vloge morajo biti v zaprti kuverti in ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj - prijava na
javni razpis za subvencije obrestnih mer za
malo gospodarstvo“ ter z imenom in naslo-
vom prosilca.

Prosilci so dolžni za vsak kredit posredo-
vati samostojno vlogo, razen v primeru, da je
prosilec pridobil dva ali več kreditov za isti
namen od različnih kreditodajalcev in ima vse
vire kreditov navedene v enotnem poslovnem
načrtu oziroma razvojnem programu.

7. Izzid javnega razpisa
Sklep o odobritvi subvencije je dokon-

čen.
Po odobritvi subvencije sklene vsak po-

sameznik pogodbo z Občino Semič, v kate-
ri so določene vse medsebojne pravice in
odgovornosti pogodbenih strank.

Namensko uporabo sredstev iz posojil-
ne pogodbe preverja Komisija za dodelje-
vanje sredstev.

Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
8. Informacije
Vse potrebne informacije v zvezi z jav-

nim razpisom lahko dobite na Občini Se-
mič (Polona Kambič, tel. centrala
07/356-53-60, direktno 07/356-53-53).

Občina Semič

Št. 414-07-03/2003-1 Ob-92495
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Se-

mič (Ur. l. RS, št. 24/03) in na podlagi
7. člena Pravilnika o uporabi finančnih sred-
stev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Ob-
čini Semič (Ur. l. RS, št. 74/02) je Občinski
svet občine Semič na svoji 4. redni seji dne
3. 4. 2003 sprejel sklep, da se objavi
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javni razpis
za dodelitev sredstev za

subvencioniranje obrestne mere iz
občinskega proračuna za

pospeševanje razvoja kmetijstva v
Občini Semič za leto 2003

1. Predmet javnega razpisa
Občina Semič bo iz proračuna za leto

2003 za subvencioniranje obrestne mere
namenskih kreditov za pospeševanje razvo-
ja kmetijstva namenila sredstva v višini
450.000 SIT.

2. Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva so namenjena za subvencionira-

nje obrestne mere za namenska bančna inve-
sticijska posojila kmetom, ki bodo na ta način
pridobljena sredstva vložili v razvoj in razširitev
poslovanja oziroma dejavnosti, in sicer:

– graditev, prenovo in adaptacijo gospo-
darskih objektov kmetije (upravičeni stroški
so gradbena dela);

– nakup in posodobitev opreme (upravi-
čeni stroški so stroški nakupa opreme);

– razširitev in posodobitev ter pridobiva-
nje novih zmožnosti na kmetijah za dopol-
nilne dejavnosti (upravičeni stroški so grad-
bena dela za novogradnjo oziroma obnovo
kapacitet ter nabava potrebne opreme za
stacionarni in izletniški turizem oziroma dru-
ge dopolnilne dejavnosti na kmetiji);

– za nakup in urejanje kmetijskih zemljišč
ter združevanje parcel (upravičeni stroški so
nakup in združevanje zemljišč ter urejanje
zemljišč v smislu izboljšave lastnosti tal);

– za programe predelave in trženja (upra-
vičeni stroški so gradbena dela za izgradnjo
mlekarnic, sirarnic, sušilnic za sadje oziroma
mesne izdelke in ostala potrebna oprema za
predelavo mleka, mesa ali sadja).

Subvencije se prednostno odobrijo pro-
silcem, ki poleg pogojev, ki jih zahteva ban-
ka, v največji meri izpolnjujejo še naslednje
kriterije:

– so kmetijski zavarovanci ali imajo sta-
tus kmeta;

– so kmetje, ki že opravljajo dopolnilno
dejavnost na kmetiji, so nasledniki oziroma
imajo naslednika;

– kmetje, ki imajo ožjega družinskega
člana s kmetijsko oziroma gostinsko izo-
brazbo;

– ekonomska upravičenost investicije.
3. Upravičenci in upravičeni stroški
Za sredstva lahko zaprosijo občani, ki

opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji, iz
katere si plačuje kmečko zavarovanje naj-
manj en član ali imajo status kmeta in izvaja-
jo investicijo na območju Občine Semič.

Upravičeni stroški so gradbena dela, na-
kup opreme, nakup in združevanje zemljišč
v skladu s posameznim namenom.

4. Višina subvencije
Subvencionira se do 6 odstotnih točk

realne obrestne mere posojilodajalca.
5. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. kratko predstavitev prosilca;
2. poslovni načrt - opis razvojnega pro-

grama s pričakovanimi učinki;
3. ovejeno fotokopijo ali original pogod-

be o odobrenem namenskem kreditu za po-
speševanje razvoja kmetijstva z amortizacij-
skim načrtom;

4. mnenje posojilodajalca;

5. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih;

6. dokazila o statusu kmeta ali potrdilo o
kmečkem zavarovanju najmanj enega člana
na kmetiji;

7. kopije dokazil o že plačanih realnih
obrestih v letu 2003.

Opomba: prosilci, ki so v letu 2002 pre-
jeli subvencijo in ponovno prosijo za leto
2003 za isti kredit, vlogi ne rabijo priložiti
dokumentov pod točkami 2, 3 (razen amor-
tizacijskega načrta), 4 in 6.

6. Rok in način prijave
Rok za prijavo začne teči z dnem objave

in traja do 31. 5. 2003.
Vloge je potrebno poslati na naslednji

naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333
Semič.

Vloge morajo biti v zaprti kuverti in ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj - prijava na javni
razpis za subvencije obrestnih mer za kmetij-
stvo“ ter z imenom in naslovom prosilca.

Prosilci so dolžni za vsak kredit posredo-
vati samostojno vlogo, razen v primeru, da je
prosilec pridobil dva ali več kreditov za isti
namen od različnih kreditodajalcev in ima vse
vire kreditov navedene v enotnem poslovnem
načrtu oziroma razvojnem programu.

7. Izzid javnega razpisa
Sklep o odobritvi subvencije je dokon-

čen.
Po odobritvi subvencije sklene vsak po-

sameznik pogodbo z Občino Semič, v kate-
ri so določene vse medsebojne pravice in
odgovornosti pogodbenih strank.

Namensko uporabo sredstev iz posojil-
ne pogodbe preverja Komisija za dodelje-
vanje sredstev.

Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
8. Informacije
Vse potrebne informacije v zvezi z jav-

nim razpisom lahko dobite na Občini
Semič (Polona Kambič, tel. centrala
07/356-53-60, direktno 07/356-53-53).

Občina Semič

Št. 403-067/03 Ob-92525
Na podlagi Odloka o proračunu Občine

Ajdovščina za leto 2003 (Uradni list RS, št.
17/03) ter Pravilnika o dodeljevanju sred-
stev za ohranjanje in razvoj kmetijstva (Ura-
dni list RS, št. 55/02 in 62/02), v nadalje-
vanju pravilnik, Občina Ajdovščina objavlja

javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Ajdovščina

za leto 2003
1. Predmet javnega razpisa:
A) subvencioniranje agromelioracij kme-

tijskih zemljišč, obnove nasadov, investicij v
vrtnarstvu, sadjarstvu in živinoreji, nakupa
kmetijskih zemljišč in pospeševanja ekolo-
škega kmetovanja,

B) subvencioniranje obrestne mere pri
kreditiranju investicij v objekte za kmetijsko
proizvodnjo, investicij v nakup mehanizaci-
je, investicij v dopolnilne dejavnosti in inve-
sticij v nakup kmetijskih zemljišč,

C) sofinanciranje namenov s področja
pospeševanja razvoja podeželja, povezanih
z razvojem kmetijstva.

2. Upravičenci
Do sredstev pod točko A in B tega razpi-

sa so upravičene fizične in pravne osebe, ki

opravljajo kmetijsko dejavnost, pod pogo-
jem, da ležijo zemljišča, ki se obdelujejo in
investicije, ki se izvajajo in s katerimi kandi-
dirajo za dodeljevanje sredstev po tem raz-
pisu, na območju Občine Ajdovščina. Do
sredstev so upravičene tudi fizične in prav-
ne osebe, ki imajo stalno bivališče oziroma
sedež podjetja v Občini Ajdovščina, zemlji-
šča, ki se obdelujejo in s katerimi kandidi-
rajo za dodelitev sredstev po tem razpisu,
pa ležijo na območju katastrskih občin:
Slap, Erzelj, Vrhpolje in Budanje.

Upravičenci iz prejšnjega odstavka mo-
rajo izpolnjevati vsaj dva od naslednjih splo-
šnih pogojev:

– nosilec kmetijske dejavnosti je pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,

– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik
kmetije oziroma kmetijskega gospodarstva,

– kmetija je aktivna: za aktivno se šteje
tista kmetija, ki ima najmanj 0,5 ha kmetij-
skih obdelovalnih zemljišč in ima mladega
gospodarja ali nosilca kmetije (starost do
40 let),

– kmetijsko gospodarstvo je aktivno,
kar pomeni, da posluje pozitivno v pred-
hodnem letu,

– vlaganja v investicijo so perspektivna,
– kmetijsko gospodarstvo usposablja

opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
Do sredstev pod točko C tega razpisa

so upravičene fizične in pravne osebe, ki
opravljajo kmetijsko dejavnost iz Občine Aj-
dovščina, društva oziroma združenja s po-
dročja kmetijstva, s sedežem in območjem
delovanja v Občini Ajdovščina ter morebitni
drugi prosilci, za dodeljevanje sredstev za
namene iz točke C tega razpisa.

Sredstva po tem razpisu se dodelijo za
investicije in namene v skladu s Pravilnikom
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva (v nadaljevanju: pravilnikom),
če predstavljajo spodbudo za izvedbo inve-
sticij in projektov oziroma, če je pomoč nuj-
no potrebna. Investicije za katere se dodeli-
jo sredstva državne pomoči, morajo biti pri-
čete v tekočem letu.

Pred dodelitvijo sredstev mora upraviče-
nec do sredstev državne pomoči podpisati
klavzulo o kumulaciji državne pomoči. Klav-
zula obsega izjavo upravičenca do državne
pomoči, da za namen za katerega pridobiva
državno pomoč ni prejel pomoči iz državne-
ga proračuna ali ni pridobil mednarodne po-
moči, oziroma koliko sredstev je že prejel.

3. Pogoji za pridobitev sredstev:
A – subvencioniranje agromelioracij kme-

tijskih zemljišč, obnove nasadov, investicij v
vrtnarstvu, sadjarstvu in živinoreji, nakupa
kmetijskih zemljišč in pospeševanja ekolo-
škega kmetovanja, v skupni višini 15 mio SIT

a) obnova vinogradov in matičnjakov:
– za obnovo vinogradov in matičnjakov

na površinah, ki ležijo v območju melioracij
in komasacij se sredstev ne dodeli,

– najmanjša površina obstoječih vinogra-
dov in matičnjakov na kmetijo je 0,5 ha,

– najmanjša letna površina obnove vino-
grada oziroma matičnjaka je 0,15 ha,

– najmanjša gostota sajenja vinograda je
3.000 kom/ha bruto površine,

– sadijo se lahko le priporočene in do-
voljene sorte za območje Vipavske doline.

Višina sredstev za obnovo vinograda ozi-
roma matičnjaka znaša do 30% vrednosti
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upravičenih stroškov investicije vendar največ,
odvisna od naklona zemljišča pred obnovo:

naklon
zemljišča 0 – 40% nad 40%
višina
sredstev 300.000 SIT/ha 400.000 SIT/ha

Med upravičene stroške investicije se
šteje stroške: kolov, žice, sadilnega materi-
ala, založnega gnojenja, zemeljskih del, fi-
zičnega dela pri napravi ter ostale potrebne
opreme.

b) obnova sadovnjakov:
– pri obnovi sadovnjakov za breskve, ja-

blane in hruške je najmanjša površina ob-
stoječih sadovnjakov na kmetijo 0,6 ha, za
ostale sadne vrste 0,2 ha,

– najmanjša letna površina obnove inten-
zivnega sadovnjaka je 0,15 ha za vse sadne
vrste,

– pri prvi napravi sadovnjaka na kmetiji
je najmanjša letna obnova za breskve, ja-
blane in hruške 0,4 ha, za ostale sadne
vrste pa 0,2 ha,

– najmanjši letni obseg ureditve travni-
škega nasada je omejen s številom sadik na
50 sadik,

– nasad je urejen po sodobnih tehnolo-
ških standardih,

– zastopane so sorte, ki so priporočene
za pridelavo v Sloveniji.

Višina sredstev za napravo travniškega
nasada znaša do 30% vrednosti upraviče-
nih stroškov investicije vendar ne več kot
znesek, ki bi ga dobili, če bi dodelili po
1.000 SIT na posajeno sadilo.

Višina sredstev za napravo sadovnjaka
znaša do 30% upravičenih stroškov investi-
cije vendar največ, odvisna od naklona zem-
ljišča pred obnovo:

naklon
zemljišča 0 – 40% nad 40%
višina
sredstev 300.000 SIT/ha 350.000 SIT/ha

Med upravičene stroške investicije se
šteje stroške: kolov, žice, sadilnega materi-
ala, založnega gnojenja, zemeljskih del, fi-
zičnega dela pri napravi ter ostale potrebne
opreme.

c) agromelioracija travnikov in urejanje
pašnikov:

– najmanjša površina obstoječih travni-
kov in pašnikov na kmetiji je 2 ha,

– najmanjša letna površina agromeliora-
cije travnikov oziroma ureditve pašnikov je
1 ha,

– živinoreja je dejavnost kmetije,
– agromelioracija je v skladu s sodobni-

mi tehnološkimi navodili,
– za urejene površine je zagotovljeno ko-

riščenje po normativu najmanj 0,5 GVŽ/ha
in največ 2 GVŽ/ha,

– izdelan je popis potrebnih del.
Višina sredstev za agromelioracijo trav-

nika oziroma pašnika znaša do 30% vre-
dnosti upravičenih stroškov investicije, ven-
dar največ 50.000 SIT/ha.

Med upravičene stroške investicije se
šteje stroške: kolov, žice, mreže, zemelj-
skih del, založnega gnojenja, postavitve na-
pajališča, fizičnega dela pri agromelioraciji
travnikov oziroma urejanju pašnikov ter osta-
le potrebne opreme.

d) investicije v vrtnarstvu:
– nakup novega rastlinjaka:

– najmanjša površina novega rastlinja-
ka je 200 m2, oziroma v primeru dogradnje
100 m2,

– izdelan je program trženja pridel-
kov;

– nakup mreže proti toči in slani:
– najmanjša površina mreže je

3.000 m2,
– izdelan je program trženja pridel-

kov;
– nakup specialne mehanizacije in opre-

me za vrtnarstvo:
– kriterij koriščenja za kupljeno me-

hanizacijo in opremo: za površine rastlinja-
ka najmanj 200 m2, za zunanje površine naj-
manj 3.000 m2,

– izdelan je program trženja pridel-
kov.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti
upravičenih stroškov investicije.

Upravičeni stroški investicije so stroški
nakupa opreme, ki so predmet zahtevka za
dodelitev sredstev in se izkažejo z ustrez-
nim računom.

e) urejanje nasadov jagodičevja:
– najmanjše število posajenih sadik je

5.000 kosov,
– sadi se le priporočene in dovoljene

sorte za Slovenijo,
– nasad je urejen po sodobnih tehnolo-

ških priporočilih,
– izdelan je program trženja pridelkov.
Višina sredstev znaša do 30% vrednosti

upravičenih stroškov investicije, ne smejo
pa presegati 30% vrednosti sadik.

Med upravičene stroške investicije se
šteje stroške: ograditve nasada, zemeljskih
del, založnega gnojenja, fizičnega dela pri
napravi nasada ter ostale potrebne opre-
me.

f) nakup kmetijskih zemljišč:
– kmetija ima obdelana vsa svoja obde-

lovalna kmetijska zemljišča,
– kupljeno kmetijsko zemljišče je večje

od 0,3 ha ali predstavlja zaokrožitev oziro-
ma povečanje obdelovalnega kosa zemlji-
šča istega lastnika nad skupno površino
0,5 ha,

– kupljeno zemljišče se uporablja za in-
tenzivno kmetijsko pridelavo, oziroma se na
njem že izvajajo agromelioracijska dela.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti
kupnine, vendar največ 535.000 SIT/ha.

Med upravičene stroške investicije spa-
da kupnina kmetijskega zemljišča.

g) investicije v živinoreji, povezane z no-
vogradnjo ali adaptacijo objektov:

– vselitev dodatnih živali na dodatno
zgrajenih stojiščih,

– potrebno dovoljenje za gradnjo je pri-
dobljeno v obdobju, ki ga natančneje dolo-
ča javni razpis.

1. Sredstva se pri novogradnjah dodeli
za dodatno zgrajena stojišča za živali v naj-
manjšem obsegu kot sledi:

– za najmanj 10 krav v dolini oziroma za
najmanj 5 krav na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost, v višini
74.900 SIT/stojišče,

– za najmanj 40 govejih pitancev in krav
dojilj v dolini, oziroma za najmanj 15 govejih
pitancev in krav dojilj na območjih z omeje-
nimi dejavniki, v višini 42.800 SIT/stojišče,

– za najmanj 20 živali drobnice mlečnih
pasem, v višini 10.700 SIT/stojišče,

– za najmanj 50 živali drobnice mesnih
pasem, v višini 10.700 SIT/stojišče,

– za najmanj 10 plemenskih svinj, v viši-
ni 32.100 SIT/stojišče,

– za najmanj 40 prašičev pitancev, v vi-
šini 18.300 SIT/stojišče,

– za najmanj 2 konja v okviru kmetije, v
višini 74.900 SIT/stojišče.

2. Sredstva se pri adaptacijah dodeli za
dodatno zgrajena stojišča za živali v najma-
njšem obsegu kot sledi:

– za najmanj 3 krave, v višini 42.800
SIT/stojišče,

– za najmanj 8 govejih pitancev in krav
dojilj, v višini 26.750 SIT/stojišče,

– za najmanj 10 živali drobnice mlečnih
pasem, v višini 5.350 SIT/stojišče,

– za najmanj 10 živali drobnice mesnih
pasem, v višini 5.350 SIT/stojišče,

– za najmanj 2 plemenski svinji, v višini
16.050 SIT/stojišče,

– za najmanj 20 prašičev pitancev, v vi-
šini 10.000 SIT/stojišče,

– za najmanj 1 konja v okviru kmetije, v
višini 37.450 SIT/stojišče.

Višina sredstev znaša do 30% upraviče-
nih stroškov investicije, vendar ne več kot
znesek, ki bi ga dobili, če bi dodelili na
dodatno zgrajeno oziroma adaptirano stoji-
šče, znesek, ki je določen po prvi in drugi
alinei g) odstavka 3. člena tega pravilnika.

Med upravičene stroške investicij v no-
vogradnje oziroma adaptacije živinorejskih
objektov se štejejo stroški gradbeno-obrt-
nih del (stroški dela in materiala), stroški
strojnih in elektro instalacij (stroški dela in
materiala) ter stroški inženiringa in nadzora.

h) nakup opreme namakalnih sistemov:
– nakup opreme potrebne za namakanje,
– kmetija ima najmanj 0,5 ha nasadov

oziroma 0,3 ha kmetijskih površin, na kate-
rih je vzpostavljena vrtnarska proizvodnja,

– za kupljeno opremo je zagotovljeno ko-
riščenje.

Višina sredstev znaša do 20% vrednosti
upravičenih stroškov investicije.

Med upravičene stroške investicije se
štejejo stroški kupljene namakalne opreme.
Med upravičene stroške investicije se ne
štejejo stroški postavitve oziroma vgradnje
namakalne opreme.

j) spodbujanje ekološkega kmetovanja:
– prosilec je vključen v združenje ali

društvo, ki združuje ekološke kmetovalce,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vklju-

čeno v kontrolo vsaj še 3 leta od prejema
zadnje podpore.

Višina sredstev znaša do 100% upravi-
čenih stroškov ekološkega nadzora kmetij-
skih gospodarstev.

Med upravičene stroške se šteje stro-
šek ekološke kontrole kmetijskega gospo-
darstva, ki se izkaže z ustreznim računom.

k) spodbujanje premeščanja živinorejskih
kmetij iz mestnih jeder ter spodbujanje tehno-
loškega posodabljanja živinorejskih objektov:

– pri premestitvi živinorejske kmetije se
stalež živali ne zmanjša,

– živinorejska dejavnost na stari lokaciji
se prekine,

– potrebno dovoljenje za gradnjo je pri-
dobljeno v obdobju, ki ga natančneje dolo-
ča javni razpis,
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– pozitivno mnenje Komisije za pripravo
predloga investicij v kmetijstvu,

– izkazana nujnost posodobitve živino-
rejske kmetije,

– izdelan elaborat tehnološke posodo-
bitve živinorejske kmetije.

Višina sredstev za premestitev oziroma
tehnološko posodobitev živinorejske kmeti-
je znaša do 10% vrednosti upravičenih stro-
škov investicije, oziroma največ 1,5 mio SIT.

Med upravičene stroške investicije se
štejejo stroški gradbeno-obrtnih del (stroški
dela in materiala), stroški strojnih in elektro
instalacij (stroški dela in materiala), stroški
opreme ter stroški inženiringa in nadzora.

l) spodbujanje adaptacij malih hlevov:
– z adaptacijo se stalež živali ne zma-

njša,
– potrebno dovoljenje za gradnjo je pri-

dobljeno v obdobju, ki ga natančneje dolo-
ča javni razpis,

– sredstev za urejanje hlevov s sistemom
izplakovanja se ne dodeli.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti
upravičenih stroškov investicije, vendar ne
več kot znesek, ki ga dobimo, če bi dodelili
po 20.000 SIT na adaptirano stojišče za
krave oziroma 15.000 SIT na stojišče za
bike oziroma telice. Višina sredstev je sora-
zmerna obsegu adaptacije hleva.

Med upravičene stroške se štejejo stro-
ški gradbeno-obrtnih del (stroški dela in ma-
teriala), stroški strojnih in elektro instalacij
(stroški dela in materiala) ter stroški inženi-
ringa in nadzora.

m) spodbujanje urejanja starih, obstoje-
čih gnojišč:

– mnenje krajevne skupnosti o predvi-
deni sanaciji,

– potrebno dovoljenje za gradnjo je pri-
dobljeno v obdobju, ki ga natančneje dolo-
ča javni razpis,

– za gnojišča, ki so z gradbenim dovo-
ljenjem že predvidena v sklopu izgradnje
živinorejskega objekta, se sredstev ne do-
deli,

– ureditev gnojišča je skladna s predpisi
o graditvi tovrstnih objektov.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti
upravičenih stroškov investicije, vendar naj-
več 2.000 SIT/m2.

Med upravičene stroške se štejejo stro-
ški gradbeno-obrtnih del (stroški dela in ma-
teriala), stroški strojnih in elektro instalacij
(stroški dela in materiala) ter stroški inženi-
ringa in nadzora.

n) sofinanciranje analiz zemlje:
– sofinancira se stroške izdelave kemij-

ske analize zemlje.
Višina sredstev znaša do 50% vrednosti

upravičenih stroškov.
Med upravičene stroške se šteje stro-

šek kemijske analize zemlje.
o) sofinanciranje stroškov zbiranja

mleka:
– sofinancira se strošek zbiranja mleka,
– pozitivno mnenje Komisije za pripravo

predloga investicij v kmetijstvu.
Višina sredstev znaša do 50% upravičenih

stroškov, na območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost oziroma do 40% upra-
vičenih stroškov na ostalih območjih.

Med upravičene stroške pri sofinancira-
nju stroškov zbiranja mleka se štejejo stro-
ški zbiranja in transporta mleka od proizva-

jalca do mlekarne ter stroški organizacije
zbiranja.

Vloge za namene iz A sklopa tega razpi-
sa se vlaga na posebnem obrazcu, ki se ga
dobi v tajništvu Občine Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, Ajdovščina.

Vlogi mora biti priloženo:
– izpolnjen obrazec vloge (za vsak na-

men svoja vloga),
– dokazilo o stalnem prebivališču (potr-

dilo matičnega urada o stalnem prebivali-
šču ali fotokopija osebne izkaznice z obeh
strani ali fotokopija potnega lista (točke a
do n),

– fotokopija delavske knjižice za fizične
osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zava-
rovane iz kmetijstva (točke a do n),

– registracijske listine družbe za poslov-
ne subjekte (točke a do n),

– fotokopija katastrskega načrta s šrafi-
rano parcelo oziroma delom parcele, ki je
predmet zahtevka (točke a do f),

– zemljiškoknjižni izpisek za parcele, ki
so predmet zahtevka. Zemljiškoknjižni izpi-
sek ne sme biti starejši od 6 mesecev (toč-
ke a do g in k do m),

– zakupna pogodba za parcele, ki niso v
lasti vlagatelja, tudi v primeru solastništva. V
primeru, da je solastnik zakonski partner
zadostuje pisno soglasje. Zakupna pogod-
ba mora biti sklenjena za najmanj 10 let
(točke a do g in k do m),

– pisno soglasje solastnika oziroma za-
kupodajalca za izvedbo agromelioracije,
obnove oziroma ureditve zemljišča (točke a
do e),

– mnenje KSS o upravičenosti investici-
je ter ocena možnosti preživetja kmetije (toč-
ke a do o),

– mnenje krajevne skupnosti o predvi-
deni sanaciji (točka m),

– overjena kupna pogodba v primeru na-
kupa kmetijskih zemljišč sklenjena v letu 2002
ali 2003 – original na vpogled (točka f),

– računi za sadilni material (točke a, b
in e),

– računi za nakup opreme oziroma me-
hanizacije (točki d in h),

– račun o plačilu nadzora ekološkega
kmetovanja (točka j),

– račun o plačilu kemijske analize zem-
lje (točka n),

– dovoljenje Zavoda za gozdove za po-
sege na površinah, ki so po katastrski kul-
turi opredeljene kot gozd (točke a do e),

– ustrezno pravnomočno dovoljenje za
gradnjo pridobljeno v letih 2000, 2001,
2002 ali 2003 (točke g, k, l in m),

– izjava Ministrstva za okolje in prostor,
da je opravljena presoja vplivov na okolje,
če agromelioracije, obnova oziroma uredi-
tev pomeni poseg v prostor in se opravlja
na površini 4 ha in več (točke a do e),

– dokazilo o članstvu v društvu oziroma
združenju ekoloških kmetovalcev (točka j),

– odločba upravne enote o prijavi obno-
ve vinograda in vpisu v register prideloval-
cev grozdja in vina (točka a).

Agromelioracija, obnova oziroma uredi-
tev ne sme biti v nasprotju z občinskim pla-
nom, oziroma mora biti v skladu s prostor-
skim planom (če gre za poseg v prostor).
Občina Ajdovščina bo pri vseh vlogah pre-
verila ta pogoj in v primeru neizpolnjevanja
vlogo zavrnila.

B – subvencioniranje obrestne mere pri
kreditiranju investicij v objekte za kmetijsko
proizvodnjo, investicij v nakup mehanizaci-
je, investicij v dopolnilne dejavnosti in inve-
sticij v nakup kmetijskih zemljišč, v skupni
višini 7 mio SIT

a) za investicije za povečevanje prireje
mleka in mesa na kmetijah se obrestna me-
ra subvencionira pri bančnih kreditih:

– za novogradnje in adaptacije hlevov za
govedo, drobnico in konje, kjer je vrednost
investicije najmanj 2 mio SIT,

– za hlevsko in dvoriščno opremo (linija
molže, linija spravila krme in drugo),

– za novogradnje prašičjih objektov,
kombinirano z najmanj 10 plemenskimi svi-
njami in vzrejo mladičev,

– za novogradnje drugih živinorejskih ob-
jektov minimalnega obsega, najmanj za šte-
vilo živali, ki je opredeljeno za dodelitev pod-
por pri novogradnjah točke g) 3. člena tega
pravilnika.

Višina sredstev znaša do 20% vrednosti
upravičenih stroškov investicije na območju
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejav-
nost oziroma do 10% na ostalih območjih.
Sredstva se dodeli v obliki subvencionirane
obrestne mere kreditom najetih v skladu s
tem pravilnikom.

Med upravičene stroške investicij pri no-
vogradnjah in adaptacijah hlevov se štejejo
stroški gradbeno-obrtnih del (stroški dela in
materiala), stroški strojnih in elektro instala-
cij (stroški dela in materiala) ter stroški inže-
niringa in nadzora.

Upravičeni stroški investicij pri nakupu
hlevske in dvoriščne opreme se štejejo stro-
ški nakupa strojev oziroma opreme.

b) za investicije v posodabljanje strojne-
ga parka na kmetijah se obrestna mera sub-
vencionira pri bančnih kreditih:

– za nakup sodobnih kmetijskih traktor-
jev s štirikolesnim pogonom in varnostno
kabino,

– za nakup sodobnih strojev v poljedel-
stvu, travništvu, trajnih nasadih in vrtnarstvu,

– za nakup sodobne dvoriščne mehani-
zacije,

– za nakup opreme in strojnih linij za
predelavo in dodelavo kmetijskih pridelkov
na domu.

Višina sredstev znaša do 20% vrednosti
upravičenih stroškov investicije. Sredstva se
dodeli v obliki subvencionirane obrestne
mere kreditom najetih v skladu s tem pravil-
nikom.

Med upravičene stroške investicije pri
posodabljanju strojnega parka na kmetijah
se štejejo stroški nakupa strojev oziroma
opreme.

c) za investicije v dopolnilne dejavnosti
na kmetijah se obrestna mera subvencioni-
ra pri bančnih kreditih:

– za investicije v posodabljanje in pove-
čevanje zmogljivosti stacionarnega in izlet-
niškega turizma na kmetijah,

– za investicije v posodabljanje in novo-
gradnje kleti in objektov, povezanih s pro-
dajo in promocijo vin,

– za investicije v skladiščne in hladilne ka-
pacitete za skladiščenje sadja in zelenjave,

– za investicije v objekte za predelavo
mleka, mesa in sadja na kmetijah,

– za investicije v sušilnice za mesne iz-
delke in sadje.
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Višina sredstev znaša do 20% vrednosti
upravičenih stroškov investicije na območju
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejav-
nost oziroma do 10% na ostalih območjih.
Sredstva se dodeli v obliki subvencionirane
obrestne mere kreditom, najetih v skladu s
tem pravilnikom.

Med upravičene stroške investicije pri
investicijah v dopolnilne dejavnosti na kme-
tijah se štejejo stroški gradbeno-obrtnih del
(stroški dela in materiala), stroški strojnih
in elektro instalacij (stroški dela in materia-
la), stroški opreme ter stroški inženiringa
in nadzora.

d) za nakup kmetijskih zemljišč se obre-
stna mera subvencionira pri bančnih kredi-
tih pod naslednjimi pogoji:

– kmetija ima obdelana vsa svoja kmetij-
ska zemljišča,

– kupljeno kmetijsko zemljišče predstav-
lja povečanje površine obdelovalnih kmetij-
skih zemljišč kmetije,

– kupljeno kmetijsko zemljišče se bo
uporabljalo za intenzivno kmetijsko pridela-
vo oziroma agromelioracijo, obnovo ali ure-
ditev.

Višina sredstev znaša do 20% vrednosti
upravičenih stroškov investicije. Sredstva
se dodeli v obliki subvencionirane obre-
stne mere kreditom najetih v skladu s tem
pravilnikom.

Med upravičene stroške investicije spa-
da kupnina kmetijskega zemljišča.

Splošni pogoji
Višina kredita z bonificirano obrestno

mero, za investicije v skladu z nameni te
točke razpisa je največ 60% vrednosti upra-
vičenih stroškov investicije razen investicij v
nakup opreme za hlajenje in skladiščenje
mleka, pri katerih je višina kredita z bonifici-
rano obrestno mero do 100% vrednosti
upravičenih stroškov investicije.

Doba odplačevanja kredita je odvisna od
višine kredita, pri čemer je do višine kredita
1,5 mio SIT doba odplačevanja 3 leta, od
višine kredita 1,5 mio SIT do 5 mio SIT je
doba odplačevanja 5 let ter nad 5 mio SIT
je doba odplačevanja 10 let.

Prosilci lahko pridobijo kredit z bonifici-
rano obrestno mero do tiste višine vredno-
sti investicije, kot jo za posamezno prora-
čunsko obdobje določi občinski svet.

Najvišja vrednost kredita z bonificirano
obrestno mero, ki ga investitor lahko prido-
bi je 10 mio SIT.

Jamstvo za vračilo kredita je zavarovanje
oziroma hipoteka, z izjemo kredita do višine
1 mio SIT, kjer je skladno s pogoji banke,
možnost zavarovanja kredita s poroki.

Enoletni moratorij odplačevanja kredita
pripada prejemnikom sredstev, ki pridobijo
kredit, višji od 3 mio SIT z dobo odplačeva-
nja, daljšo od 5 let. V tem obdobju se kredi-
tojemalcem subvencionira celotna obrestna
mera.

Doba za odplačevanje kreditov za na-
kup premičnin (kmetijska oprema, meha-
nizacija) je največ 5 let, za nakup oziroma
izgradnjo nepremičnin (stavbe, zemljišča)
pa 10 let.

Potrebno dovoljenje za gradnjo je pri-
dobljeno v obdobju, ki ga natančneje dolo-
ča javni razpis.

Vloge za namene iz B sklopa tega razpi-
sa se vlaga na posebnem obrazcu, ki se ga

dobi v tajništvu Občine Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, Ajdovščina.

Vlogi mora biti priloženo:
– izpolnjen obrazec vloge (za vsak na-

men svoja vloga),
– dokazilo o stalnem prebivališču (potr-

dilo matičnega urada o stalnem prebivali-
šču ali fotokopija osebne izkaznice z obeh
strani ali fotokopija potnega lista (točke a
do d),

– fotokopija delavske knjižice za fizične
osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zava-
rovane iz kmetijstva (točke a do d),

– registracijske listine družbe za poslov-
ne subjekte (točke a do d),

– mnenje KSS o upravičenosti investici-
je ter ocena možnosti preživetja kmetije (toč-
ke a do d),

– poslovni načrt investicije za kredite v
višini 8 mio SIT in več (točki a in c),

– ustrezno pravnomočno dovoljenje za
gradnjo pridobljeno v letih 2000, 2001,
2002 ali 2003 (točki a in c),

– izdelan program trženja proizvodov in
izjavo o zagotovitvi lastne surovine za izvaja-
nje dopolnilne dejavnosti (točka c),

– predpogodba oziroma overjena kupna
pogodba v primeru nakupa kmetijskih zem-
ljišč, ki je sklenjena v letu 2002 ali 2003 –
original na vpogled (točka d).

C – sofinanciranje namenov s področja
pospeševanja razvoja podeželja, poveza-
nih z razvojem kmetijstva, v skupni višini 5
mio SIT

Sredstva za sofinanciranje programov
pospeševanja razvoja podeželja in razvoja
kmetijstva se dodeli za:

– delovanje društev, ki so neprofitna in
se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja po-
deželja ter kmetijstva,

– programe izobraževanja kmetijskih
proizvajalcev,

– programe obveščanja in informiranja
kmetijskih proizvajalcev,

– programe popularizacije kmetijstva ter
dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospo-
darstvih.

Višina sredstev znaša do 40% upraviče-
nih stroškov izvedbe programa.

Med upravičene stroške spadajo stroški
pisarniškega materiala, stroški izobraževal-
nih gradiv, stroški strokovne literature, stro-
ški predavateljev ter demonstratorjev v okvi-
ru izobraževanj, stroški izdelave in distribu-
cije brošur letakov ter reklam.

Vloga se vloži v pisni obliki z naslednjimi
prilogami:

– statut društva oziroma združenja, za
druge pravne osebe potrdilo o registraciji
pravne osebe,

– utemeljitev projekta z opredelitvijo pri-
čakovanih rezultatov,

– izjava o prejetih sredstvih v preteklem
letu s stani Občine Ajdovščina.

Prejemniki sredstev za namene po točki
C tega razpisa so po izvedbi programa dol-
žni Občini Ajdovščina posredovati poročilo,
iz katerega morajo biti razvidni rezultati in
njihova realizacija v primerjavi s pričakova-
nimi rezultati.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstev

Za namene iz sklopa A do 31. 12. 2003.
Za namene iz sklopa B do 31. 12. 2003.
Za namene iz sklopa C do 31. 12. 2003.

5. Rok, v katerem morajo biti predlože-
ne vloge za dodelitev sredstev po tem raz-
pisu in opremljenost ovitka

Vloge za namene iz A in B sklopa tega
razpisa morajo biti predložene na naslov: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdov-
ščina, osebno ali priporočeno po pošti do
najkasneje 30. maja 2003 v zapečatenem
ovitku, označenem z: “Ne odpiraj – prijava
na razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva“,
na ovitku mora biti tudi jasno označen natan-
čen namen na katerega se vloga nanaša.

Vloge iz C točke tega razpisa morajo biti
predložene na naslov: Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina, osebno ali
priporočeno po pošti v zapečatenem ovit-
ku, označenem s: “Prijava na razpis za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva“. Rok za oddajo
vlog ni predpisan.

6. Datum odpiranja vlog in rok, v kate-
rem bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa

Odpiranje pravočasno prispelih vlog po A
in B točko tega razpisa bo 3. junija 2003 v
prostorih Občine Ajdovščina. Odpiranje vlog
ni javno. Vloge iz C točke tega razpisa se
odpira ob prispetju in obravnava na prvi na-
slednji seji Komisije za pripravo predloga in-
vesticij v kmetijstvu. Prepozno prispele vloge
oziroma vloge, ki bodo neustrezno oprem-
ljene se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Rok
dopolnitve nepopolno predložene vloge je
15 dni od dneva prejema poziva. Vloge, ki jih
vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni se
zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne.

Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni
v roku 45 dni od dneva odpiranja vloge
oziroma v 15 dneh od dneva obravnave vlo-
ge pri Komisiji za pripravo predloga investi-
cij v kmetijstvu.

7. Prosilci morajo k vlogi priložiti vso z
razpisom zahtevano dokumentacijo, komi-
sija pa lahko zahteva dostavitev dodatne do-
kumentacije.

8. Občina Ajdovščina bo sredstva po
tem razpisu dodeljevala v skladu z določili
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva.

9. Prejemniki sredstev bodo na podlagi
sklepa o dodelitvi sredstev sklenil pogodbo
z Občino Ajdovščina. S pogodbo bo natan-
čneje urejen način in pogoji koriščenja sred-
stev ter izplačilo le teh.

Občina Ajdovščina

Št. 287-04/02-2 Ob-92579
Na podlagi Odloka o proračunu Občine

Vojnik za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 33/03) ter
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje
zaposlovanja v Občini Vojnik (Ur. l. RS, št.
97/02) župan Občine Vojnik objavlja

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za

pospeševanje zaposlovanja v Občini
Vojnik za leto 2003

I. Predmet javnega razpisa
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja

se namenijo kot nepovratna finančna po-
moč (subvencija) za kritje dela stroškov pla-
če v prvih treh mesecih zaposlitve za:

– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki
je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna
oseba, če ima takšna zaposlitev za posledi-
co neto povečanje delovnih mest,
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– samozaposlitev osebe, ki je bila na Re-
publiškem zavodu za zaposlovanje – (v na-
daljevanju: RZZ) prijavljena kot brezposelna
oseba.

Skupna višina sredstev, ki se dodeljuje
na podlagi razpisa, znaša 6,4 mio SIT.

II. Upravičenci
Upravičenci do sredstev za pospeševa-

nje zaposlovanja so:
– podjetja: gospodarske družbe in sa-

mostojni podjetniki posamezniki s sedežem
in gospodarsko dejavnostjo na območju ob-
čine Vojnik, ki v letu 2003 zaposlijo brezpo-
selno osebo iz 1. točke tega razpisa,

– brezposelne osebe, ki v letu 2003 ure-
sničijo samozaposlitev na območju občine
Vojnik.

Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena
Uredbe o namenih in pogojih za dodeljeva-
nje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem
državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 59/00). Pri
podjetnikih posameznikih se ti pogoji smi-
selno upoštevajo.

Do pomoči niso upravičena podjetja v
težavah in sektorji kmetijstva ter ribištva.

III. Pogoji
1. Pogoji, ki jih mora upravičenec izpol-

njevati za pridobitev sredstev so:
– da je novozaposlena oseba državljan

Republike Slovenije,
– da je novozaposlena oseba prijavljena

na RZZ najmanj en mesec pred dnem za-
poslitve,

– da je zaposlitev brezposelne osebe
sklenjena v letu 2003,

– da ima upravičenec sedež gospodar-
ske dejavnosti na območju Občine Vojnik,

– da pomoč predstavlja spodbudo za ne-
to povečanje delovnih mest.

2. Upravičencu se dodelijo nepovratna
sredstva največ v višini 200.000 SIT za vsa-
ko novo delovno mesto za nedoločen čas.
Višina pomoči ni višja, kot je potrebno za
dosego namena in je začasnega značaja.

IV. Vsebina vloge
Vlagatelj mora k vlogi predložiti nasled-

nja dokazila:
1. obrazec Občine Vojnik za subvencio-

niranje novih zaposlitev, ki se dobi v tajniš-
tvu občine v času uradnih ur od 5. 5. 2003
naprej.

2. potrdilo RZZ, da je bila oseba za ka-
tero uveljavljajo subvencijo registrirana kot
brezposelna oseba oziroma dokazila, da se
oseba prvič zaposluje (fotokopija delovne
knjižice ali overjena izjava vlagatelja),

3. dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
4. odločbo o izpolnjevanju predpisanih

pogojev za opravljanje pridobitne dejavno-
sti in priglasitveni list (za s.p.) oziroma,

5. odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje registrirane dejavnosti (za druge
gospodarske družbe),

6. izjavo, da podjetje ni v težavah in da
predstavlja razpisana pomoč spodbudo za
neto povečanje delovnih mest,

7. izjavo, da za ta namen še ni dobil
državne pomoči oziroma kolikšen del je do-
bil že iz drugih virov.

V. Rok in način prijave razpisa
Rok za prijavo na javni razpis je od 5. 5.

2003 do porabe sredstev oziroma najka-
sneje do 15. 12. 2003.

Vloga z zahtevanimi dokazili mora biti
priporočeno poslana po pošti ali osebno
oddana v tajništvu Občine Vojnik, Keršova
ul. 8, 3212 Vojnik. Za čas prejema se upoš-
teva čas, ko je popolna vloga oddana v taj-
ništvu oziroma oddana s priporočeno poši-
ljko na pošti.

Upravni organ Občine Vojnik lahko od
prosilca zahteva tudi dodatno dokumentaci-
jo. Vloga, ki ne vsebuje zahtevane doku-
mentacije, se zavrne.

Vse popolne vloge bo obravnaval Odbor
za gospodarstvo in turizem.

Sklepe o dodelitvi sredstev bo sprejel
župan na podlagi predloga Odbora za go-
spodarstvo in turizem najkasneje v 60. dneh
po prejemu vloge. Prosilci bodo prejeli
sklepe v 30 dneh po sprejemu.

Vse informacije lahko dobite na sedežu
Občine Vojnik, Keršova 8 ali po tel.
03/78-006-22 (Mojca).

Občina Vojnik

Št. 286-4/03-2 Ob-92580
Na podlagi Odloka o proračunu Občine

Vojnik za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 33/03)
ter Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja obrti,
podjetništva in turizma v Občini Vojnik (Ur.
l. RS, št. 97/02) župan Občine Vojnik ob-
javlja

javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev za

pospeševanje razvoja obrti,
podjetništva in turizma v Občini Vojnik

v letu 2003
I. Predmet javnega razpisa
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti,

podjetništva in turizma se namenijo kot ne-
povratna finančna pomoč (subvencija) za
obresti in sicer maksimalno v višini 4% obre-
stne mere za eno leto na podlagi pogodbe
sklenjene z banko od 1. 1. 2003. Upravi-
čencu se subvencionira obrestna mera za
posojila v maksimalni višini 20 mio SIT.

Upravičeni stroški materialnih investicij
so zemljišče, poslopja, stroji in oprema.
Upravičeni stroški nematerialnih investicij so
stroški nakupa tehnologije.

Skupna višina sredstev, ki se dodeljuje
na podlagi razpisa, znaša 3 mio SIT.

II. Upravičenci
Za sredstva za pospeševanje razvoja obr-

ti, podjetništva in turizma lahko zaprosijo:
podjetja: gospodarske družbe in samo-

stojni podjetniki posamezniki s sedežem in
gospodarsko dejavnostjo na območju Ob-
čine Vojnik, ki so v letu 2003 sklenili po-
godbo o najemu dolgoročnega posojila in
še niso prejeli enake subvencije.

Do pomoči niso upravičena podjetja v
težavah in sektorji kmetijstva, ribištva ter je-
klarstva.

Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena
Uredbe o namenih in pogojih za dodeljeva-
nje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem
državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 59/00). Pri
podjetnikih posameznikih se ti pogoji smi-
selno upoštevajo.

III. Pogoji
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnje-

vati za pridobitev sredstev so:

– da je bančna pogodba sklenjena v le-
tu 2003 za stroške materialnih investicij:
(zemljišče, poslopja, stroji in oprema) oziro-
ma za stroške nematerialnih investicij (stro-
ški nakupa tehnologije),

– ima sedež dejavnosti na območju Ob-
čine Vojnik.

Intenzivnost pomoči ne sme presegati
55% upravičenih stroškov investicije. Pre-
jemnik pomoči mora prispevati najmanj 25%
vrednosti investicije, investicijski projekt pa
mora v regiji ostati najmanj 5 let.

IV. Vsebina vloge
1. Obrazec Občine Vojnik za subvencio-

niranje obrestne mere, ki se dobi v tajništvu
občine v času uradnih ur od 5. 5. 2003
naprej.

2. Odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gospodarskih dejavnosti.

3. Pogodba o najemu posojila.
4. Bančni izračun realnih obresti za eno

leto.
5. Potrdilo o plačanih davkih.
6. Izjavo, da podjetje ni v težavah in da

predstavlja razpisana pomoč spodbudo za
izvedbo nameravanega projekta.

7. Izjavo, da za ta namen še ni dobil
državne pomoči oziroma kolikšen del je do-
bil že iz drugih virov.

V. Rok in način prijave razpisa
Rok za prijavo na javni razpis je od 5. 5.

2003 do porabe sredstev oziroma najka-
sneje do 15. 12. 2003.

Vloga z zahtevanimi dokazili mora biti
poslana priporočeno po pošti ali osebno
oddana v tajništvu Občine Vojnik, Keršova
ul. 8, 3212 Vojnik. Za čas prejema se upoš-
teva čas, ko je popolna vloga oddana v taj-
ništvu oziroma oddana s priporočeno poši-
ljko na pošti.

Upravni organ Občine Vojnik lahko od
prosilca zahteva tudi dodatno dokumentaci-
jo. Vloga, ki ne bo vsebovala zahtevane do-
kumentacije, se zavrne.

Vse popolne vloge bo obravnaval Odbor
za gospodarstvo in turizem.

Sklepe o dodelitvi sredstev bo sprejel
župan na podlagi predloga Odbora za go-
spodarstvo in turizem najkasneje v 60. dneh
po prejemu vloge. Vlagatelji bodo prejeli
sklepe v 30 dneh po sprejemu.

Vse informacije lahko dobite na sedežu
Občine Vojnik, Keršova 8 ali po telefonu
03/78-00-622 (Mojca).

Občina Vojnik

Ob-92581
Na podlagi sklepa Občinskega sveta ob-

čine Vojnik o sprejemu proračuna z dne
26. 3. 2003 ter Pravilnika o finančnih inter-
vencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 80/02) Odbor
za kmetijstvo in razvoj podeželja Občine Voj-
nik objavlja

javni razpis
finančne intervencije za ohranjanje in

razvoj kmetijstva v Občini Vojnik za leto
2003

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev ne-

povratnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Vojnik za leto 2003 v
skupni višini 12,740.000 SIT.

II. Upravičenci
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Upravičenci do sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva so:

– fizične osebe-kmetje, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost, in imajo v Občini Voj-
nik stalno bivališče,

– društva, krožki in združenja, ki deluje-
jo na področju kmetijstva v občini, kjer ima-
jo tudi svoj sedež oziroma so člani društva
občani Občine Vojnik,

– strokovne in veterinarske službe, ki de-
lujejo na področju kmetijstva v občini ali
regiji.

III: Nameni dodeljevanja sredstev
1.Subvencije za ohranjanje kmetijskih

površin in odpravljanje zaraščanja
Predmet razpisa so sredstva v skupni

višini 9,610.000 SIT.
Način razdeljevanja sredstev
Višina izplačanih sredstev se določi na

podlagi točkovnega sistema. Vrednost toč-
ke je odvisna od na razpis prispelih vlog, ki
ustrezajo razpisnim pogojem. Točkuje se:

1. velikost kmetijskih zemljišč, ki se ob-
delujejo – 20 točk /ha,

2. hribovske in strme kmetije – 40
točk/ha,

3. število GVŽ – 30 točk/GVŽ,
4. predaja kmetije mladim – 100

točk/ha,
5. naravni pogoji kmetovanja – od 0 do

100 točk/ha,
6. dodatni agrotehnični ukrepi (izboljša-

nje travne ruše, razširitev kolobarja na nji-
vah) – 200 točk/ha posejane površine.

Pogoji za pridobitev sredstev
Upravičenci morajo biti lastniki ali na-

jemniki najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč na
območju občine.

Travne površine obnavljati z dosejava-
njem in vsaj 1 x letno pokositi, pašnike po-
pasti in sproti čistiti., krčiti grmovje.

Na njivah kolobariti z žiti, okopavinami,
TDM in rastlinami za zeleni podor.

Obtežba živine na obdelovalnih površi-
nah od 0,5-1,8 GVŽ/ha.

Število živali na kmetiji mora biti najmanj
1 GVŽ/kmetijo, izjema so trajni nasadi in
zelenjadarska proizvodnja.

Pod točko 4: pomoč pri predaji kmetije
se lahko za isto zemljišče uveljavlja le
enkrat.

Pod točko 5: kmetija ima težje pogoje
kmetovanja, oziroma se ukvarja z ekolo-
ško/ integrirano ali drugo okolju prijazno
pridelavo.

Pod točko 6: na podlagi računa se upoš-
tevajo stroški za nakup semen trav, TDM,
krmnih in strniščnih dosevkov ter rastlin za
zeleni podor na njivah. Veljajo računi za leto
2002 in 2003. Upošteva se normativ pora-
be semen /ha.

Potrebna dokumentacija:
– izpolnjen razpisni obrazec;
– kopija zbirne vloge Neposredna plači-

la za leto 2003 Ministrstva za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano (priloženi obrazci A
- Osnovni podatki o kmetijskem gospodar-
stvu, B - Stalež živali, C - Prijava kmetijskih
zemljišč v uporabi za leto 2003 in fotokopi-
ja predtiskanega obrazca Kmetijska zemlji-
šča v uporabi v letu 2002, D - Zahtevek za
plačila na površino);

– potrdila članstva oziroma dokazila o
naravnih pogojih kmetovanja (ekološko, in-
tegrirano);

– fotokopija pogodbe/aneksa o vključi-
tvi kmetije v Slovenski kmetijsko okoljski
program-SKOP;

– fotokopija darilne/izročilne pogodbe
pri predaji kmetije mladim v zadnjih 5 letih
(velja le za tiste mlade kmete, ki pomoči še
niso uveljavljali v letu 2002);

– fotokopije računov za nakup semen
trav, TDM, strniščnih in krmnih dosevkov.

Način izplačila
Na podlagi sklepa odbora, ki bo med

letom spremljal izpolnjevanje pogojev (zapi-
snik komisijskega ogleda).

2. Ekološko kmetovanje
Višina razpisanih sredstev je 300.000

SIT. Prednost pri sofinanciranju imajo upra-
vičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejav-
nost.

Upravičeni stroški:
Sofinancirajo se stroški kontrole na eko-

loških kmetijah v višini 15.000 SIT/kmetijo.
Potrebna dokumentacija:
– izpolnjen razpisni obrazec;
– potrdilo o statusu ekološke kmetije ozi-

roma o vključenosti kmetije v kontrolo eko-
loških kmetij;

– dokazila o plačilu računa za stroške
kontrole v letu 2003.

3. Sofinanciranje zbiranja mleka
Predmet razpisa so sredstva v višini

530.000 SIT.
Upravičenci in višina sredstev
Do sofinanciranja zbiranja mleka je upra-

vičen organizator odkupa (zadruga) na
osnovi letne pogodbe v višini do 20% stro-
škov, ki nastajajo zaradi zbiranja mleka in
dodatnih analiz.

Pogoji za pridobitev sredstev in potre-
bna dokumentacija

V vlogi razpisne dokumentacije morajo
biti navedeni razlogi za ohranitev mlečne
proge, višina zagotavljanja lastnih sredstev
ter seznam kmetov in količina mleka, ki se
zbira.

4. Sofinanciranje osemenjevanja krav in
telic

Višina razpisanih sredstev je 1,100.000
SIT.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva, namenjena umetnemu osem-

enjevanju krav in telic, se izplačujejo slu-
žbam, ki imajo koncesijo za osemenjeva-
nje neposredno na podlagi izstavljenega
računa. K računu je potrebno priložiti sez-
nam upravičencev-kmetov ter poročila o
prvih osemenitvah. Sofinacirajo se stroški
v višini 1.000 SIT za prvo osemenitev krav
in telic.

5. Kmetijsko pospeševalna dejavnost in
izobraževanje

Višina razpisanih sredstev je 700.000
SIT. Sredstva se izplačujejo pooblaščenim
organizacijam, ki opravljajo izobraževanja v
kmetijstvu, analize vzorcev zemlje in krme,
testiranje škropilnic in izdelavo tehnoloških
projektov in načrtov.

Pogoji za pridobitev sredstev in upravi-
čeni stroški:

– kmetom se krijejo stroški izobraževa-
nja do višine 50%, stroški analiz zemlje in
krme do višine 50%, stroški testiranja škro-
pilnic do višine 100%, stroški izdelave pro-
jektov in načrtov do 12% stroškov od celot-
ne investicije, oziroma največ do 30.000
SIT na upravičenca.

– pooblaščenim izvajalcem aktivnosti se
krijejo plačila honorarjev in potnih stroškov
zunanjih predavateljev, stroški uporabe pro-
storov za izvedbo strokovnih ekskurzij in de-
monstracijskih poskusov ter plačilo drugih
materialnih stroškov, vezanih na posamez-
no obliko izobraževanja za kmete do višine
50% stroškov izobraževanja.

Potrebna dokumentacija:
– izvajalec izobraževanja/aktivnosti pre-

dloži: finančno ovrednoten program z
ustreznimi dokazili - vloga za sofinanciranje
s priloženim računom o izvedeni storitvi ter
seznamom in participacijo kmetov, upora-
bnikov storitev za posamezne oblike izobra-
ževanj oziroma usposabljanj.

6. Sofinanciranje delovanja društev
Višina razpisanih sredstev je 500.000

SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Občina bo sofinancirala do 30% stro-

škov za izvedbo programa društva. Društva
k vlogi priložijo:

– finančno ovrednoten program dela
društva za tekoče leto,

– finančno poročilo o delu društva v pre-
teklem letu.

IV. Splošni pogoji
– subvencije se bodo dodeljevale do po-

rabe sredstev za v tekočem letu izvedene
ukrepe;

– upravičenci morajo podati izjavo, da
za posamezen namen niso pridobili sred-
stev iz državnih ali mednarodnih virov oziro-
ma koliko sredstev so iz teh virov za dolo-
čen namen že prejeli in priložiti ustrezno
dokumentacijo;

– sredstva za investicije se lahko dodeli-
jo le za investicije začete v tekočem letu,
razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potre-
bno nujno pričeti že prej;

– vse pravočasno prispele vloge bo
obravnaval Odbor za kmetijstvo in razvoj po-
deželja.

V. Koriščenje sredstev
Upravičenost zahtevkov bo potrdil Od-

bor za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Ob-
čini Vojnik v roku 60 dni po preteku roka za
oddajo vlog. Rok dopolnitve nepopolnih
vlog je 15 dni od prejema poziva. Upravi-
čenci bodo o prejemu sredstev obveščeni v
roku 30 dni od zasedanja odbora.V primeru
nenamenske porabe sredstev bo prejemnik
moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakoni-
timi zamudnimi obrestmi za obdobje od dne-
va nakazila dalje.

VI. Rok za vložitev zahtevkov
Vloge je potrebno vložiti najkasneje do

petka 30. maja 2003.
Vloge se vložijo osebno v tajništvu obči-

ne ali s priporočeno pošto na naslov Obči-
na Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, s pripi-
som “Prijava na razpis kmetijstvo za namen
(navedite točen namen)“.

VII. Razpisna dokumentacija in informa-
cije

Razpisni obrazci bodo vlagateljem na vo-
ljo od srede 23. aprila 2003 v času uradnih
ur, ponedeljek, sreda, petek med 8. in 12.
uro, v sredo pa tudi med 14. in 16. uro v
tajništvu občine, kontaktni osebi za infor-
macije v zvezi z razpisom sta Kristina Ba-
čovnik, tel. 78-00-640/627 in Irma Blazin-
šek tel. 78-00-620.

Občina Vojnik
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Javne dražbe

Ob-92620

Javna dražba
za prodajo nepremičnine

1. Naročnik: Republika Slovenija, Vla-
da Republike Slovenije, Servis skupnih
služb Vlade, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, telefaks 01/47-81-805.

2. Predmet javne dražbe:
(a) odprodaja poslovnega objekta.
(b) Kraj: Ilirska Bistrica, Gregorčičeva

ul. 2.
(c) Vrsta nepremičnine: poslovni ob-

jekt Dom na Vidmu, v izmeri 3.649,40 m2.
(d) Nepremičnina se odprodaja v celo-

ti po sistemu videno-kupljeno. Predpisa-
ne davčne dajatve na promet nepremični-
ne in stroške prepisa plača kupec.

(e) Kupec se je dolžan o dejanskem in
pravnem stanju nepremičnine seznaniti in
iz tega naslova nima nobenih zahtevkov
do prodajalke.

3. Izklicna cena nepremičnine je:
240,000.000 SIT.

4. Javna dražba se bo opravila ustno.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba

mora biti sklenjena v roku petnajstih de-
lovnih dni po opravljeni javni dražbi.

6. Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku
osmih dni od podpisa pogodbe na tran-
sakcijski račun proračuna RS št.
01100-6300109972 sklicna št. 18
10995-7200005-35117741. Položena
kavcija se všteje v kupnino.

7. Višina kavcije: pred dražitvijo mora-
jo dražitelji položiti kavcijo v višini 10%
izklicne cene na transakcijski račun pro-
računa RS št. 01100-6300109972 sklic-
na št. 18 10995-7200005-35117741. Po
opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki
na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v
roku petnajst dni brez obresti.

8. Ogled nepremičnine je možen dne
6. 5. 2003 med 9. in 11. uro.

9. Udeležba na javni dražbi in njeni
pogoji:

(a) Dražitelji morajo pred začetkom jav-
ne dražbe prijaviti svojo udeležbi in prilo-
žiti:

– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokade ŽR (velja za
pravne osebe in s.p.),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba,

– pooblastilo za sodelovanje na dra-
žbi.

10. Datum, čas in kraj javne dražbe:
16. 5. 2003 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Re-
publike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 25a, 1000 Ljublja-
na.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Razpisi delovnih
mest

Ob-92554
Svet Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje

135, 6221 Dutovlje, razpisuje delovno me-
sto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkci-

jo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter
43. členom Zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI- A (Ur.
l. RS, št. 64/01).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobno-
sti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.

Predviden začetek dela bo 30. 9. 2003
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k ime-
novanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih iz-
kušnjah, kratkim življenjepisom ter progra-
mom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za
mandatno obdobje pošljite najkasneje v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje 135, 6221
Dutovlje, z oznako »Prijava za razpis za rav-
natelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Osnovna šola Dutovlje

Št. 279/03 Ob-92572
Na podlagi 62. člena v povezavi z

71. členom Statuta in Akta o sistemizaciji
delovnih mest, Klinični center Ljubljana raz-
pisuje:

delovno mesto glavne medicinske
sestre SPS Pediatrična klinika.

Za glavno medicinsko sestro lahko kan-
didira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogo-
je:

– da je višja medicinska sestra ali medi-
cinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega
5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih me-
stih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Strokovni direktor KC bo imenoval glav-
no medicinsko sestro SPS Pediatrična klini-
ka po pridobitvi soglasja strokovnega direk-
torja SPS ter mnenja strokovnega kolegija
zdravstvene nege SPS za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev naj kandidati/kandidatke poš-
ljejo v roku 15 dni po objavi tega razpisa na
naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska
služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljublja-
na, s pripisom »za razpisno komisijo za de-
lovno mesto glavne medicinske sestre SPS
Pediatrična klinika«.

O izbiri bodo kandidati/kandidatke ob-
veščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.

Klinični center Ljubljana

Št. 111-26/03-0515 Ob-92725
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):

a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na sedežu v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3. čle-
nu Zakona o spremembah in dopolnitvah za-
kona o sodniški službi oziroma pogoje za
izvolitev za sodnika upravnega sodišča dolo-
čene v 8. členu Zakona o upravnem sporu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Druge objave

Ob-92578
Na podlagi 71. člena Zakona o sodniški

službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02) Ministrstvo za pra-
vosodje objavlja

javni poziv

a) okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev enega okrajnega sodnika na Mini-
strstvo za pravosodje. Dodeljeni sodnik bo
opravljal zahtevnejša strokovna dela na po-
dročju izvršbe. Predvideni čas dodelitve je
6 mesecev,

b) višjim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev enega viššjega sodnika na Mini-
strstvo za pravosodje. Dodeljeni sodnik bo
sodeloval pri pripravi zakonodaje na podro-
čju kazenskega prava. Predvideni čas do-
delitve je 6 mesecev,

c) sodnikom Upravnega sodišča Repu-
blike Slovenije, k vložitvi prijav za dodelitev
enega sodnika Upravnega sodišča na
Ustavno sodišče Republike Slovenije. Do-
deljeni sodnik mora biti usposobljen za
odločanje v upravnih sporih in posebej spe-
cializiran za področje denacionalizacijskih
zadev. Predvideni čas dodelitve je 3 leta.

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave tega poziva na naslov: Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 360-01-5/03-1059 Ob-92517
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobi-

vanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) in sklepa Občinskega sveta Občine
Ljutomer št. 344-04-801/03-928 z dne
2. 4. 2003, objavlja Občina Ljutomer na
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podlagi sklepa sprejetega na seji Komisije
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanja s
stvarnim premoženjem Občine Ljutomer
dne 8. 4. 2003

javno ponudbo
za oddajo poslovnega prostora v najem

1. Organizator javne ponudbe: Občina
Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

2. Predmet javne ponudbe: oddaja po-
slovnega prostora v pritličju Mestne hiše v
Ljutomeru (bivši Rotovž) v najem, v velikosti
120,75 m2, kar predstavlja netto površino
poslovnega prostora v velikosti 105,25 m2

in netto poslovno površino pod arkadami
(zastekljeni del) v izmeri 15,50 m2.

3. Najemnik poslovnega prostora je dol-
žan:

– plačati osnovni vložek v višini
43.381,77 EUR oziroma 10,065.477,30
SIT (srednji tečaj Banke Slovenije na dan
21. 3. 2003), v roku 8 dni od podpisa na-
jemne pogodbe,

– za čas 102 mesecev, to je do leta
2012 plačevati efektivne stroške v višini
246,96 EUR oziroma 57.298,88 SIT,

– za čas od leta 2012 pa najemnino v
višini 370,43 EUR oziroma 85.947,50 SIT;

in vsa leta pa dodatno poravnavati:
– stroške ogrevanja, ki se obračunajo

na podlagi porabe,
– nadomestilo za uporabo stavbnega

zemljišča,
– odvoz komunalnih odpadkov po de-

janskih stroških na podlagi računov,
– stroške porabe vode po dejanskih

stroških na podlagi računov.
4. Najemnik ima pravico tudi do korišče-

nja zunanje površine atrija mestne hiše za
ceno 1,28 EUR oziroma 422,60 SIT na m2

površine.
5. Plačilo osnovnega vložka, najemnine

in ostalih stroškov je bistvena sestavina
pravnega posla.

6. Prostor se oddaja v najem za čas 99
let.

7. Prostor je namenjen za opravljanje go-
stinske dejavnosti.

8. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika in točen naslov ter

račun ponudnika,
– predmet ponudbe,
– opis dejavnosti, ki jo bo ponudnik

opravljal v obravnavanem poslovnem pro-
storu,

– izpis vpisa v sodni register – za podje-
tja ali družbe, ne starejši od 30 dni,

– priglasitveni list samostojnega podjet-
nika (izdaja DURS),

– kratko poročilo o dosedanjih aktivno-
sti ter predstavitev programa,

– dokazilo o poravnanih vseh družbenih
in ostalih obveznostih (Uprava za javne pri-
hodke RS ali Davčni urad ali Izjava banke),
staro največ 30 dni,

– potrdilo o registraciji – izdaja Davčni
urad vsem zavezancem za DDV,

– dokazilo o plačilu varščine v višini
1,006.547,70 SIT, ki se plača na račun
Občine Ljutomer št. 01263-0100013693,

– dokazila oziroma dokumentacija gle-
de izpolnjevanja meril iz 12. točke javne
ponudbe,

– ostalo – priporočila (neobvezno).
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s

pripravo ponudbe.
9. Pisne ponudbe se pošljejo v zaprti

kuverti na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova
ulica 1, 9240 Ljutomer, s pripisom: »Ne
odpiraj – Ponudba – Mestna hiša«.

Najemodajalec bo izbral le med kandi-
dati, ki bodo v razpisnem roku oddali po-
polno ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazi-
li. Naknadno dopolnjevanje vlog ni mogo-
če.

10. Rok za oddajo ponudbe je do 13. 5.
2003 do 12. ure.

Ponudnik je na ponudbo vezan 60 dni
od navedenega roka za oddajo ponudbe.

11. Javno odpiranje ponudb bo dne
13. 5. 2003 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Ljutomer, Vrazova ulica 1.

12. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– število novih zaposlitev 5 točk (za vsa-
ko zaposlitev);

– vrsta gostinske ponudbe:
– samo pijača 5 točk,
– pijača in hrana 10 točk,
– priprava dnevnih malic 5 točk;

– dodatna ponudba po izboru ponudni-
ka 5 točk;

(navede ponudnik sam).
13. Če med ponudniki, ki enakovredno

izpolnjujejo pogoje in merila iz javne ponud-
be, ne bo možno izbrati najemnika, bo iz-
bor najemnika izveden z dražbo vplačanega
osnovnega vložka. O dnevu dražbe bodo
ponudniki pisno obveščeni.

Ponudniku, ki v javni ponudbi uspe, se
varščina poračuna pri plačilu osnovnega vlož-
ka. Če uspeli ponudnik ne sklene pogodbe
ali kasneje odstopi od najema, varščina za-
pade v korist najemodajalca. Ponudnikom,
ki v javni ponudbi ne uspejo, se varščina
vrne v roku 15 dni po sprejemu odločitve o
oddaji poslovnega prostora, na račun, kate-
rega popolno in točno številko z navedbo
enote banke ali UJP, so dolžni navesti že v
ponudbi. Varščina se ne obrestuje.

Najemodajalec si pridržuje pravico, da
lahko postopek javne ponudbe do sklenitve
pravnega posla ustavi in ne izbere nobene-
ga ponudnika.

14. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni od odpiranja ponudb.

Z izbranim ponudnikom bo pogodba
sklenjena v roku 30 dni od pravnomočnosti
sklepa o izbiri ponudnika.

15. Ogled prostora je mogoč po pred-
hodnem dogovoru. Dodatne informacije do-
bijo interesenti pri Olgi Karba, na tel.
02/584-90-42.

Občina Ljutomer

Ob-92631
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobi-

vanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03) objavlja Občina Ljutomer na
osnovi sklepa sprejetega na seji Komisije o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanja s
stvarnim premoženjem Občine Ljutomer
dne 8. 4. 2003

javno ponudbo
za oddajo letnega kopališča v

Ljutomeru v najem
1. Organizator javne ponudbe: Občina

Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer

2. Predmet javne ponudbe: oddaja let-
nega kopališča z vsemi objekti na parc.
št. 1933 k.o. Ljutomer:

– olimpijski bazen,
– otroški bazen,
– gostinski objekti in
– ostali športni objekti.
3. Najemnik poslovnega prostora je dol-

žan:
– plačati mesečno najemnino v višini

10.000 SIT (brez DDV).
– poravnati nadomestilo za uporabo

stavbnega zemljišča,
– poravnati odvoz komunalnih odpadkov

po dejanskih stroških na podlagi računov,
– poravnati stroške porabe vode po de-

janskih stroških na podlagi računov,
– poravnati stroške električne energije

po dejanskih stroških na podlagi računov,
– poravnati druge stroške vezane na de-

javnost kopališča v skladu z veljavno zako-
nodajo.

4. Plačilo najemnine in ostalih stroškov
je bistvena sestavina pravnega posla.

5. Prostor se oddaja v najem za čas
10 let. V primeru nadaljnje oddaje ima pr-
votni najemnik prednostno pravico pred dru-
gimi interesenti pod enakimi pogoji.

6. Prostor je namenjen za opravljanje ko-
pališke, gostinske in športne dejavnosti.

7. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika in točen naslov ter

račun ponudnika,
– predmet ponudbe,
– opis dejavnosti, ki jo bo ponudnik oprav-

ljal v obravnavanem poslovnem prostoru,
– izpis vpisa v sodni register – za podje-

tja ali družbe, ne starejši od 30 dni,
– priglasitveni list samostojnega podjet-

nika (izdaja DURS),
– poročilo o dosedanjih aktivnosti ter

predstavitev razvojnega programa in poslov-
nega načrta za čas najema,

– dokazilo o poravnanih vseh družbenih
in ostalih obveznostih (Uprava za javne pri-
hodke RS ali Davčni urad ali izjava banke),
staro največ 30 dni,

– potrdilo o registraciji – izdaja Davčni
urad vsem zavezancem za DDV,

– dokazilo o plačilu varščine v višini
100.000 SIT, ki se plača na račun Občine
Ljutomer št. 01263- 0100013693.

– dokazila oziroma dokumentacija gle-
de izpolnjevanja meril iz 12. točke javne
ponudbe,

– izjava o ogledu lokacije in seznanitev z
dejanskim stanjem,

– ostalo – priporočila (neobvezno).
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s

pripravo ponudbe.
8. Pisne ponudbe se pošljejo v zaprti

kuverti na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova
ulica 1, 9240 Ljutomer, s pripisom: »Ne
odpiraj – Ponudba – Letno kopališče«.

Najemodajalec bo izbran le med kandi-
dati, ki bodo v razpisnem roku oddali popol-
no ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili.
Naknadno dopolnjevanje vlog ni mogoče.

9. Rok za oddajo ponudbe je do 5. 5.
2003 do 12. ure.

Ponudnik je na ponudbo vezan 60 dni
od navedenega roka za oddajo ponudbe.

10. Javno odpiranje ponudb bo dne
5. 5. 2003 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Ljutomer, Vrazova ulica 1.
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11. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– kakovost in realnost razvojnega
    programa in poslovnega načrta,
    s čimer bo del dobička namenil
    za investicijske naložbe –10 točk,
– vrsta gostinske ponudbe – 10 točk,
– število novih zaposlitev – 5 točk,
– število prireditev – 7 točk,
– dodatna ponudba po izboru
    ponudnika (navede ponudnik sam) –

5 točk.

A) Kakovost in realnost razvojnega pro-
grama 0 do 10 točk

Točke
10 100% dobička se nameni za

investicijske naložbe
7 75% dobička se nameni za

investicijske naložbe
4 50% dobička se nameni za

investicijske naložbe
2 25% dobička se nameni za

investicijske naložbe
0 0%

B) Vrsta gostinske ponudbe 5 do 10 točk

Točke
5 pijača in hrana
3 samo pijača

C) Število novih zaposlitev 0 do 4 točke

Točke
4 štirje zaposleni
3 trije zaposleni
0 dva zaposlena

D) Število prireditev 3 do 7 točk

Točke
7 5 ali več prireditev
5 3-4 prireditve
3 1-2 prireditvi

E) Dodatna ponudba po izboru ponudni-
ka

 Vsaka dodatna ponudba – 5 točk.

12. Če med ponudniki, ki enakovredno
izpolnjujejo pogoje in merila iz javne ponud-
be, ne bo možno izbrati najemnika, bo iz-
bor najemnika izveden z dražbo vplačane-
ga osnovnega vložka. O dnevu dražbe bo-
do ponudniki pisno obveščeni.

Ponudniku, ki v javni ponudbi uspe, se
varščina poračuna pri plačilu osnovnega
vložka. Če uspeli ponudnik ne sklene po-
godbe ali kasneje odstopi od najema, var-
ščina zapade v korist najemodajalca. Ponu-
dnikom, ki v javni ponudbi ne uspejo, se
varščina vrne v roku 15 dni po sprejemu
odločitve o oddaji poslovnega prostora, na
račun, katerega popolno in točno številko z
navedbo enote banke ali UJP, so dolžni na-
vesti že v ponudbi. Varščina se ne obrestu-
je.

Najemodajalec si pridržuje pravico, da
lahko postopek javne ponudbe do sklenitve
pravnega posla ustavi in ne izbere nobene-
ga ponudnika.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 8 dni od odpiranja ponudb.

Z izbranim ponudnikom bo pogodba
sklenjena v roku 30 dni od pravnomočnosti
sklepa o izbiri ponudnika.

14. Ogled lokacije je po predhodnem
dogovoru. Vsa dokumentacija je na voljo na
sedežu Krajevne skupnosti Ljutomer, Pre-
šernova ulica 8, Ljutomer. Dodatne infor-
macije dobijo interesenti pri Antonu Hva-
lecu, na tel. 02/584-12-31.

Občina Ljutomer

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 209-236/99 Ob-92491
Upravna enota Velenje, Oddelek za

upravne notranje zadeve, izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravne postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in po pooblastilu
načelnice z dne 1. 10. 2002, v zadevi ugo-
tavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Melanije Stropnik, sedaj neznanega prebi-
vališča, naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Melaniji Stropnik, roj. 27. 6. 1960 v Ljub-
ljani, s prijavljenim stalnim prebivališčem
na naslovu Topolšica 217, Topolšica, se-
daj neznanega prebivališča, se postavi Ta-
tjana Hojan, delavka Upravne enote Vele-
nje.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

Št. 25201-161/2003-1204 Ob-92527
Republika Slovenija, Upravna enota No-

vo mesto, Oddelek za upravne notranje za-
deve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi
44. člena Zakona o tujcih (ZTuj-1-UPB1,
Uradni list RS, št. 108/2002 – prečiščeno
besedilo) in 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02), po uradni dol-
žnosti v upravni zadevi razveljavitve dovolje-
nja za začasno prebivanje Petru Lamešiću,
z zadnjim začasnim prebivališčem, na na-
slovu Novo mesto, Košenice 36, naslednji
sklep:

Petar Preočanin, roj. 22. 9. 1968, v kra-
ju Cetina, Hrvaška, z zadnjim začasnim pre-
bivališčem v Republiki Sloveniji na naslovu
Novo mesto, Košenice 36, se v postopku
razveljavitve dovoljenja za začasno prebiva-
nje postavi začasna zastopnica Tadeja Zajc,
delavka tukajšnjega upravnega organa, ki
ga bo zastopala v tem postopku, dokler ne
nastopi stranka sama oziroma njen poobla-
ščenec.

Št. 2/05-08-21102-104/2001-13 Ob-92591
Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-

vega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem 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 dejan-
skega stalnega prebivališča Marinković Mi-
leta, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Marinković Miletu, roj. 12. 2. 1951, s prijav-
ljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ce-
lovška cesta 269, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 64 Ob-92643
Republika Slovenija, Upravna enota

Trebnje, izdaja po pooblastilu načelnika št.
121-11/97-12 z dne 10. 7. 2002 na podla-
gi prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02), v upravni zade-
vi ugotavljanja dejanskega stalnega prebi-
vališča za Vilka Videčnika, sedaj neznanega
bivališča, naslednji sklep:

1. V postopku ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča za Vilka Videčnika, roj.
31. 5. 1972 v kraju Novo mesto, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem na naslovu Gore-
nja vas pri Mirni št. 1, se Vilku Videčniku
postavi za začasno zastopnico Vido Barle,
delavko Upravne enote Trebnje.

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblašče-
nec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 20905-5/2003-211 Ob-92642
Republika Slovenija, Upravna enota Rad-

lje ob Dravi izdaja na podlagi 51. člena Za-
kona o splošnem upravnem postopku (Ura-
dni list RS, št. 80/99, 70/00) ter poobla-
stila načelnice Upravne enote Radlje ob
Dravi, št. 031-2/97 z dne 15. 9. 1997, v
upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stal-
nega prebivališča Đulse Ljubijankić, rojene
27. 9. 1966 v Donja Koprivna, katere prebi-
vališče je neznano, naslednji sklep:

1. Đulsi Ljubijankić, rojeni 27. 9. 1966
v Donji Koprivni, s prijavljenim stalnim pre-
bivališčem Brezni vrh 19, Podvelka, sedaj
neznanega prebivališča in nima poobla-
ščenca, se postavi začasni zastopnik zara-
di izvedbe upravnega postopka ugotavlja-
nja njenega dejanskega stalnega prebivali-
šča.

2. Za začasnega zastopnika se postavi
Olga Potočnik delavka Upravne enote Rad-
lje ob Dravi.

3. Začasni zastopnik sodeluje samo v
postopku iz 1. točke tega sklepa in v deja-
njih za katera je postavljen ter ima v postop-
ku vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika.

4. Začasni zastopnik zastopa Đulso
Ljubijankić le toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler v postopku ne
nastopi stranka sama, njen pooblaščenec
ali zakoniti zastopnik.
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Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Ob-92662
Slovenska nacionalna stranka, Tivolska

13, Ljubljana, objavlja

skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.

I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega proračuna 29,284.415,52
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 3,370.374,38
3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov /
4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov,

ki presegajo v zakonu določeno višino /
5. Drugi prihodki (prenos iz leta 2001 + obresti) 8,533.298,23

Celotni prihodki 41,188.088,13
II. Odhodki
1. Stroški volitev

Volitve predsednika RS 3,040.000,00
Volitve županov in svetnikov 4,420.000,00

2. Drugi stroški in izredni odhodki 39,237.901,87
Celotni odhodki 46,697.901,87

III. Presežek prihodkov nad odhodki /
IV. Presežek odhodkov nad prihodki 5,509.813,74

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju

od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.

I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna sredstva 2,232.755,61
2. Dolgoročne finančne naložbe /
3. Kratkoročne finančne naložbe /
4. Denarna sredstva na računih 1,536.077,45
5. Druga sredstva /

Skupaj sredstva 3,768.833,06
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek 1,972.954,59
2. Ugotovljeni poslovni izid – presežek odhodkov

nad prihodki 5,509.813,74
3. Dolgoročne obveznosti iz financiranja /
4. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 5,000.000,00
5. Druge obveznosti do virov sredstev 2,305.692,21

Skupaj viri sredstev 3,768.833,06

Slovenska nacionalna stranka

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 127-7/2003 Ob-92499
1. Veljavna pravila Sindikata obrtnih de-

lavcev Slovenije, Sindikat Intel servis No-
vo mesto, s sedežem v Novem mestu, Zu-

pančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo
mesto, ki so bila dne 5. 3. 2003 sprejeta na
članskem sestanku sindikata, se sprejmejo v
hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.

2. Pravila sindikata so vpisana v eviden-
co temeljnih aktov sindikatov pod zapore-
dno št. 193 in matično št. 1713493.

Št. 2003-5 Ob-92500

Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
27. 2. 2003 v hrambo Statut Sindikata ce-

stnega gospodarstva Slovenije, Sindika-
ta cestnega podjetja Nova Gorica d.d.

Ime in kratica sindikata je SCGS, Sindi-
kat CPNG, d.d.

Sedež sindikata je na naslovu Prvomaj-
ska 52, Nova Gorica.

Sindikat je z dnem 27. 2. 2003 pridobil
lastnost pravne osebe.

Pravila organizacije sindikata družbe so
vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zapore-
dno št. 134.

Ob-92501
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne

5. 12. 2002 v hrambo Statut Sindikata
državnih in družbenih organov Sloveni-
je, Sindikata delavcev sodišča Nova Go-
rica.

Ime in kratica sindikata je ROS DDO Slo-
venije, Sindikat sodišča Nova Gorica.

Sedež sindikata je na naslovu Kidričeva
ul. 14, Nova Gorica.

Sindikat je z dnem 5. 12. 2002 pridobil
lastnost pravne osebe.

Pravila organizacije sindikata sodišča so
vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zapore-
dno št. 135.

Št. 012-4/2003 Ob-92529
Pravila Sindikata podjetja Mercator

STP Hrastnik, s sedežem v Hrastniku –
Trg Franca Kozarja 1, 1430 Hrastnik, ki
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Hrastnik, dne 24. 4. 1993
pod zaporedno številko 9 se z 22. 12. 2002
preimenujejo v Pravila Sindikata delavcev
poslovnega sistema Mercator, d.d./KS
90 – Sindikalne podružnice MO II Hra-
stnik, Trg Franca Kozarja 1, Hrastnik.
Nova pravila so bila sprejeta na ustanovni
seji sindikata 22. 12. 2002.

Sprememba naziva sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Hrastnik pod zaporedno številko 31 z
dne 16. 4. 2003.

Spremenjena pravila se hranijo pri
Upravni enoti Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
1430 Hrastnik.

Št. 024-1/03 Ob-92530
Pravila o organiziranju in delovanju

sindikata Klavnice Škofja Loka in zapi-
snik ustanovnega zbora članov Sindika-
ta Klavnice Škofja Loka so v hrambi pri
Upravni enoti Škofja Loka.

Pravila in zapisnik sta vpisana v eviden-
co statutov sindikatov pod zaporedno števil-
ko 78.

Sindikatu delavcev kmetijstva in živilske
industrije Slovenije, Sindikatu Klavnica Ško-
fja Loka je dodeljena matična številka Stati-
stičnega urada Republike Slovenije –
1607901.

Št. 02801-4/2003 Ob-92618
1. V evidenco statutov sindikatov, vode-

no pri Upravni enoti Celje pod zap. št. 213,
kamor je vpisan Sindikat družbe Adapta ne-
odvisnost KNSS, se z dne 16. 4. 2003
vpiše sprememba imena sindikata in spre-
memba sedeža sindikata.

Novo ime sindikata je: Sindikat družbe
KNSS Gradis.
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Nov sedež sindikata: Ulica XIV. divizije
10, 3000 Celje.

2. Pravila za delovanje Sindikata družbe
KNSS Gradis, s sedežem Ulica XIV. divizije
10, 3000 Celje, ki so jih dne 10. 3. 2003
sprejeli člani IO na razširjeni seji, se hranijo
pri Upravni enoti Celje.

3. Za identifikacijo se uporabi že dolo-
čena matična števika 1229648.

4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
se nadomesti odločba Upravne enote Celje
št. 02801-1/2002 z dne 21. 1. 2002.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 30724-2/2002-3 Ob-92639
Urad RS za varstvo konkurence (v nada-

ljevanju: Urad) je dne 16. 4. 2003 na zahte-
vo Združenja bank Slovenije, Gospodar-
sko interesno združenje, Ljubljana, Šubi-
čeva 2, Ljubljana (v nadaljevanju: ZBS),
uvedel postopek za izdajo negativnega izvi-
da v smislu 8. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99) in podrejeno za podelitev posamič-
ne izjeme v smislu določb 7. člena ZPOmK.
Predmet presoje so Splošni poslovni pogoji
bank v Republiki Sloveniji, ki so ga sklenile
banke in hranilnice, članice Združenja bank
Slovenije. S Splošnimi poslovnimi pogoji želi
ZBS zagotoviti večjo preglednost in razumlji-
vost poslovanja bank s poenotenjem osnov-
nih pravil poslovanja s strankami.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki zkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-92666
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5%

lastniški ali upravljalski delež oziroma delež
glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja
radijskega programa medija Radio Gama
MM, katerega izdajatelj je R GAMA MM
d.o.o., Stegne 21c, 1117 Ljubljana, je po-
djetje Megaline d.o.o., Stegne 21c, 1117
Ljubljana.

Ob-92723
Ime medija: Radio Ptuj.
Izdajatelj medija: Radio Tednik Ptuj

d.o.o., Raičeva ulica 6, 2250 Ptuj.

Več kot 5% upravljalskih pravic in kapitala:
– KBM Infond d.d., Ulica Vita Kraigherja

5, Maribor: 31,85%,
– Delo d.d., Dunajska 5, 1000 Ljublja-

na: 10%,
– Dokl Božidar, Kraigherjeva ulica 25,

2250 Ptuj: 7,39%.
Uprava: Dokl Božidar, direktor.
Nadzorni svet izdajatelja: Andreja Štru-

kelj - predsednica, Jože Bračič - član, Mir-
ko Prelog - član.

Objave
gospodarskih družb

Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-92685
V skladu s 465. členom ZGD objavlja-

mo, da je družba Kompas hoteli Bled d.d.,
Cankarjeva cesta 2, Bled, pridobila več kot
četrtino delnic družbe Hotel Slon d.d. Ljub-
ljana, Slovenska c. 34.

Hotel Slon d.d.

Sklici skupščin

Ob-92489
Na podlagi 39. člena Statuta družbe

Elektro Unimont - proizvodnja, montaža,
d.d., Tovarniška 1, Slovenske Konjice, skli-
cuje uprava družbe

8. skupščino delničarjev
Elektro Unimont - proizvodnja,

montaža, d.d., Tovarniška 1, Slovenske
Konjice,

ki bo v četrtek, dne 29. maja 2003 ob 12.
uri v sejni sobi poslovne stavbe Elektro Uni-
mont d.d., Tovarniška 1, Slovenske Konjice.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev dru-

žbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev pred-
sednika in dveh preštevalcev glasov ter
predstavitev notarja Marguč Franca.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Elektro Unimont d.d. izvoli:

– predsednika: Cugmas Velimirja - od-
vetnik,

– preštevalki glasov: Slapnik Alenka in
Kovač Štefka.

2. Poročilo nadzornega sveta Elektro
Unimont d.d. o sprejemu letnega poročila
za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s poročilom nadzornega sveta Elektro
Unimont d.d. z dne 22. 4. 2003, o spreje-
mu letnega poročila za leto 2002.

3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2002 ter razrešnica upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepov:
1. Skupščina delničarjev Elektro Uni-

mont d.d. sprejme predlog uporabe bilan-
čnega dobička družbe za leto 2002:

a) leta 2002 ugotovljen bilančni dobiček
v višini 28,471.414,08 SIT se uporabi:

– za udeležbo na dobičku članom nad-
zornega sveta družbe 1,347.150 SIT,

– za udeležbo na dobičku uprave dru-
žbe 1,077.720 SIT,

– o delu bilančnega dobička v višini
26,046.544,08 SIT bo odločeno v nasled-
njih poslovnih letih.

2. Skupščina delničarjev Elektro Uni-
mont d.d. odloča o podelitvi skupne razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu Elektro
Unimont d.d. za poslovno leto 2002.

3. Skupščina delničarjev Elektro Uni-
mont d.d. podeli razrešnico upravi in nad-
zornemu svetu Elektro Unimont d.d. za po-
slovno leto 2002.

4. Predlog sprememb in dopolnitev Sta-
tuta Elektro Unimont d.d.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Elektro Unimont d.d., sprejme predlagane
spremembe in dopolnitve Statuta Elektro
Unimont d.d. ter na temelju sprememb in
dopolnitev izdelan čistopis Statuta Elektro
Unimont d.d.

5. Vprašanja, pobude in predlogi delni-
čarjev.

Ena vpisana in vplačana delnica zago-
tavlja en glas na skupščini družbe, lastne
delnice nimajo glasovalne pravice.

Gradivo za sejo skupščine delniške dru-
žbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Tovarniška 1, Slovenske Konjice,
vse delovne dni od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarji so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, v ko-
rist katerih so delnice knjižene v delniški
knjigi, na dan 30. 4. 2003 in bodo ostali
vpisani do konca zasedanja, če najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Člani nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi če niso delni-
čarji.

Glasuje se osebno, oziroma po poobla-
ščencu ali zastopniku. Po vseh točkah dnev-
nega reda je glasovanje javno. Glasovalno
pravico uresničuje tisti delničar oziroma zanj
njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik,
ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine prijavil svojo udeležbo na skup-
ščini.

Pooblaščenec delničarja mora k prija-
vi udeležbe priložiti tudi pisno pooblasti-
lo. Pooblastilo mora pri fizičnih osebah
vsebovati priimek in ime, matično številko
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za
pravne osebe pa ime in priimek ter naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig po-
oblastitelja. Vsa predložena pooblastila so
do konca skupščine na vpogled pri notar-
ju.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane.

Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina družbe, bo odprt pol ure pred
uradnim začetkom.

Elektro Unimont d.d. Slovenske
Konjice

uprava družbe
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Ob-92496
Na podlagi 7. člena Statuta družbe Izlet-

nik Celje, d.d., Aškerčeva 20, Celje, sklicu-
je uprava družbe

7. redno sejo skupščine
delniške družbe Izletnik Celje, d.d.

Celje,
ki bo v Celju, dne 5. 6. 2003 ob 12. uri

na sedežu družbe v sejni sobi 112/I Avto-
busne postaje “Izletnik” Celje, d.d., Ašker-
čeva 20, Celje.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine Borisa Kočevarja in dve
preštevalki glasov: Anico Vojkovič in Brigito
Rančigaj ter ugotovi, da seji prisostvuje po-
vabljeni notar Marko Fink iz Celja.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: vodstvo seje prevzame

izvoljeni predsednik skupščine, ki ugotovi
sklepčnost.

3. Obravnavanje in odločanje o spre-
membah in dopolnitvah statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta družbe po predlogu
uprave in s soglasjem nadzornega sveta, ki
so potrebne zaradi uskladitve akta s spre-
membami Zakona o gospodarskih družbah.

4. Obravnava in sprejem poročila nad-
zornega sveta o poslovanju »Izletnika« Ce-
lje, d.d. za leto 2002 in informacija o razpo-
reditvi čistega dobička.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o poslovanju
»Izletnika« Celje, d.d. za leto 2002, potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
za leto 2002 in jima podeljuje razrešnico.

Poročilo nadzornega sveta je priloga po-
oblastila.

5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

leto 2003 za revizorja Plus Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.

Obrazložitev točke: revizorska hiša RS
Biro Žalec, d.o.o.,  ki je do sedaj izvajala
revizijo družbe, je prenehala z opravljanjem
te dejavnosti. Plus revizija, d.o.o., Ljublja-
na, je to delo prevzela pod enakimi pogoji,
kot ga je izvajala prejšnja revizorska hiša.

Opomba
Uprava je predlagatelj sklepa 1. in 3.

točke, nadzorni svet pa je predlagatelj skle-
pov 4. in 5. točke dnevnega reda skupšči-
ne.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno Barbari
Jelen, vsaj 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne in ves čas trajanja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi po-
oblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo v
Klirinško-depotni družbi na podlagi zadnje-
ga obvestila te družbe pred sklicem skup-
ščine.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine (do vključno 2. 6. 2003).
Delničarje, ki so podpisali pooblastilo, bo-

do na skupščini zastopali njihovi poobla-
ščenci.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni na-
javljeni udeleženci podpišejo seznam pri-
sotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.

Gradivo za skupščino vključno s predlo-
gami sprememb in dopolnitev statuta dru-
žbe je na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi

sklica skupščine družbi pisno podajo ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog. Upra-
va in nadzorni svet bosta o predlogih spre-
jela svoja stališča najkasneje 12 dni po skli-
cu skupščine in obvestila delničarje z obja-
vo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Izletnik Celje, d.d.
uprava

direktorica podjetja
Ana Jovanovič, univ. dipl. ek.

Št. 11/03 Ob-92497
Na podlagi določil 11.2 točke Statuta

družbe Primorski skladi d.d. Koper, Prista-
niška 12, uprava sklicuje

12. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Primorski skladi d.d.

Koper,
ki bo v sredo, 4. 6. 2003, v sejni sobi

družbe, Pristaniška 12/V, ob 13. uri, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles ter ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Žarka Ždraliča, za preštevalki
glasov pa Tatjano Cepak in Katjo Gaber-
šček.

2. Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2002 z mnenjem revizorja in pisne-
ga poročila nadzornega sveta ter sprejem
sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: članom uprave in nad-
zornega sveta se podeli razrešnica za leto
2002.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002.

Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
iz poslovnega leta 2002 v znesku
476,485.315,85 SIT se uporabi na nasled-
nji način:

1. 21,001.080 SIT se nameni za iz-
plačilo dividend;

2. 9,197.800 SIT se nameni za izpla-
čilo nagrad upravi in nadzornemu svetu po-
oblaščene investicijske družbe in družbe za
upravljanje;

3. 446,286.435,85 SIT ostane ne-
razporejeno.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: za revizorja za pregled
poslovanja družbe v poslovnem letu 2003
se imenuje revizorsko hišo Ernst & Young

d.o.o. iz Ljubljane. Kolikor revizorska hiša
bistveno spremeni dosedanje pogoje, je
nadzorni svet pooblaščen izbrati drugega
revizorja.

5. Predlogi in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino, s predlogi skle-

pov so na voljo na sedežu družbe. Pravico
udeležbe na skupščini imajo lastniki delnic,
v korist katerih bodo te, na dan skupščine,
vknjižene v delniško knjigo družbe, oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skup-
ščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo
na skupščini.

Primorski skladi d.d. Koper
predsednik nadzornega sveta

Žarko Ždralič
predsednik uprave

Dušan Jereb

Ob-92498
Na podlagi 35. člena statuta delniške

družbe Iskre, d.d., Kotnikova 28, Ljublja-
na, uprava družbe sklicuje

skupščino delničarjev,

ki bo v četrtek, 29. 5. 2003, ob 10. uri,
v dvorani Upravne enote Vič, Trg mladin-
skih delovnih brigad 7 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema na-
slednji sklep: za predsednika skupščina
imenuje Leonarda Peklarja; za preštevalca
glasov pa Denisa Kostrevca in Igorja Pirca.

Na skupščino je vabljen notar.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga

na predlog KAD in SOD skupščini v spre-
jem naslednji sklep: skupščina družbe ime-
nuje za člane nadzornega sveta za mandat-
no dobo štirih let:

– Simona Černetiča,
– Dimitrija Marjanoviča,
– Miloša Pavlico,
– Antona Sagadina.
3. Predlog za spremembo statuta.
Predlog sklepa: uprava družbe in nad-

zorni svet predlagata skupščini v obravnavo
in sprejem sklep: skupščina sprejema pre-
dlog sklepa o uskladitvi dejavnosti družbe z
Uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/2002)
ter predlagane spremembe in dopolnitve
Statuta družbe Iskre, d.d., Ljubljana, ki so
del delovnega gradiva za sklic te skupščine
in njegov čistopis.

4. Predlog sprememb poslovnika o delu
skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema na-
slednji sklep: skupščina sprejema spre-
membe poslovnika o delu skupščine, in si-
cer:

– drugi odstavek 10. člena se spremeni
tako, da se po novem glasi: “Uprava ugoto-
vi na osnovi podpisov na listi prisotnosti,
koliko delnic je na skupščini prisotnih.“ Tre-
tji odstavek se črta;

– prvi stavek 12. člena se spremeni ta-
ko, da se po novem glasi: “Preštevalci gla-
sov ugotovijo prisotnost na skupščini in o



Stran 2162 / Št. 38 / 25. 4. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

tem poročajo predsedujočemu na skupšči-
ni.“ Drugi stavek se črta. Tretji stavek se
spremeni tako, da se po novem glasi: “Na
podlagi poročila preštevalcev glasov pred-
sednik razglasi število prisotnih glasov del-
ničarjev na skupščini“;

– 13. člen se v celoti črta;
– v 20. členu se na koncu besedila dru-

gega odstavka doda besedilo: “oziroma če
takemu predlogu nihče ne nasprotuje.“

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje v pone-
deljek, 26. maja 2003.

Delovno gradivo vključno s predlogom
sprememb in dopolnitev Statuta Iskre, d.d.,
Ljubljana, bo po objavi sklica skupščine na
vpogled na sedežu družbe do seje skupšči-
ne vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 11. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Iskra, d.d. Ljubljana
uprava družbe

Ob-92521
Uprava s soglasjem nadzornega sveta

delniške družbe Termo, d.d., Škofja Loka
na podlagi 8.1. člena statuta delniške dru-
žbe sklicuje

osmo skupščino delniške družbe,

ki bo dne 28. 5. 2003 ob 16. uri v sejni
sobi družbe Termo, d.d., Trata 32, Škofja
Loka.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Skupščina sprejema predlog za
izvolitev delovni teles skupščine.

2. Obravnava in sprejem uporabe bilan-
čnega dobička za leto 2002 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa:
2.1. Celotni bilančni dobiček v skupnem

znesku 2.004,343.499,58 SIT, od česar
je preostanek čistega dobička za poslovno
leto 2002 306,735.929,94 SIT, znesek
1.697,607.569,64 SIT pa predstavlja pre-
neseni dobiček iz preteklih let, se razporedi
tako, da se 199,569.154,84 SIT razdeli za
izplačilo dividend, ostali del bilančnega do-
bička v znesku 1.804,774.344,74 SIT pa
prenese v naslednje obdobje kot preneseni
dobiček.

Dividende pripadajo delničarjem, ki so
na dan sklica skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe in sicer v znesku 122,26 SIT
bruto na delnico. Delničarjem se dividende
izplačajo do 10. 7. 2003.

2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Termo, d.d., Škofja Loka
v poslovnem letu 2002 ter se upravi in čla-
nom nadzornega sveta v smislu drugega
odstavka 282. člena ZGD podeli razrešni-
ca.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2003.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov Termo, d.d., Škofja Loka za
leto 2003 se imenuje revizijska družba Iteo
– Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne
storitve, d.o.o., Ljubljana.

4. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe Termo, d.d., Škofja Loka.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
sprememb Statuta družbe Termo, d.d., Ško-
fja Loka in se potrdi čistopis Statuta družbe
Termo, d.d., Škofja Loka.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v pravni službi dru-
žbe v prostorih Terma, d.d., Škofja Loka,
Trata 32, vsak delovni dan v tednu med 11.
in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo upravi družbe najkasneje v
roku 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in si-
cer na podlagi glasovnice, ki jo prejme del-
ničar ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno in
mora biti pred začetkom skupščine pre-
dloženo družbi.

Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% vseh glasov. Ob primeru, da
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine družbe istega dne ob
17. uri na mestu prvega sklica. Ob ponov-
ljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasite pol ure pred za-
četkom skupščine.

Termo, d.d. Škofja Loka
predsednik nadzornega sveta

Mirko Opara
uprava

Janez Deželak

Ob-92522
Na podlagi določil Statuta delniške dru-

žbe Sava Trade d.d., uprava sklicuje

9. sejo skupščine,

ki bo v četrtek, dne 29. 5. 2003 ob
14. uri v poslovni stavbi, Cesta v Mestni log
90, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa uprave: izvolijo se pred-
sednik skupščine Miran Hude, preštevalka
glasov Boža Klančar in v vlogi zapisnikarja
notar Bojan Podgoršek.

2. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Skupščina se seznani z letnim poroči-
lom uprave in pisnim poročilom nadzorne-
ga sveta za leto 2002.

Skupščina na podlagi pozitivnega mne-
nja nadzornega sveta k predlogu uprave o
uporabi bilančnega dobička, sprejme sklep,
da bilančni dobiček, ki je izkazan po stanju

na dan 31. 12. 2002 v znesku
163,180.170,49 SIT ostane do nadaljnje-
ga nerazporejen.

b) Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2002.

3. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopol-
nitve Statuta družbe tako, da Statut glasi
kot je podan v gradivu.

4. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za

revizijo računovodskih izkazov družbe za
leto 2003 se imenuje družba Ernst &
Young d.o.o. Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov za vse točke dnevnega reda vključno
s predlogom sprememb Statuta, letnim
poročilom, revizijskim poročilom, poroči-
lom nadzornega sveta, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Ljubljana, Ce-
sta v Mestni log 90 (v poslovnem servisu)
v času od 29. 4. 2003 do vključno 29. 5.
2003 vsak delavnik od 10. do 12. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevne-
ga reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v poslovnem
servisu na sedežu delniške družbe v Ljub-
ljani, Cesta v Mestni log 90, bodo objav-
ljeni v skladu z zakonom.

Pravico udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
ki do vključno 26. 5. 2003 pisno prijavijo
svojo udeležbo v poslovnem servisu na
sedežu družbe v Ljubljani, Cesta v Mestni
log 90 in so 10. 5. 2003 vpisani v delni-
ško knjigo v Centralni klirinško depotni
družbi d.d., Ljubljana. Pooblastilo mora
biti pisno.

Dvorana bo odprta 30 minut pred pri-
četkom seje. Prosimo udeležence, da ob
prihodu podpišejo seznam prisotnih del-
ničarjev oziroma pooblaščencev ter pre-
vzamejo glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Sava Trade d.d.
uprava

Št. 1/03 Ob-92523
Na podlagi 47. člena Statuta delniške

družbe Enlux, d.d., Ljubljana, uprava skli-
cuje

3. skupščino delničarjev,

ki bo v četrtek, dne 29. 5. 2003 ob
12.30 v prostorih družbe, Litijska cesta
263, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Marko Bizjak, za preštevalca
glasov Marušič Beti in Sulič Damijan.

Na seji je prisotna vabljena notarka Ma-
rina Ružič -Tratnik.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta družbe.
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3. Seznanitev z letnim poročilom, upo-
raba bilančnega dobička za leto 2002 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poroči-

lom za leto 2002 in pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila.

b) Sprejme se sklep o uporabi bilančne-
ga dobička, in sicer:

– višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2002 znaša 1,993.120,18 SIT,

– bilančni dobiček se v višini
1,993.120,18 SIT prenese v naslednje leto,

– skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.

4. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: spremeni se 51. člen
statuta (dividende).

Letno poročilo za leto 2002 in poročilo
nadzornega sveta, ter ostala gradiva za
skupščino s predlogi sklepov so delničar-
jem na voljo na sedežu delniške družbe,
Litijska cesta 263, Ljubljana, vsak dan med
9. in 11. uro, v času od dneva objave dnev-
nega reda, do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo tisti delničarji, ki so vpisani v delni-
ško knjigo, po stanju na dan 23. 5. 2003 in
so svojo udeležbo najavili družbi do vključ-
no 26. 5. 2003.

Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki mo-
rajo do prej navedenega roka predložiti tudi
pisna pooblastila delničarjev oziroma doku-
ment o zakonitem zastopstvu delničarja.

Enlux, d.d. Ljubljana
uprava

Jože Šolar, inž.

Ob-92566
Uprava družbe Petrol vabi delničarje na

9. zasedanje skupščine
delniške družbe Petrol, Slovenska

naftna družba, d.d., Ljubljana,
ki bo 27. maja 2003 ob 10. uri v preda-

valnici Amfiteater na Fakulteti za družbene
vede, na Kardeljevi ploščadi 5 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Leonardo F. Peklar; za preš-
tevalca glasov se izvolita Jože Bajuk in Ma-
tjaž Košir.

3. Predstavitev letnega poročila in po-
ročilo nadzornega sveta o rezultatih preve-
ritve letnega poročila za poslovno leto
2002.

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni do-
biček v višini 5.471,518.003,12 SIT v skla-
du z določbami členov 228, 274/a in 282
ZGD uporabi za:

1. izplačilo dividend delničarjem v zne-
sku 700 SIT bruto na delnico oziroma
1.460,410.700 SIT,

2. izplačilo 12-članskemu nadzornemu
svetu družbe kot udeležbo na bilančnem
dobičku v bruto znesku 85,150.861,07 SIT,
izplačljivo v delnicah družbe po povprečni
tržni vrednosti delnice v I. trimesečju leta
2003, ki znaša 40.131,80 SIT,

3. prenos v druge rezerve iz dobička v
znesku 1.962,978.221,03 SIT,

4. prenos v preneseni dobiček v znesku
1.962,978.221,02 SIT, o uporabi katerega
bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Za izplačila pod točkama 1 in 2 se upo-
rabi preneseni dobiček iz leta 1997.

Družba bo izplačala dividende najkasne-
je v 30 dneh po sprejemu sklepa na skup-
ščini, in sicer delničarjem, vpisanim v cen-
tralnem registru pri KDD na dan 29. maja
2003, na način, določen s sklepom uprave
družbe.

V skladu s členom 282/a ZGD skupšči-
na družbe podeljuje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2002.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja družbe za revidiranje po-
slovanja in izkazov družbe za leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revidiranje po-
slovnih izkazov za poslovno leto 2003 revi-
zijsko družbo Deloitte & Touche revizija,
d.o.o., Ljubljana.

6. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe Petrol, Slovenska
naftna družba, d.d, Ljubljana.

Predlog sklepa: sprejme se spremembe
in dopolnitve statuta družbe Petrol, Sloven-
ska naftna družba, d.d., Ljubljana v predla-
ganem besedilu.

7. Določitev višine sejnin predsedniku in
članom revizijskega odbora nadzornega
sveta družbe Petrol, Slovenska naftna dru-
žba, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: predsedniku in članom
revizijskega odbora nadzornega sveta dru-
žbe pripada za vsako sejo revizijskega od-
bora enaka sejnina, kot jo prejemajo za po-
samezno sejo predsednik oziroma člani
nadzornega sveta družbe Petrol, Slovenska
naftna družba, d.d., Ljubljana.

8. Seznanitev skupščine družbe Petrol,
d.d., Ljubljana, s članom nadzornega sveta
– predstavnikom delavcev.

Skupščino družbe Petrol, d.d., Ljubljana
se seznani, da je Svet delavcev na svoji 15.
seji 8. oktobra 2002 v nadzorni svet delni-
ške družbe imenoval Mirana Obrezo za čas
do izteka mandata ostalim članom nadzor-
nega sveta – predstavnikom delavcev, to je
do 20. februarja 2005.

Na podlagi 292. člena ZGD bo 9. zase-
danju skupščine delničarjev delniške dru-
žbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d.,
Ljubljana, prisostvoval notar Vojko Pintar.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih dru-
žbah in Zakonom o prevzemih ter ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in po-
oblaščenci, ki bodo najkasneje 10 dni pred
dnem zasedanja skupščine vpisani kot za-

koniti imetniki delnic v centralni register pri
KDD in bodo prijavili svojo udeležbo na
skupščini delničarjev v informacijski pisarni
na sedežu družbe osebno ali prek poobla-
ščenca.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino s predlo-
gi sklepov, letno poročilo, poročilo nadzor-
nega sveta in spremembe in dopolnitve sta-
tuta so delničarjem na vpogled v informacij-
ski pisarni na sedežu družbe od dneva raz-
pisa, in sicer vsak delovni dan od 10. do
13. ure do dneva skupščine. V informacij-
ski pisarni bodo delničarji lahko prejeli tudi
potrdila o lastništvu delnic.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi dru-
žbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.

V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne ob 12. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih del-
ničarjev.

Petrol, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Janez Lotrič

Ob-92586
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Mitol, tovarna lepil, d.d., Sežana,
direktor družbe sklicuje

9. skupščino
delniške družbe Mitol, tovarna lepil,

d.d., Sežana,
ki bo v petek, 30. maja 2003 ob 13. uri,

v sejni sobi podjetja Mitol na sedežu dru-
žbe, Partizanska 78, 6210 Sežana.

Čas prihoda na skupščino je tega dne
med 12. in 12.45.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane delovnih orga-

nov skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: mag. Jožko

Čuk,
– verifikacijska komisija: Nadja Peca in

Darko Grmek,
– notar: Milan Mesar.
3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. A) Predložitev letnega poročila za leto

2002 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta po 274.a členu Zako-
na o gospodarskih družbah ZGD-F.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta in s
sprejemom letnega poročila družbe Mitol
za leto 2002 ter s stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila.

B) Ugotovitev in uporaba bilančnega do-
bička po predlogu uprave in nadzornega
sveta in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
znaša bilančni dobiček družbe na dan
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31. 12. 2002 421,489.954,55 SIT, ki se
ga uporabi za naslednje namene:

– 68,731.624 SIT prenesenega čiste-
ga dobička iz 1997 se nameni za dividen-
de (104 SIT bruto na delnico),

– 352,758.330,55 SIT prenesenega
čistega dobička iz 1997, 1998 in 2000 in
preostanek čistega dobička iz 2002 se ne
razporedi.

Dividende se izplačajo v roku 30 dni po
sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bo-
do kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD -
Centralni klirinško depotni družbi na dan
3. 6. 2003.

V skladu z 282.a členom Zakona o go-
spodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2002 in jima podeljuje
razrešnico.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa:
A) Sprejmejo se predlagane spremem-

be in dopolnitve statuta.
B) Sprejme se predloženi čistopis sta-

tuta
6. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za novo mandatno ob-

dobje od 31. 5. 2003 do 31. 5. 2007 se v
nadzorni svet izvolita mag. Jožko Čuk in
Leon Klemše.

Skupščina se seznani z imenovanim
predstavnikom sveta delavcev v nadzorni
svet.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

za leto 2003 imenuje Revizijska družba
KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Mitol na Partizanski 78 v
Sežani, v splošno kadrovskem sektorju in
v tajništvu, vsak delovni dan med 8. in 14.
uro.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7
dni po objavi tega sklica.

Udeležba na skupščini
Glasovalne pravice lahko uresničujejo

tisti delničarji družbe (sami ali po svojem
pooblaščencu oziroma zakonitem zastopni-
ku), ki bodo na dan 15. 5. 2003 kot lastni-
ki delnic vknjiženi pri KDD in ki se bodo
najkasneje do vključno 26. 5. 2003 pisno
prijavili tako, da njihova prijava prispe na
sedež družbe tega dne.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

na skupščini glasujejo na podlagi glasov-
nic, ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo
pri vpisu v seznam prisotnosti.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne dne 6. 6. 2003 ob 13. uri, v istem
prostoru, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Mitol d.d., Sežana
direktor

Ob-92596
Na podlagi 31. člena Statuta Poteza, bor-

zno posredniška družba, d.d., Ljubljana,
sklicujemo

13. sejo skupščine
Poteza, borzno posredniška družba,

d.d. Ljubljana,
ki bo v četrtek, 29. 5. 2003 ob 14. uri v

pisarni notarke Nade Kumar, Slovenska 56,
Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsedujočega

skupščine se imenuje Branko Drobnak, za
preštevalca glasov pa Drago Simčič in Zin-
ka Somrak.

2. Pisno poročilo nadzornega sveta o
sprejetem letnem poročilu za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na
znanje poročilo nadzornega sveta Poteza
d.d. o letnem in revizijskem poročilu za leto
2002.

3. Uporaba bilančnega dobička in po-
delitev razrešnice članom uprave in nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa:
3.1. Skupščina sprejme predlog upora-

be bilančnega dobička Poteza d.d. za leto
2002.

Ugotovljeni bilančni dobiček leta 2002
je 142,940.618,67 SIT in se uporabi:

– za druge rezerve iz dobička
20,000.000 SIT,

– preostanek bilančnega dobička v viši-
ni 122,940.618,67 SIT ostane nerazpore-
jen.

3.2. Članom uprave in članom nadzor-
nega sveta se podeli razrešnica za poslov-
no leto 2002.

4. Nagrada članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta pripada za njihovo delo sejnina v višini
50.000 SIT za predsednika in 40.000 SIT
za člana.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.

Predlog sklepa: za revizorja, ki bo revidi-
ral letne računovodske izkaze družbe Pote-
za d.d. Ljubljana za leto 2003, se imenuje
revizijska družba Constantia UHY d.o.o.,
Ljubljana.

6. Razno.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
med 10. in 13. uro.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo vsi delničarji, ki so vpi-
sani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v
centralnem registru vrednostnih papirjev pri
Klirinško depotni družbi, na dan 23. 5.
2003.

Pozivamo delničarje, da prijavijo udele-
žbo in glasovanje najmanj tri dni pred skup-
ščino (najkasneje do 26. 5. 2003) oziroma
v istem roku pošljejo izpolnjeno priloženo
pooblastilo za zastopanje na skupščini.

Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda, z obrazložitvijo pošljejo priporočeno
po pošti na naslov uprave oziroma jih odda-
jo osebno na sedežu družbe v roku osmih
dni po prejemu tega vabila.

Skupščina lahko veljavno sklepa, če se
seje skupščine udeleži toliko delničarjev, da
njihove delnice predstavljajo najmanj 50%
osnovnega kapitala družbe. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, se bo

ponovila ob 15. uri v istem prostoru. Na po-
novnem zasedanju skupščina veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Poteza d.d.
uprava družbe

Ob-92600
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 30. točke statuta delni-
ške družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. sklicuje
uprava

8. skupščino
družbe SGP Zidgrad Idrija d.d.

ki bo dne 27. 5. 2003 ob 12. uri na
sedežu družbe v Idriji, Vojkova 8.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujočo

skupščine, verifikacijsko komisijo ter ime-
nuje notar v skladu s predlogom uprave.

Ugotovi se sklepčnost delničarjev in za-
stopanega kapitala.

2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 2003.

Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi za leto 2003 se
imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.

3. a) Predstavitev letnega poročila upra-
ve o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za
poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
verbi letnega poročila.

b) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poroči-

lom uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija
d.d. za poslovno leto 2002 z mnenjem revi-
zorja in s pisnim poročilom nadzornega sve-
ta o preverbi letnega poročila.

b) Skupščina potrdi in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta ter jima podeljuje
razrešnico za leto 2002.

4. Obravnava in odločanje o uporabi bi-
lančnega dobička za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o uporabi bilančnega dobička na pod-
lagi predloga uprave in nadzornega sveta.

5. Obravnava in sprejem sklepa o umiku
delnic po določbah zakona o zmanjšanju
kapitala.

Predlog sklepa: namen zmanjšanja
osnovnega kapitala je prilagoditev obsega
kapitala obsegu poslovanja družbe. Na pre-
dlog uprave in pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta se osnovni kapital družbe zma-
njša iz 216,598.000 SIT na 168,445.000
SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala se iz-
vede skladno z določbami 356. do 358.
člena ZGD z umikom 48.153 lastnih delnic
v nominalnem znesku 1.000 SIT na delnico
v breme drugih rezerv iz dobička. Za nomi-
nalni znesek umaknjenih delnic v višini
48,153.000 SIT se povečajo kapitalske re-
zerve družbe. Družba bo 48.153 delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT pridobila
na podlagi sedme alinee prvega odstavka
240. člena ZGD od delničarja Vipa Invest
PID d.d.

Na podlagi prvega odstavka 306. člena
ZGD skupščina pooblasti nadzorni svet, da
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po pridobitvi 48.153 delnic izvede spre-
membo statuta in sicer uskladitev njegove-
ga besedila v zvezi z odločitvijo o zmanjša-
nju osnovnega kapitala. Uprava in nadzorni
svet morata prijavo in vpis zmanjšanja
osnovnega kapitala prijaviti za vpis v regi-
ster.

Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpi-
sa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala
v sodni register. Zmanjšanje osnovnega ka-
pitala se izvede z razveljavitvijo 48.153 del-
nic družbe.

6. Predlog imenovanja člana nadzorne-
ga sveta zaradi poteka mandata.

Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se ponovno imenuje Miran Martelanc.

7. Obravnava in sprejem sklepa o po-
oblastilu za nakup delnic.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko na podlagi osme
alinee 240/1 člena ZGD kupi lastne delni-
ce, katerih nominalni znesek ne sme prese-
gati 10% osnovnega kapitala družbe. Naku-
pna cena lastnih delnic je lahko najmanj v
višini nominalne vrednosti delnice in največ
v višini njene knjigovodske vrednosti. To po-
oblastilo velja 18 mesecev od dneva spre-
jetja tega sklepa.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je delničarjem na vpogled v tajniš-
tvu družbe od dneva objave sklica do začet-
ka skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pismeno.

Delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci naj najkasneje 3 dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napoveda-
ne skupščine, skupščina ponovno sestane
in glasuje ne glede na število prisotnih del-
nic.

SGP Zidgrad Idrija d.d.
uprava družbe

Št. 13/78 Ob-92608
Na podlagi 24. člena šestega poglavja

Statuta delniške družbe Loterija Slovenije,
d.d in v skladu z določbami Zakona o go-
spodarskih družbah sklicujem

V. skupščino
delniške družbe Loterija Slovenije, d.d.,

ki bo v četrtek, 29. maja 2003, v sejni
sobi na sedežu družbe Gerbičeva ulica 99,
1000 Ljubljana, s pričetkom ob 13. uri z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevena Tea Gor-
jup in dve preštevalki glasov Matejo Stanič
– Rudolf iz RR & CO d.o.o. in Alenko Peter-
ca.

Seji bo prisostvoval vabljen notar Andrej
Škrk iz Ljubljane.

2. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev Poslovnika o delu skup-
ščine in sprejem čistopisa Poslovnika o de-
lu skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe in dopolnitve Poslov-
nika o delu skupščine in čistopis Poslovni-
ka o delu skupščine v predloženem bese-
dilu.

3. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2002, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, raz-
prava in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu in obravnava ter sprejem pre-
dloga sklepa o uporabi bilančnega dobička
za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa št. 3.1: skupščina se sez-
nani s predstavitvijo letnega poročila dru-
žbe za poslovno leto 2002 in s poročilom
nadzornega sveta družbe o rezultatih pre-
veritve letnega poročila, s stališčem do revi-
zijskega poročila in načina in obsega pre-
verjanja vodenja v družbi med poslovnim
letom 2002.

V skladu z 282.a členom veljavnega za-
kona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzorne-
ga sveta v poslovnem letu 2002 in jima po-
deljuje razrešnico.

Predlog sklepa št. 3.2: na predlog upra-
ve in nadzornega sveta se uporabi bilančni
dobiček za leto 2002 v znesku
1.029,802.592,02 SIT:

– za dividende 640,000.000 SIT,
– za druge rezerve iz dobička

389,802.592,02 SIT.
Dividende se delničarjem izplačajo v ro-

ku 90 dni od zasedanja skupščine.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta

družbe.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da

z dnem 31. 5. 2003 preneha mandat dose-
danjim članom nadzornega sveta, predstav-
nikom delničarjev, in sicer: Borisu Šuštarši-
ču, mag. Antonu Kožarju, Karmen Dietner,
mag. Aljoši Redžepoviču, Janezu Sodržni-
ku in Mariji Dedek.

Skupščina na predlog nadzornega sveta
za člane nadzornega sveta za mandatno do-
bo štirih let z mandatom od 1. 6. 2003
dalje imenuje:

1. Marijo Dedek,
2. Karmen Dietner,
3. Janka Kušarja,
4. Janeza Sodržnika,
5. Borisa Šuštaršiča,
6. Aleksandro Vukovič-Kačar.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev izvolil za člane nadzornega sveta pred-
stavnike delavcev: Ireno Mikulan, Lauro Ne-
mec in Slavka Praznika, z mandatom od 1. 6.
2003 dalje za mandatno dobo štirih let.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za revizijo za poslovno leto 2003 imenuje
revizijsko hišo Auditor d.o.o. iz Ptuja.

6. Izplačilo nagrade članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta za delo v letu 2002 izplača nagrada v
višini 9,500.000 SIT bruto v breme poslov-
nih stroškov.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo tri dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Loterija
Slovenije, d.d vknjižene v delniški knjigi dru-
žbe, ki se vodi pri KDD, neposredno, njiho-
vi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prija-
vo za udeležbo na skupščini osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo tajništvu dru-
žbe, tako da jo ta prejme najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje tudi

predlog sprememb Poslovnika o delu skup-
ščine ter letno poročilo in poročilo nadzor-
nega sveta, bo na vpogled vsak delovni dan
na sedežu družbe, v informativni pisarni dru-
žbe v Ljubljani, Gerbičeva ulica 99, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, in sicer od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi, razen predlogov k točki 4. in 5.
dnevnega reda, morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne čez eno uro. V tem primeru
bo skupščina sklepčna, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Loterija Slovenije, d.d.
uprava – predsednik uprave

Tim Kocjan

Ob-92622
Na podlagi določil poglavja petič statuta

delniške družbe ITEO svetovalni institut d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospo-
darskih družbah sklicujem

VIII. sejo skupščine
delniške družbe ITEO svetovalni institut

d.d.,
ki bo v četrtek, dne 5. junija 2003 ob

10. uri, v sejni dvorani na sedežu družbe,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sednico skupščine imenuje Nevena Tea
Gorjup in za preštevalke glasov Vera Čer-
ne, Slavica Prion in Bernarda Kokol. Seji
prisostvuje vabljen notar Miro Košak.

2. Predstavitev revidiranega letnega po-
ročila družbe ITEO d.d. Ljubljana za poslov-
no leto 2002, predstavitev pisnega poročila
nadzornega sveta o rezultatih preveritve let-
nega poročila s stališčem do revizijskega
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poročila, načina in obsega preverjanja vo-
denja družbe med poslovnim letom 2002,
predlog za razporeditev bilančnega dobič-
ka ter razprava in podelitev razrešnice upra-
vi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa št. 2.1: na predlog upra-
ve in nadzornega sveta se bilančni dobiček
družbe za poslovno leto 2002, ki na dan
31. 12. 2002 znaša 128,276.067,79 SIT,
se v znesku 95,000.000 SIT razporedi za
izplačilo dividend, ki se izplačajo delničar-
jem skladno z likvidnostnimi zmožnostmi
družbe, preostalih 33,276.067,79 SIT se
prenese v poslovno leto 2003 kot prenese-
ni dobiček.

Predlog sklepa št. 2.2: skupščina se
seznani s predstavitvijo letnega poročila dru-
žbe ITEO d.d. Ljubljana za poslovno leto
2002 in revidiranimi računovodskimi izkazi
družbe za poslovno leto 2002. V skladu z
282. a členom veljavnega zakona o gospo-
darskih družbah skupščina potrjuje in odo-
bri delo uprave in nadzornega sveta v po-
slovnem letu 2002 in jima podeljuje razre-
šnico.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2003
imenuje revizijsko hišo Rodl & Partner
d.o.o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana.

4. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe ITEO svetovalni institut, d.d. v pre-
dloženem besedilu.

5. Pooblastilo upravi za pridobitev lastnih
delnic družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se v skladu z določili
240. člena ZGD skupščina pooblašča upra-
vo družbe, da lahko po svojem preudarku
in v dobrobit družbe kupi lastne delnice
družbe s tem, da najvišja nakupna cena del-
nice, za katere je dano pooblastilo po tem
sklepu, ne sme presegati knjigovodske vre-
dnosti delnice na dan nakupa, najnižja pro-
dajna cena pa ne sme biti manjša kot je bila
nakupna vrednost delnice družbe.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v soglasju z nadzornim svetom odproda ali
umakne vse pridobljene lastne delnice brez
nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjša-
nju osnovnega kapitala.

Nadzorni svet je pooblaščen, da po zma-
njšanju osnovnega kapitala zaradi umika la-
stnih delnic ustrezno prilagodi statut, tako
da se določbe statuta ujemajo z novimi dej-
stvi, nastalimi z zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala.

Postopek in viri za odkup delnic se za-
gotavljajo v skladu z določili ZGD in statuta
družbe.

Uprava družbe je pooblaščena za nakup
lastnih delnic za dobo 18 mesecev, s tem,
da rok, za katerega je dano pooblastilo s
tem sklepom prične teči s 3. marcem 2004.

6. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta in upravi.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta je skupščina sklenila, da
se članom nadzornega sveta in upravi odo-

bri za delo v poslovnem letu 2002 nagrada
v bruto znesku 1,064.540 SIT.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so pi-
sno prijavili svojo udeležbo osebno ali s pri-
poročeno pošiljko najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine upravi družbe ITEO
svetovalni institut d.d. Ljubljana in ki so na
ta presečni dan vpisani v delniško knjigo
družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli glasovnice za glaso-
vanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprot-
ni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna v skladu z določili statuta, uprava
sklicuje ponovno zasedanje skupščine iste-
ga dne eno uro za prvim sklicem z istim
dnevnim redom. Na ponovno sklicanem za-
sedanju skupščine bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2002, revidirane računovod-
ske izkaze družbe, poročilo nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poroči-
la s stališčem nadzornega sveta do revizij-
skega poročila in o načinu ter obsegu pre-
verjanja vodenja družbe med poslovnim le-
tom 2002 in predlog prečiščenega besedi-
la statuta družbe, je na vpogled delničarjem
v informativni pisarni – tajništvu uprave dru-
žbe ITEO d.d Ljubljana., Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, vsak delavnik od 10. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.

ITEO svetovalni institut d.d.
uprava – direktor

Alojz Mihelič

Ob-92623
Skladno z 42. točko statuta delniške dru-

žbe Klima Celje d.d., sklicuje uprava dru-
žbe

5. skupščino
družbe Klima Celje d.d.,

ki bo v sredo, 28. 5. 2003 ob 12. uri v
prostorih družbe Delavska c. 5 v Celju.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov družbe.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-

gani skupščine.

Seji bo prisostvoval notar Anton Rojec.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim

letnim poročilom za leto 2002, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom za leto 2002,
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nad-
zornega sveta.

3. Podelitev razrešnice za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje raz-

rešnico upravi in nadzornemu svetu za leto
2002.

4. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička ali kritja izgube.

Predlog sklepa: bilančna izguba v vre-
dnosti 62,086.787,88 SIT se 1. 1. 2003
pokriva iz rezerv družbe v vrednosti
18,773.331,86 SIT ter splošnega prevre-
dnotovalnega popravka kapitala v vrednosti
43,313.456,02 SIT.

5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Na predlog glavnih delničarjev se vpiše-

jo v statut predlagane spremembe v toč-
kah: 20, 24, 25, 27, 32, 41, 44.

Predlog sklepa: s predlaganimi spremem-
bami se uskladi sedanji statut družbe in sprej-
me njegovo prečiščeno besedilo, ki vsebuje
predlagane spremembe in v celoti nadome-
šča statut družbe z dne 16. 7. 2002.

6. Ugotovitev prenehanja mandata čla-
nov nadzornega sveta in imenovanja novih
članov v nadzorni svet.

Predlog sklepov:
a) Skupščina ugotovi, da je na podlagi

izstopne izjave z dnem 28. maja 2003 Du-
šanu Burniku in Ivanu Kajbi prenehal man-
dat članov nadzornega sveta Klima Celje
d.d.

b) Za nove člane nadzornega sveta z
začetkom mandata 28. maja 2003 se ime-
nujejo:

– Saško Lasič,
– Adrijan Rožič,
– Uroš Selič,
– Alojzij Zupanc.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta družbe se za revizorja družbe za po-
slovno leto 2003 izbere revizijska družba
Iteo – Abeceda.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas pooblastilne-
ga razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje do 26. 5. 2003 do
12. ure pisno prijavili svojo udeležbo na seji
skupščine in so vpisani v delniško knjigo,
po stanju na dan skupščine.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu družbe vsak dan od 10. do 13. ure.

Klima Celje d.d.
predsednik uprave

Zvonimir Cepuš

Ob-92626
Uprava in nadzorni svet družbe Dolenj-

skih pekarn proizvodnje kruha, testenin
in slaščic, d.d., Ločna 2, 8000 Novo me-
sto na podlagi točke 7.5. Statuta družbe
sklicujeta
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7. redno sejo skupščine delničarjev,
ki bo v četrtek, 29. 5. 2003 ob 9. uri na

sedežu družbe Ločna 2, Novo mesto.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevne-

ga reda, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
potrdi predlagani dnevni red, izvolijo pre-
dlagani kandidati v delovna telesa skupšči-
ne in potrdi predlaganega notarja.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o sprejemu letnega poročila za leto
2002.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s pisnim poročilom nadzornega sveta z
dne 17. 4. 2003 o prejemu in potrditvi Let-
nega poročila za leto 2002.

3. Predlog uporabe bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev bilančnega dobička za leto
2002 na predlog uprave in nadzornega sve-
ta in sicer:

– bilančni dobiček, ki znaša
132,031.446,22 SIT se prenese v nasled-
nje leto kot preneseni dobiček.

Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico za delo v letu 2002.

4. Imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 2003.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje pooblaščeno revi-
zijsko družbo Ernst&Young d.o.o. Ljubljana
za revidiranje računovodskih izkazov za leto
2003.

5. Soglasje k pogodbi o obvladovanju
odvisne družbe Dolenjske pekarne d.d.

Predlog sklepa: skupščina odobri po-
godbo o obvladovanju odvisne družbe Do-
lenjske pekarne d.d.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pisno po-
oblastilo mora biti družbi dostavljeno vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo na
dan 30. 4. 2003 vpisani v register pri Cen-
tralni klirinško depotni družbi in udeležbo
pisno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred
skupščino.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpi-
som iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z bese-

dilom predlaganih sklepov, je na vpogled
na sedežu družbe vsak delovni dan pri upra-
vi družbe od 10. do 12. ure od dneva obja-
ve sklica.

Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi v tednu dni po
objavi sklica skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 10. uri, ko bo skupščina veljavno odlo-
čala, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Dolenjske pekarne d.d. Novo mesto
uprava družbe

Ob-92632
Na podlagi 33. člena statuta družbe Al-

ples, industrija pohištva, d.d., Železniki, skli-
cujem

9. skupščino
delniške družbe Alples, industrija

pohištva, d.d., Železniki Češnjica 48/b,
Železniki,

ki bo dne 2. 6. 2003 ob 12.30, v po-
slovnih prostorih na sedežu družbe, Češnji-
ca 48/b v Železnikih;

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov, ugotovi prisot-
nost vabljene notarke.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poro-
čilom družbe za leto 2002 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim

letnim poročilom družbe za leto 2002.
2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in

nadzornega sveta Alples, d.d., Železniki v
poslovnem letu 2002 in se upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2002
podeli razrešnica.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: zmanjša osnovni kapital

družbe iz 135,047.000 SIT na 101,876.000
SIT z umikom 33.171 prednostnih lastnih
delnic z nominalno vrednostjo 33,171.000
SIT, v breme drugih rezerv iz dobička. Na-
men zmanjšanja kapitala je upoštevanje do-
ločb 243. člena ZGD.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2003.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov Alples, d.d., Železniki za leto
2003 se imenuje revizijska družba Constan-
tia UHY, d.o.o., Ljubljana.

5. Razrešitev in izvolitev novih članov
nadzornega sveta-predstavnikov delničarjev,
ter seznanitev s člani nadzornega sveta, ki
jih je izvolil svet delavcev.

5.1. Predlog sklepa: zaradi poteka man-
data se z dnem 16. 11. 2003 razreši dose-
danja člana nadzornega sveta Zvonka Freli-
ha in Don Schoeffmanna.

5.2. Za nova člana nadzornega sveta se
za novo štiriletno mandatno obdobje imenu-
je:

– Zvonka Freliha,
– Don Schoeffmanna.
5.3. Skupščina se seznani s članom

nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet delav-
cev.

6. Spremembe in dopolnitev statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe, da uskladi prečišče-
no besedilo statuta skladno s sprejetim skle-
pom skupščine pod 3. točko.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški
knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skup-
ščini predhodno pisno najavijo upravi dru-
žbe najkasneje v roku 3 dni pred zaseda-
njem skupščine. Pooblaščenci delničarjev
morajo do začetka skupščine predložiti pi-
sna pooblastila.

Delničarji glasujejo osebno, po poobla-
ščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu v pro-
stor za skupščino, ko tudi podpišejo sez-
nam prisotnih udeležencev.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Češnjica 48/b, Železniki, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 12. uro
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.

Alples, d.d., Železniki
uprava

Ob-92634
Na podlagi določb 22. člena Statuta

Hranilnice »LON« d.d., Kranj, sklicujem

17. redno sejo skupščine Hranilnice,
ki bo v ponedeljek, 26. maja 2003 ob

19.30, v prostorih Mestne občine Kranj,
dvorana št. 16 (I. nadstropje – avle).

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine in potrdi-

tev zapisnika 16. seje z dne 24. 5. 2002.
2. Obravnava predlogov v zvezi z odo-

brenim kapitalom in nakupom lastnih delnic
ter sprejem sklepov.

3. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta Hranilnice.

4. Obravnava letnega poročila o poslo-
vanju Hranilnice za leto 2002 s poročilom
uprave in nadzornega sveta, revizorskim po-
ročilom in letnim poročilom o notranjem re-
vidiranju, sklepanje o delitvi bilančnega do-
bička ob izkazanih rezultatih poslovanja ter
o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
6. Informacija o tekočem poslovanju

Hranilnice v prvih štirih mesecih poslovanja
(ustna informacija).

7. Razno.
V primeru nesklepčnosti bo na podlagi

23. člena Statuta seja skupščine v torek,
27. 5. 2003, ob 19.30, z istim dnevnim
redom, v prostorih Mestne občine Kranj,
dvorana št. 16. Skupščina bo v tem primeru
veljavno sklepala ne glede na kvorum.

Celotno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov po točkah dnevnega reda je na raz-
polago vsem delničarjem v tajništvu Hranil-
nice v Kranju, Bleiweisova 2, in sicer vsak
dan od 8. do 12. ure ter od 13. do 15. ure,
od dneva sklica dalje.

V zvezi s sklicem skupščine vas opozar-
jamo na določbo 21. člena Statuta, po ka-
teri je vsak delničar dolžan prijaviti udele-
žbo in glasovanje najmanj 3 dni pred skup-
ščino, t.j. najkasneje do vključno 22. maja
2003 na sedež Hranilnice (osebno, pisme-
no, po telefonu, po telefaksu ali po elek-
tronski pošti).

Seje skupščine po 7. členu poslovnika
niso javne!

Pomembno: skladno z 228. členom
ZGD lahko vsak delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine t.j. do vključno 3. 5.
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2003 pošlje razumno utemeljen nasprotni
predlog s sporočilom, ali bo na skupščini
ugovarjal podanim predlogom. Vsak nas-
protni predlog mora biti pismen z utemelji-
tvijo.

Hranilnica LON, d.d. Kranj
direktor

Slavko Erzar

Ob-92635
IBE Holding, d.d., partnerska družba,

Hajdrihova 4, Ljubljana, uprava v skladu z
283. členom Zakona o gospodarskih dru-
žbah sklicuje

2. skupščino
IBE Holding, d.d., partnerska družba

Seja skupščine bo na sedežu družbe IBE
Holding, d.d., partnerska družba, Hajdriho-
va 4, Ljubljana, dne 28. 5. 2003 ob 16.15.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje verifikacijske komisije in

notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pre-

dlagano verifikacijsko komisijo in notarja.
3. Letno poročilo za leto 2002, podeli-

tev razrešnice članu uprave in članom nad-
zornega sveta in uporaba bilančnega do-
bička.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o uporabi bilančnega dobička ter
sklep o podelitvi razrešnice članu uprave in
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2002.

4. Oblikovanje zakonskih rezerv.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

sklep o oblikovanju zakonskih rezerv.
5. Informacija o planu poslovanja za leto

2003 in imenovanje družbe za revizijo let-
nih poročil za poslovno leto 2004.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizijo letnih poročil za poslovno leto 2004
predlagano revizijsko družbo.

6. Volitve člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme ugo-

tovitveni sklep o prenehanju mandata člana
nadzornega sveta in izvoli predlaganega na-
domestnega člana nadzornega sveta.

7. Pridobitev in umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

sklep o pridobitvi in umiku lastnih delnic v
skladu z 240. členom Zakona o gospodar-
skih družbah.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo dru-
žbi. Prijave bo zbirala Marjeta Prek med 9.
in 13. uro na sedežu družbe do vključno
26. 5. 2003. Prijava pooblaščenca bo ve-
ljavna s predložitvijo pisnega pooblastila.
Pooblastilo mora vsebovati priimek in ime,
naslov in EMŠO pooblastitelja in poobla-
ščenca, število glasov, kraj in datum ter pod-
pis pooblastitelja.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 15. in 16. uro na
kraju skupščine.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 17. uri v
istih prostorih.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan

od sklica skupščine dalje med 9. in 13.
uro. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
obrazloženi ter vloženi v roku enega tedna
po objavi tega sklica. Predloge lahko delni-
čarji vložijo na sedežu družbe.

IBE Holding, d.d. Ljubljana
uprava

mag. Uroš Mikoš

Ob-92661
Na podlagi točke 9.3. Statuta delniške

družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje
energije, d.d., Kranj, Savska loka 4, sklicu-
jem

10. skupščino delniške družbe
Iskraemeco, d.d., Kranj,

ki bo v sredo, 4. junija 2003 ob 12. uri,
v učilnici št. 1 v II. nadstropju Restavracije
Iskra, d.d., Kranj, Savska loka 1.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev njenih organov.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega

dobička in razrešnica članov nadzornega
sveta in uprave družbe.

3. Seznanitev skupščine o izvolitvi čla-
nov nadzornega sveta, predstavnikov zapo-
slenih.

4. Umik lastnih delnic.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
6. Predlog sejnin za člane nadzornega

sveta.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto

2003.
Predlogi sklepov: k 1. točki dnevnega

reda: za predsedujočega skupščine se iz-
voli dr. Jože Mencinger, v komisijo za štetje
glasov pa Marjeta Gomboc in Antonija Bajt
kot preštevalki glasov in Dušan Stanjko kot
predsednik komisije.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Vojko Pintar iz Kranja.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
K 2. točki dnevnega reda: sprejme se

predlagana uporaba bilančnega dobička.
Uprava predlaga skupščini, da se bilan-

čni dobiček v višini 700,068.362 SIT za
leto 2002 uporabi za naslednje namene:

– izplačilo delničarjem – 262,657.640
SIT,

– preneseni dobiček – 437,410.722
SIT.

Dividenda za leto 2002 znaša 1.160 SIT
bruto na delnico. Upravičenci do dividende
so vsi lastniki delnic, ki so vpisani v delni-
ško knjigo na dan 30. 5. 2003. Vir za izpla-
čilo dividend je preneseni čisti dobiček v
višini 212,942.233 SIT in zmanjšanje dru-
gih rezerv iz dobička v višini 49,715.407
SIT, ki so del nerazporejenega čistega do-
bička iz leta 1997.

Dividenda se izplača v 90 dneh po skle-
pu skupščine.

Upravi družbe in članom nadzornega
sveta Iskraemeco, d.d., se podeljuje razre-
šnica za poslovno leto 2002.

K 3. točki dnevnega reda: skupščina je
seznanjena s tem, da je svet delavcev na
2. seji dne 21. 10. 2002 izvolil člane nad-
zornega sveta, predstavnike zaposlenih, in
sicer Draga Mencingerja, Iztoka Novaka,
Jožeta Petka in Marka Roškarja.

K 4. točki dnevnega reda: umakne se
13.971 delnic, tako da osnovni kapital druž-

be znaša 2.264,290.000 SIT in je razde-
ljen na 226.429 navadnih delnic.

K 5. točki dnevnega reda: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta skupno s čistopisom statuta družbe Is-
kraemeco, d.d.

K 6. točki dnevnega reda: članom nad-
zornega sveta se za vsako sejo odobri sej-
nina v višini 260 EUR neto v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije, predsedniku nadzornega sveta pa za
vsako sejo 345 EUR neto v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije.

K 7. točki dnevnega reda: za poslovno
leto 2003 se za revizorja imenuje revizijska
družba Pricewaterhousecoopers, d.d.,
Ljubljana, Parmova 53, Ljubljana.

K predlogu sklepa pod 2. točko je nad-
zorni svet družbe podal pozitivno mnenje
po preveritvi predloga sestavljenega letne-
ga poročila družbe Iskraemeco, d.d., za po-
slovno leto 2002 in preveritvi predloga za
uporabo bilančnega dobička ter predloga
konsolidiranega letnega poročila za poslov-
no leto 2002.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

Vsaka delnica daje delničarju pravico do
enega glasu na skupščini. Za sprejem skle-
pov dnevnega reda je potrebna večina od-
danih glasov delničarjev (navadna večina).

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet družbe bosta o mo-
rebitnih predlogih sprejela svoja stališča naj-
kasneje dvanajst dni po sklicu skupščine in
o tem obvestila delničarje z objavo na enak
način, kot je objavljen ta sklic.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še šte-
vilo glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Ob organiziranem zbira-
nju pooblastil mora biti le-to sestavljeno po
zakonu o prevzemih.

Do udeležbe na skupščini so upravičeni
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
30. 5. 2003.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki morajo svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki prijaviti upravi družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.

Člani uprave in nadzornega sveta druž-
be se lahko udeležijo skupščine tudi, če
niso delničarji.

Gradivo za skupščino je vsak delovni dan
od 10. do 12. ure na vpogled v tajništvu
družbe v Kranju, Savska loka 4.

Delničarje prosimo, da pridejo na skup-
ščino vsaj 30 minut pred začetkom zaseda-
nja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in
prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se
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delničarji in pooblaščenci izkažejo z ose-
bnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa
še z izpiskom iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, t.j. 4. junija
2003 ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Iskraemeco, d.d., Kranj
predsednik uprave

Nikolaj Bevk, univ. dipl. inž. el.

 Ob-92667
Na podlagi 16. in 17. člena statuta druž-

be uprava in nadzorni svet Mercator Go-
renjska, trgovsko podjetje, d.d., s sede-
žem v Škofji Loki, Kidričeva cesta 54,
sklicujeta

8. redno skupščino delničarjev,

ki bo v četrtek, dne 5. junija 2003 na
sedežu družbe (II. nadstropje).

I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Izvolita se delovni telesi skup-
ščine: za predsednika skupščine Stanka
Zugwitza, za preštevalko Mojco Kumer.

Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Erika Braniselj iz Škofje Loke, ki bo sestavi-
la notarski zapisnik.

2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe za leto 2002

znaša skupaj 2.329,185.474,36 SIT ter iz-
haja iz nerazporejenih dobičkov: iz leta
1996 v znesku 171,839.606,02 SIT, iz leta
1997 v znesku 106,875.304,31 SIT, iz leta
1998 v znesku 119,462.719,64 SIT, iz leta
1999 v znesku 243,966.567,25 SIT, iz leta
2000 v znesku 480,530.329,68 SIT, iz le-
ta 2001 v znesku 940,311.281,03 SIT in iz
leta 2002 v znesku 266,199.666,43 SIT.
Bilančni dobiček leta 2002 ostane neupo-
rabljen in se odločanje o njegovi uporabi
prenese v naslednje leto.

b) Skupščina podeli upravi in nadzorne-
mu svetu družbe razrešnico za poslovno le-
to 2002.

3. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: nadzornemu svetu druž-

be se v breme poslovnih stroškov izplača
nagrada za uspešno delo v letu 2002 v
skupni bruto višini 3,829.224,38 SIT.

4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 2003 se imenuje revizijska hiša
PricewaterhouseCoopers, d.o.o., Ljubljana.

5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta v predlaganem be-
sedilu.

6. Zmanjšanje osnovnega kapitala druž-
be.

Predlog sklepa: zmanjša se osnovni ka-
pital družbe z umikom 95.500 lastnih del-
nic v znesku 95,500.000 SIT. Osnovni ka-
pital družbe ki znaša 1.527,641.000 SIT se
z umikom lastnih delnic zmanjša na
1.432,141.000 SIT. Namen umika delnic je
zmanjšanje osnovnega kapitala, ker je druž-
ba prekapitalizirana. Zmanjšanje osnovne-

ga kapitala se izvede v breme rezerv za
lastne delnice in neporabljenih dobičkov iz
let 1996 in 1997.

Sklepe, navedene pod točko 1, 2, 3, 5
in 6 predlagata uprava in nadzorni svet sku-
paj, sklep pod točko 4 pa predlaga samo
nadzorni svet.

II. Vpogled v gradiva
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov, vključno s sprejetim letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta je na vpo-
gled delničarjem družbe na sedežu družbe
v Škofji Loki, Kidričeva cesta 54, v pisarni
direktorja splošno organizacijskega podro-
čja (II. nadstropje), vsak delovni dan od dne-
va objave sklica do dneva zasedanja skup-
ščine od 11. do 13. ure.

III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 12.30. Če te-

daj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje istega dne v istih prostorih ob
13. uri, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Sejna soba, v kateri bo potekala skup-
ščina, bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja skupščine.

IV. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo:
1. Delničarji, njihovi zastopniki in poobla-

ščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in
pooblaščenci delničarjev morajo ob prigla-
sitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane
shranjeno pri družbi.

2. Prijava iz prejšnje točke je pravoča-
sna, če prispe na sedež družbe do vključno
2. junija 2003.

Mercator Gorenjska, d.d.
Škofja Loka

predsednica nadzornega sveta:
Jadranka Dakič

predsednik uprave  
Ludvik Leben

Ob-92669
Na podlagi 13. člena statuta, uprava

družbe Kompas Bled d.d. sklicuje

12 . redno skupščino
 družbe Kompas Bled d.d.,

ki bo v sredo, 28. 5. 2003, ob 13. uri v
Hotelu Kompas Bled.

Predlaga se naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave, glasuje se jav-

no:
– predsedujoči: po statutu direktor po-

djetja,
– verifikacijska komisija: Maja Štefe, Ro-

mana Kalamar,
– zapisnik: Notariat – Stane Krainer –

notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto

2002, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička, ter podelitev razrešni-
ce upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim po-

ročilom družbe za leto 2002 in pisnim po-
ročilom nadzornega sveta, ki ga je v skladu
z 274.a členom ZGD predložil nadzorni svet
in s katerim obvešča skupščino, da je potr-
dil letno poročilo za leto 2002.

b) Bilančni dobiček po obračunu za leto
2002 znaša 27,231.000 SIT. Bilančni dobi-
ček je oblikovan iz čistega dobička leta
2002 v višini 1,804.000 SIT in iz prenese-
nega dobička prejšnjih let v višini
25,427.000 SIT.

Bilančni dobiček 25,427.000 se razpo-
redi v druge rezerve iz dobička.

c) Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta Kompas Bled d.d. v po-
slovnem letu 2002 ter se direktorju in čla-
nom nadzornega sveta na podlagi drugega
odstavka 282.a člena Zakona o gospodar-
skih družbah podeli razrešnica.

3. Poslovni plan družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: potrdi se poslovni plan

družbe za leto 2003.
4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih

delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: na podlagi 240. člena ZGD in statuta
družbe, skupščina pooblašča upravo, da
lahko kupi lastne delnice do 10% osnovne-
ga kapitala družbe, z namenom da se upo-
rabijo za plačilo nagrad upravi in
nadzornemu svetu in za ohranjanje vredno-
sti delnic delničarjev.

Delničar, ki bi želel razširitev dnevnega
reda, lahko svoj pismeni predlog za obrav-
navo in predlog sklepa pošlje upravi podje-
tja najmanj 3 dni pred skupščino. Le-ta bo
odločala o njegovi uvrstitvi na dnevni red.

Fizične osebe morajo pri evidentiranju
prisotnosti dokazati svojo identiteto z oseb-
no izkaznico in potrdilom o vpisu v delniško
knjigo. Pravne osebe pa morajo predložiti
izvod iz registracije, matično številko in do-
kazilo o lastništvu delnic.

Evidentiranje se začne ob 12.30, v Ho-
telu Kompas Bled

Prosim vse delničarje, da s svojo prisot-
nostjo prispevate k uspešni izvedbi skup-
ščine.

Kompas Bled d.d.
za upravo

direktor Martin Merlak

Ob-92682
Na podlagi 47. člena Statuta družbe HTP

Gorenjka, Kranjska Gora d.d., in na podlagi
283. člena Zakona o gospodarskih družbah
uprava HTP Gorenjka, Kranjska Gora d.d., v
soglasju z nadzornim svetom družbe sklicuje

5. redno skupščino
delniške družbe HTP Gorenjka,

Kranjska Gora d.d.,
ki bo v četrtek, dne 29. 5. 2003 ob

12.30, v sejni sobi hotela Larix, Borovška
99, Kranjska Gora.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa: za člane organov skup-
ščine se izvolijo: za predsednika – Florijan
Velikajne, za preštevalca glasov –Gregor
Kozamernik, za zapisnikarja Irena Plavčak.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka Na-
da Svetina.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
HTP Gorenjka Kranjska Gora d.d. za po-
slovno leto 2002 in poročilo nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za po-
slovno leto 2002 skupaj s stališčem nad-
zornega sveta do revizijskega poročila za
poslovno leto 2002.
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Gradivo: letno poročilo družbe za po-
slovno leto 2002; Poročilo nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe HTP Gorenjka
Kranjska Gora d.d. za poslovno leto 2002,
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2002, s
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila za poslovno leto 2002
in potrditvijo letnega poročila za poslovno
leto 2002.

3. Obravnava in sprejem sklepa o upo-
rabi bilančnega dobička za leto 2002 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepov:
3.1 Ugotovitev bilančnega dobička
Na dan 31. 12. 2002 znaša bilančni do-

biček družbe HTP Gorenjka Kranjska Gora
d.d. 596.000 SIT in je sestavljen iz:

– čistega dobička za poslovno leto 2002
– 54.000 SIT,

– čistega dobička za poslovno leto 2001
– 162.000 SIT,

– prenesenega čistega dobička iz pre-
teklih let – 380.000 SIT.

3.2. Uporaba bilančnega dobička
Bilančni dobiček družbe HTP Gorenjka

Kranjska Gora d.d. na dan 31. 12. 2002 se
ne razporedi.

3.3. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.

Skupščina upravi in nadzornemu svetu v
skladu s členom 282/a ZGD podeli razre-
šnico za delo v poslovnem letu 2002.

4. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe HTP Gorenjka Kranjska Gora d.d.

Gradivo: čistopis statuta družbe.
Predlog sklepov:
a) Sprejmejo se spremembe in dopolni-

tve statuta družbe HTP Gorenjka Kranjska
Gora d.d. v predloženem besedilu.

b) Sprejme se čistopis statuta družbe
HTP Gorenjka Kranjska Gora d.d. v predlo-
ženem besedilu.

Spremembe statuta
Spremeni se točka »dvanajstič«, tako,

da se v celoti glasi:
Skupščina lahko z navadno večino skle-

ne, da se poveča osnovni kapital iz sred-
stev družbe s preoblikovanjem drugih po-
stavk lastnega kapitala v osnovni kapital.

Spremeni se točka »tridesetič«, tako, da
se v celoti glasi:

Direktor je dolžan sestaviti letno poroči-
lo v zakonskem roku in ga predložiti nadzor-
nemu svetu skupaj z revizijskim poročilom.

K letnemu poročilu mora direktor priloži-
ti tudi predlog za uporabo bilančnega do-
bička, ki bo predložen skupščini.

Spremeni se točka »enaintridesetič«, ta-
ko, da se v celoti glasi:

Nadzorni svet z direktorjem sklene po-
godbo o poslovodenju, kjer se določijo pla-
ča, druga plačila in bonitete, odpravnina v
primeru razrešitve, obseg in odškodnina za
konkurenčno klavzulo in klavzulo o poslovni
zvestobi ter druge pravice, obveznosti in
odgovornosti v skladu z zakonom.

Na predlog nadzornega svet ter v skladu
s sklepom skupščine, je direktor lahko ude-
ležen na dobičku.

Spremeni se točka »sedemintridesetič«,
tako, da se v celoti glasi:

Nadzorni svet:
– nadzoruje vodenje poslov družbe,
– pregleduje in preverja knjige in doku-

mentacijo družbe ter premoženje družbe,
– imenuje in odpokliče direktorja dru-

žbe,
– od direktorja zahteva poročila o poslo-

vanju družbe,
– določa plačo in druge nagrade direk-

torju ter z njim sklepa pogodbe,
– lahko skliče skupščino,
– izvaja pristojnosti v zvezi z letnim poro-

čilom, skladno z določbami zakona o go-
spodarskih družbah.

Spremeni se točka »osemintridesetič«,
tako, da se v celoti glasi:

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni
svet lahko sprejema sklepe pisno, telefon-
sko, telegrafsko ali z uporabo podobnih te-
hničnih sredstev le, če nihče od članov nad-
zornega sveta temu ne ugovarja.

Spremeni se točka »štiriinštiridesetič«,
tako, da se v celoti glasi:

Nadzorni svet podrobneje uredi način in
pogoje za svoje delo s poslovnikom.

Spremeni se točka »šestinštiridesetič«,
tako, da se v celoti glasi:

Skupščina odloča zlasti o:
– sprejemu letnega poročila, če ga nad-

zorni svet ni potrdil, ali če uprava in nadzor-
ni svet to odločitev prepustita skupščini,

– uporabi bilančnega dobička,
– imenovanju in odpoklicu članov nad-

zornega sveta ter nagradah za njihovo delo,
– spremembah statuta,
– povečanju in zmanjšanju osnovnega

kapitala,
– prenehanju družbe,
– statusnih spremembah (spojitev, pri-

pojitev, razdelitev),
– izključitvi prednostne pravice delničar-

jev pri novi izdaji delnic,
– imenovanju revizorja,
– drugih zadevah, določenih s tem sta-

tutom in zakonom.
Spremeni se točka »petinpetdesetič«, ta-

ko, da se v celoti glasi:
Direktor mora sestaviti letno poročilo v

zakonskem roku ter ga skupaj z revizijskim
poročilom in predlogom uporabe in razdeli-
tve bilančnega dobička, ki bo predložen
skupščini, predložiti nadzornemu svetu naj-
kasneje v roku 8 dni od prejema revizijske-
ga poročila.

Revizija letnega poročila mora biti oprav-
ljena najkasneje v šestih mesecih po koncu
poslovnega leta.

Nadzorni svet mora preveriti letno poro-
čilo ter predlog za uporabo bilančnega do-
bička, ki ju je predložil direktor.

Nadzorni svet mora o rezultatu preveri-
tve sestavljenega poročila in predloga za
uporabo bilančnega dobička družbe, sesta-
viti pisno poročilo za skupščino.

V poročilu mora navesti na kakšen način
in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje
družbe med letom.

Nadzorni svet mora navesti ali ima po
končni preveritvi k letnemu poročilu družbe
kakšne pripombe in ali letno poročilo potr-
juje.

Če nadzorni svet letno poročilo družbe
potrdi, se šteje za sprejeto.

Nadzorni svet mora v enem mesecu od
predložitve sestavljenega poročila, svoje po-

ročilo izročiti direktorju, sicer pa mu mora
direktor postaviti dodatni rok, ki ne sme biti
daljši od enega meseca. Če nadzorni svet
tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se
šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni
potrdil.

Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta morata biti od objave sklica skupšči-
ne dalje dostopni delničarjem na sedežu
družbe.

Spremeni se točka »šestinpetdesetič«,
tako, da se v celoti glasi:

Direktor je pooblaščen, da izplačuje di-
vidende tudi med letom (vmesne dividen-
de), glede na predviden dobiček tekočega
leta. Izplačilo dividend odobri nadzorni svet.
Vmesne dividende ne smejo biti višje od
polovice vrednosti predvidenega dobička
po oblikovanju rezerv, niti od polovice do-
bička preteklega leta.

Točka »enainšestdesetič« se v celoti čr-
ta iz besedila statuta.

5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za poslovno leto 2003.

Predlog sklepa: za revizijo poslovnega
leta 2003 se na predlog uprave in nadzor-
nega sveta izbere revizijska družba KPMG
Slovenija d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.

6. Povečanje osnovnega kapitala dru-
žbe z vložki.

Predlog sklepa:
a) Povečanje osnovnega kapitala s stra-

ni največ tridesetih vnaprej znanih kupcev
1. Izdajatelj delnic je: Firma: HTP Gore-

njka, Kranjska Gora d.d.
Sedež: Kranjska Gora (pošt. št. 4280),

Borovška 99 (v nadaljnjem besedilu: dru-
žba oziroma izdajatelj).

2. Povečanje osnovnega kapitala z vlož-
ki: Osnovni kapital delniške družbe (firma)
HTP Gorenjka, Kranjska Gora d.d., ki zna-
ša 992,617.000 SIT se na podlagi 309.
člena ZGD in tega sklepa skupščine o po-
večanju osnovnega kapitala z vložki poveča
za nominalno vrednost skupne izdaje novih
delnic, to je do 1.500,000.000 SIT, tako,
da lahko znaša osnovni kapital družbe po
povečanju največ 2.492,617.000 SIT.

3. Razred in vrsta delnic: povečanje
osnovnega kapitala se izvede z izdajo do
1,000.000 navadnih prosto prenosljivih
imenskih delnic 2. izdaje z oznako G. Te
delnice dajejo imetnikom:

– pravico do udeležbe pri upravljanju,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostale-

ga premoženja po likvidaciji ali stečaju dru-
žbe.

4. Nominalna in emisijska vrednost: no-
minalna vrednost ene delnice znaša 1.000
SIT.

Emisijska cena ene delnice znaša 1.500
SIT.

5. Pripadek dividende in čas izplačila
dividende: dividende na nove delnice se
izplačujejo pod pogoji in na način, določen
s tem sklepom, statutom družbe in sklepom
skupščine o delitvi dobička. Imetniki novo-
izdanih delnic so upravičeni do izplačila di-
vidend iz dobička, ki ga družba ustvari od
vključno poslovnega leta 2003 dalje.

6. Odstotek delnic, ki se izdaja brez gla-
sovalne pravice: brez glasovalne pravice se
izda 0% delnic, z glasovalno pravico pa
100% novih delnic.
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7. Prednostna pravica imetnika delnic ob
novi izdaji delnic: prednostna pravica do vpi-
sa in vplačila novih delnic dosedanjih delni-
čarjev družbe se izključi.

8. Postopek vpisa in vplačila delnic: No-
va izdaja delnic je namenjena največ tride-
set vnaprej znanim kupcem, ki jih izbere in
jim določi dovoljen odstotek nakupa novih
delnic uprava v soglasju z nadzornim sve-
tom. Delnice se vnaprej znanim kupcem po-
nudijo s priporočenim pismom s povratni-
co. Kupci morajo na enak način s pisno
izjavo (vpisnim potrdilom) sporočiti družbi
število delnic, ki jih nameravajo vpisati in
vplačati, pri čemer je rok za vpisovanje in
vplačevanje 20 dni šteto od dneva, ko dru-
žba pošlje ponudbo vnaprej znanim kup-
cem s priporočeno pošto s povratnico.

9. Način vplačila delnic: nove delnice
morajo biti vplačane v denarju, in sicer na
transakcijski račun družbe, št.
07000-0000004358, ki ga vodi Gorenjska
banka d.d.

10. Način oziroma oblika izdaje delnic:
delnice se izdajo v nematerializirani obliki,
na način in po postopku, kot ga določa Za-
kon o nematerializiranih vrednostnih papir-
jih.

11. Izročitev delnic: nove delnice se iz-
ročijo z vknjižbo v centralni register pri Cen-
tralni klirinško depotni družbi d.d., skladno
s predpisi.

12. Objava izdaje novih delnic: izdaja
novih delnic bo objavljena skladno z določ-
bami statuta družbe.

13. Način razpolaganja z delnicami: del-
nice so prosto prenosljive v skladu s statu-
tom družbe in z vsakokrat veljavnimi predpi-
si.

B) Skupne določbe za povečanje osnov-
nega kapitala

1. Pogoj uspešnosti za povečanje osnov-
nega kapitala: osnovni kapital izdajatelja se
lahko poveča le, če je na podlagi nejavne in
javne ponudbe vpisanih in vplačanih naj-
manj 1,000.000 delnic.

2. Vpis povečanja osnovnega kapitala:
vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni
register se izvede na podlagi ugotovitvene-
ga sklepa uprave in nadzornega sveta.

3. Vrnitev vplačil v primeru neuspelega
vpisa: če delnice po tem sklepu ne bodo
vpisane in vplačane in izdaja ne bo uspela,
bo družba vpisnikom vrnila prejeta vplačila,
in sicer v roku 60 dni od izteka roka za
vpisovanje in vplačevanje delnic po tem
sklepu. V primeru, da družba vpisnikom ne
vrne vplačana sredstva v roku, določenem
s tem sklepom, mora družba vpisnikom pla-
čati zamudne obresti, določene z zakonom.

4. Čistopis statuta: skupščina prenaša po-
oblastilo za spremembo statuta, ki zadeva
uskladitev njegovega besedila glede osnov-
nega kapitala, na nadzorni svet družbe.

Čas zasedanja
Skupščina je sklicana ob 12.30. Če na

prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se
ponovno zasedanje skupščine določi za isti
dan, 29. 5. 2003 ob 13.30. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
svojo udeležbo prijavijo upravi najkasneje
tri dni pred skupščino.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Hotelu Larix, Borovška 99, Kranj-
ska Gora, vsak delovni dan od objave sklica
naprej, in sicer od 9. do 12. ure.

Delničarje se še posebej opozarja, da
se s sklepom pri 3. točki dnevnega reda
izključuje prednostna pravica do vpisa in
vplačila novih delnic dosedanjih delničarjev
družbe.

HTP Gorenjka, Kranjska Gora d.d.
Marjana Novak
uprava družbe

Ob-92684
Na podlagi 9.2. točke statuta družbe

Istrabenz, holdinške družbe, d.d., ter na
podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., in
ZTVP-1 uprava sklicuje

7. sejo skupščine
družbe Istrabenz, holdinške družbe,

d.d., Koper,
ki bo v petek, 30. 5. 2003, ob 11.00

uri, v dvorani Hotela Slovenija, Obala 33,
Portorož, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: mag.

Gregor Velkaverh,
– verifikacijsko komisijo v sestavi:
· predsednik: Robert Ernestl,
· preštevalki glasov: Klavdija Primožič,

Klavdija Ule.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo

Ferligoj.
2. Sprememba dejavnosti družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Črtata se dejavnosti pod šiframa šte-

vilka:
– 55.112 Dejavnost penzionov
– 74.843 Druge poslovne dejavnosti

d.n.
b) Dejavnost družbe se uskladi z Ured-

bo o uvedbi in uporabi standardne klasifika-
cije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02) tako,
da:

1. se črtajo dejavnosti pod šiframi števil-
ka:

– 51.12 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij

– 51.51 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi

– 65.21 Finančni zakup (leasing)
– 70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem
– 70.32 Upravljanje z nepremičninami

za plačilo ali po pogodbi
– 72.30 Obdelava podatkov
– 72.60 Druge računalniške dejavnosti
– 74.11 Pravno svetovanje
– 74.12 Računovodske, knjigovodske in

revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
– 74.13 Raziskovanje trga in javnega

mnenja
– 74.14 Podjetniško in poslovno sveto-

vanje

– 74.841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov

– 74.842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo

2. se na novo vpišejo dejavnosti pod
šiframi številka:

– 51.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij

– 51.510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi

– 65.210 Finančni zakup (leasing)
– 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem
– 70.320 Upravljanje z nepremičninami

za plačilo ali po pogodbi
– 72.300 Obdelava podatkov
– 72.600 Druge računalniške dejavno-

sti
– 74.110 Pravno svetovanje
– 74.120 Računovodske, knjigovodske

in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
– 74.130 Raziskovanje trga in javnega

mnenja
– 74.140 Podjetniško in poslovno sveto-

vanje
– 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in

kongresov
– 74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, de-

koraterstvo
c) Dejavnost družbe se razširi z nasled-

njimi dejavnostmi:
– 40.131 Distribucija električne energije
– 40.132 Trgovanje z električno energijo
– 40.210 Proizvodnja plina
– 40.221 Distribucija plinastih goriv po

plinovodni mreži
– 40.222 Trgovanje s plinastimi gorivi

po plinovodni mreži
– 55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
– 55.302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-

mopostrežnih restavracij
– 92.621 Dejavnost marin
3. Spremembe in dopolnitve statuta

družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: Skupšči-
na sprejme spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe v predloženem besedilu in čisto-
pis statuta družbe.

4. a) Predložitev letnega poročila za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta po 274.a členu Zako-
na o gospodarskih družbah.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: Skupšči-
na je seznanjena z letnim poročilom za leto
2002 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi in potrdi-
tvi letnega poročila.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: Bilančni
dobiček za leto 2002 v znesku
2.772,832.818,10 SIT se uporabi:

– 518,000.000,00 SIT za dividende ali
100,00 SIT bruto dividende na delnico. Dru-
žba bo delničarjem, za katere ima popolne
podatke, izplačala dividende najkasneje do
30. 6. 2003, in sicer po stanju delničarjev,
vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi
v centralnem registru pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na
dan 3. 6. 2003 in na način, kot ga bo dolo-
čila uprava družbe;
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– 32,000.000,00 SIT za nagrade upravi;
– 15,200.000,00 SIT za nagrade nad-

zornemu svetu;
– 1.584,732.818,10 SIT se razporedi v

druge rezerve iz dobička;
– 622,900.000,00 SIT se razporedi v

preneseni dobiček družbe.
Za izplačila pod prvo, drugo in tretjo ali-

neo se porabi 565,200.000,00 SIT dobič-
ka iz drugih rezerv iz leta 1997.

Izplačilo nagrade se upravi in članom
nadzornega sveta izvrši skladno s tretjim od-
stavkom 7.10. točke statuta družbe v goto-
vini in delnicah družbe, kot je razmerje iz-
plačila dividend glede na celotni dobiček
družbe. Družba odsvoji delnice po povpreč-
ni tržni ceni od dneva sklica skupščine do
dneva skupščine.

c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2002.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: Skupšči-
na podeljuje upravi družbe in članom nad-
zornega sveta družbe razrešnico za poslov-
no leto 2002.

5. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta in predsednika nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: Skupšči-
na sprejme sklep o sejnini članov nadzor-
nega sveta v višini 80.000,00 SIT neto za
člana in 120.000,00 SIT neto za predse-
dnika nadzornega sveta, za udeležbo na po-
samezni seji.

6. Imenovanje finančnega revizorja družbe
za leto 2003 v skladu s 54. členom ZGD.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: Za finančnega re-
vizorja družbe za leto 2003 skupščina ime-
nuje revizijsko družbo Ernst & Young Revi-
zija, davčno in poslovno svetovanje d.o.o.,
Dunajska cesta 111, Ljubljana.

7. Seznanitev z izvolitvijo novih članov
nadzornega sveta – predstavnikov delavcev.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2002 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi in potrditvi letnega poročila in bese-
dilom predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta družbe, je na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe v Kopru, Cesta Zore Pe-
rello-Godina 2, vsak delavnik od 9. do 12.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so na dan 27. 5. 2003
vpisani v delniško knjigo, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Istrabenz, d.d., Koper
predsednik uprave

Igor Bavčar

Ob-92687
Uprava Volksbank – Ljudske banke d.d.,

na podlagi 16. in 17. člena statuta banke
sklicuje

18. redno skupščino
Volksbank – Ljudske banke d.d.,

ki bo v ponedeljek, 2. junija 2003, ob
15.30, v poslovni stavbi na naslovu Dunaj-
ska 128a, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa v skladu s poslovnikom skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila banke

za poslovno leto 2002, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, raz-
prava in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: v skladu z 282 a. čle-
nom veljavnega Zakona o gospodarskih dru-
žbah skupščina potrjuje in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta v poslovnem letu
2002 in jim podeljuje razrešnico.

3. Letno poročilo o notranjem revidira-
nju z obrazloženim mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me obrazloženo mnenje nadzornega sveta
k letnemu poročilu notranje revizije za leto
2002.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina po predlogu

sprejme spremembe statuta v predloženem
besedilu in prečiščeno besedilo statuta.

5. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: dne 2. junija 2003 skup-
ščina razreši naslednje člane nadzornega
sveta: dir. dipl. ek. Ralf Weingartner in Dino
Giraldi.

Člani nadzornega sveta: generalni direk-
tor dr. Klaus Thalhammer, dir. dipl. kom.
Werner Wess in dir. dr. Michael Oberhum-
mer se imenujejo za nadaljno dobo štirih
let.

6. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 2003.

Predlog sklepa: skupščina banke ime-
nuje za finančnega revizorja za poslovno le-
to 2003, revizijsko hišo KPMG d.o.o., Neu-
bergerjeva 30, Ljubljana.

Delničarji bodo na 18. redni skupščini
Volksbank – Ljudske banke d.d., odločali o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Skupščine Volksbank – Ljudske banke
d.d., se lahko udeležijo vsi delničarji banke.

Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi po-
oblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo
pred začetkom skupščine veljavno poobla-
stilo.

Gradivo za skupščino banke s predlogi
sklepov in z besedilom predlaganih spre-
memb statuta je delničarjem na vpogled v
prostorih Volksbank – Ljudske banke d.d.,
na naslovu Dunajska 128a, Ljubljana, vsak
delovnik od 9. do 12. ure.

Volksbank – Ljudska banka d.d.
uprava

Ob-92753
Na podlagi 51. člena Statuta delniške

družbe Športna loterija in igre na srečo
d.d., Ljubljana, vas vabimo na

11. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 29. maja 2003 ob 12. uri

v prostorih Športne loterije d.d., v Ljubljani,
Dunajska 22.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles ter notarja
skupščine.

2. Obravnava in sprejem uporabe bilan-
čnega dobička za leto 2002 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

3. Izbira revizorja za revidiranje poročil
za leto 2003.

4. Plačilo članom nadzornega sveta.
5. Razrešitve in imenovanja članov nad-

zornega sveta.
Predlogi sklepov:
1. sklep k 1. točki: ugotovi se sklep-

čnost, izvolijo se delovna telesa in izbere
notar skupščine po predlogu uprave.

2. sklep k 2. točki:
1. Skupščina se seznani s poročilom

nadzornega sveta o sprejemu letnega poro-
čila za leto 2002. Skupščina na podlagi
pozitivnega mnenja nadzornega sveta k pre-
dlogu uprave o uporabi bilančnega dobička
sprejme sklep, da se celotni bilančni dobi-
ček v višini 88.277 tisoč tolarjev, od katere-
ga preostanek čistega dobička za poslovno
leto 2002 znaša 38.214 tisoč tolarjev, pre-
neseni čisti dobiček pa 50.063 tisoč tolar-
jev, uporabi tako, da se:

a) znesek 38.214 tisoč tolarjev (preosta-
nek čistega dobička za poslovno leto 2002)
razporedi na druge rezerve,

b) znesek 3.500 tisoč tolarjev razporedi
za izplačilo nagrade nadzornemu svetu,

c) znesek 3.500 tisoč tolarjev razporedi
za izplačilo nagrade upravi,

d) preostali bilančni dobiček v znesku
45.214 tisoč tolarjev pa ostane nerazpore-
jen.

2. Potrdi in odobri se delo uprave in nad-
zornega sveta družbe v letu 2002 in se
upravi in nadzornemu svetu podeli razrešni-
ca za dobro opravljeno delo v letu 2002.

3. sklep k 3. točki: za revidiranje poročil
za leto 2003 se imenuje revizijska hiša ITEO
Abeceda d.o.o. Ljubljana.

4. sklep k 4. točki: določi se višina pla-
čila – nagrade v neto znesku za delo čla-
nom nadzornega sveta, in sicer pripada
predsedniku 50.000 SIT, članu pa 35.000
SIT za vsako udeležbo na seji nadzornega
sveta.

5. sklep k 5. točki: zaradi poteka man-
data dne 1. 12. 2003 se Evgena Zadnika
od 2. 12. 2003 dalje ponovno imenuje za
člana nadzornega sveta, in sicer za dobo
štirih let.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo ter
deponirajo pooblastila. Rok za prijavo je naj-
kasneje do 27. 5. 2003.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovno sestane čez pol ure.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino je priloženo.
Športna loterija d.d.

Janez Bukovnik
direktor družbe

Ob-92784
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške

družbe IMP Klima montaža d.d., Grosuplje,
Adamičeva 51, vabi uprava družbe delničarje
na

8. sejo
skupščine družbe IMP Klima montaža

d.d., Grosuplje, Adamičeva 51,
ki bo v sredo, 28. maja 2003, z začet-

kom ob 12. uri, v prostorih (jedilnica) Instala-
cij Grosuplje d.d, Grosuplje, Adamičeva 51.

Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta skupščina sprejme naslednji
sklep:

Imenujejo se organi skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje

Slavko Trstenjak, odv.
Za preštevalca glasov se imenujeta Igor

Fehimovič in Stanka Zupan.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
II. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la.
Predlog sklepa: v skladu z drugim od-

stavkom 282. člena Zakona o gospodarskih
družbah sprejme skupščina na predlog upra-
ve in nadzornega sveta naslednji sklep:

Skupščina družbe sprejme letno poročilo
in poslovno poročilo za leto 2002.

III. Podelitev razrešnice upravi in podeli-
tev razrešnice nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta skupščina sprejme naslednji
sklep:

Podeli se razrešnica upravi družbe za le-
to 2002.

Podeli se razrešnica nadzornemu svetu
za leto 2002.

IV. Potrditev sanacijskega programa dru-
žbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta sprejme skupščina naslednji
sklep: skupščina potrdi sanacijski program
družbe.

V. Zmanjšanje osnovnega kapitala dru-
žbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta sprejme skupščina naslednji
sklep:

Zmanjša se osnovni kapital družbe (poe-
nostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala
za pokrivanje izgube na podlagi določb 354.
člena ZGD) z dosedanjih 277,572.000 SIT,

razdeljenih na 277.572 delnic nominalne vre-
dnosti ene delnice 1.000 SIT, skupne nomi-
nalne vrednosti 277,572.000 SIT, z združi-
tvijo delnic in sicer tako, da se vsakih 45
delnic združi v eno delnico.

Po zmanjšanju osnovni kapital družbe
znaša 6,168.000 SIT in je razdeljen na 6.168
delnic nominalne vrednosti ene delnice
1.000 SIT, skupne nominalne vrednosti
6.168.000 SIT.

Družba bo razveljavila delnice, ki ne bo-
do dosegle določenega števila, da bi bile
nadomeščene z novimi in ne bodo dane dru-
žbi na razpolago.

Preostanek sredstev nad zneskom
6,168.000 SIT, ki bo nastal z združitvijo del-
nic, bo delničarjem izplačan v sorazmernem
delu z njihovimi deleži osnovnega kapitala.

Zmanjšanje osnovnega kapitala v celotni
višini 271,404.000 SIT je namenjeno kritju
prenesene izgube iz prejšnjih let v višini
256,405.677,25 SIT, razlika
14,998.322,75 SIT pa za pokrivanje izgube
leta 2002.

VI. Sprememba statuta
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta sprejme skupščina naslednji
sklep: potrdi se sprememba statuta družbe
kot je razvidno iz predloga.

Predlagane spremembe statuta družbe so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in uresni-

čevanje glasovalne pravice imajo tisti delni-
čarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skup-
ščine pisno prijavili svojo udeležbo na sede-
žu uprave družbe in so vpisani v delniški
knjigi pri KDD po stanju zadnjega dne prijave
na skupščino.

Pooblastilo za zastopanje delničarja na
skupščini mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Gradivo za skupščino, letno poročilo in
poročilo nadzornega sveta je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe na naslovu Adami-
čeva 51, 1290 Grosuplje, in sicer vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane eno uro po predvidenem prvotnem
sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delničarjev.

IMP Klima montaža d.d., Grosuplje
uprava družbe

Nedeljko Teodorovič

Izvršbe in
zavarovanja

Z 01/00364 IZ-16106
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 01/00364 z dne 15. 11. 2001, v
izvršilni zadevi upnice Banke Celje d.d.,
Vodnikova 2, Celje, proti dolžniku in zasta-
vitelju Milanu Peuniku, Na otoku 12, Celje,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v zne-
sku 3,500.000 SIT s pp, z ustanovitvijo
zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpi-

sana v zemljiško knjigo, na podlagi spora-
zuma strank po 251. členu ZIZ opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, in sicer dvoinpolsobni stano-
vanjski prostor v izmeri 44,94 m2, ki se
nahaja v 4. nadstropju št. 20, večstano-
vanjskega bloka, Na otoku 12, Celje, kate-
re lastnik je dolžnik in zastavitelj do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
5. 7. 1999.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 11. 2001

Z 422/2002 IZ-3738
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 422/2002 z dne 14. 2.
2003, je bil poslovni prostor v skupni izmeri
165,80 m2, ki se nahaja v Paviljonu B-4 do
osi 3 do 9, zgrajen leta 1985 na naslovu
Cesta Ste Marie aux Mines 17, Tržič, stoječ
na parc. št. 221/3, 221/5, 222, 223, 224,
225, 229/1 in 229/2, k.o. Bistrica, ki še
ni vpisan v zemljiški knjigi in ga je zastavni
dolžnik Viljem Romih, roj. 25. 6. 1941, sta-
nujoč Pod Šijo 14, Tržič, pridobil po kupo-
prodajni pogodbi z dne 10. 6. 1996, ki jo je
sklenil s podjetjem Roma-Tex, proizvodnja
in trgovina d.o.o., Pod Šijo 14, Tržič, zarub-
ljen za zavarovanje denarne terjatve po kre-
ditni pogodbi reg. št. 30984/2 z dne 28. 5.
2002, v višini 20,000.000 SIT s pripadki, v
korist upnice Abanke d.d. Ljubljana, Slo-
venska cesta 58.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 2. 2003

In 2002/01203 IZ-4903
In 2002/01317

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani z dne 2. 10. 2002, opr.
št. In 2002/01203 (pristop In 02/01317)
je bil dne 5. 3. 2003 opravljen v korist
upnika Standom engineering Loboda k.d.,
Koseskega 11, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 16, v izmeri 49,77 m2, ki se nahaja v IV.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslo-
vu Ulica 28. maja 65, Ljubljana, last dolžni-
ka Žerovnik Slavka, Ulica 28. maja 65, Ljub-
ljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2003

IZ-92738
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o obstoju in za-
varovanju denarne terjatve po 250. členu
ZIZ, SV 282/03 z dne 18. 4. 2003, notarja
Marka Finika iz Celja, Stanetova 16, je bilo
trisobno stanovanje št. 16/IV v izmeri
73,80 m2, v poslovno stanovanjskem ob-
jektu Levstikova - Stanetova ulica v Celju,
skupaj s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih, objektih in na-
pravah v večstanovanjski hiši in funkcional-
nem zemljišču last Pajovič Aleša do celote,
pridobljeno na podlagi prodajne pogodbe
SV 654/01 z dne 19. 10. 2001 notarja
Marka Finka, sklenjene med prodajalcema
Kruder Edvardom in Tatjano in kupcem Pa-
jovič Alešem, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje d.d., Celje, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 6,000.000 SIT s pri-
padki, napram dolžniku Pajovič Alešu.
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IZ-92739
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi za-
stavne pravice na nepremičninah, SV
283/03 z dne 18. 4. 2003, notarja Marka
Finka iz Celja, Stanetova 16, je bilo sta-
novanje II/S2 v večstanovanjski hiši Dreni-
kova v Ljubljani, v izmeri 54,83 m2, s kletno
shrambo in garažo št. 8, ki stoji na parc. št.
948/I k.o. Spodnja Šiška, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah v večstanovanj-
ski hiši in funkcionalnem zemljišču last Žu-
ran Ivana do celote, pridobljeno na podlagi
kupoprodajne pogodbe P-20/03 z dne
11. 4. 2003, sklenjene med prodajalcem
Vegrad d.d., Velenje ter kupcem Žuran Iva-
nom, zastavljeno v korist upnice Banke Ce-
lje d.d., Celje, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 26,593.781 SIT s pripadki,
napram dolžniku Žuran Ivanu.

IZ-92740
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 403/2003 z dne
15. 4. 2003, je lokal št. A2-1, ki meri
153,80 m2 v pritličju in lokal št. A2-1, ki
meri 90,90 m2 v kletnem prostoru, ki sta
locirana v objektu »A,B« Nova vas II/A,
Prušnikova 8, ki stoji na parc. št. 926,
925, 2111/1, 928, 929, 36, 23/1, vse
k.o. Sp. Radvanje, last Strmšnik Janka in
Strmšnik Antonije, stanovnje Selnica ob
Dravi, Mariborska c. 1, na temelju prodaj-
ne pogodbe št. 4-3/2A,B z dne 10. 2.
1988, zastavljena v korist upnice Nove
KBM d.d., Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve do najvišjega zneska
40,000.000 SIT.

IZ-92741
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 407/03 z dne
16. 4. 2003, je dvoinpolsobno stanovanje
št. 133 v izmeri 71,27 m2, v III. nadstropju
večstanovanjske hiše v Celju, Škapinova
8, pri čemer večstanovanjska stavba leži
na parc. št. 559/1, pripisani vl. št. 1472,
k.o. Ostrožno, s solastninsko pravico na
skupnih prostorih, delih in napravah hiše
in na zemljišču, na katerem stoji hiša ter na
funkcionalnem zemljišču, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 5. 11. 1999, za-
stavljeno v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,000.000 SIT s p.p.

IZ-92742
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 434/2003 z dne
18. 4. 2003, je petsobno stanovanje s ka-
binetom št. 9/II v izmeri 173,28 m2, v stav-
bi v Mariboru, Maistrova 10, ki stoji na
parc. št. 934 in 935, pripisani pri vl. št.
1278 k.o. Maribor-Grad, last Komočar Bra-
nimirja, stanujočega Maribor, Maistrova
10, na temelju kupoprodajne pogodbe št.
111-LV/MW z dne 4. 3. 1994 in dodatka z
dne 26. 1. 2001, zastavljeno v korist upni-
ce Nove KBM d.d., Maribor, za zavarova-
nje denarne terjatve v znesku 19,000.000
SIT s pp.

IZ-92743
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 196/2003 z dne
16. 4. 2003, je bilo stanovanje št.
313040, ki se nahaja v prvem nadstropju
stanovanjske hiše Trnje 12, Železniki, sto-
ječe na parc. št. 15/4, vpisani v z.k. vl. št.
317, k.o. Železniki, v skupni izmeri
91,37 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri
15,57 m2, sobo v izmeri 17,01 m2, sobo v
izmeri 12,28 m2, sobo v izmeri 17,01 m2,
hodnik v izmeri 9,28 m2, WC v izmeri
1,42 m2, kopalnico v izmeri 3,11 m2,
shrambo v izmeri 2,66 m2, balkon oziroma
teraso v izmeri 1,16 m2 in druge prostore v
izmeri 10,40 m2, last zastaviteljice Janje
Flander na podlagi kupoprodajne pogod-
be o prodaji stanovanja št. 6/91, sklenje-
ne dne 9. 11. 1991 s prodajalcem Alples,
industrija pohištva Železniki d.o.o., ki ga je
zastopal direktor Peter Šmid, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekova banka
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, z zaznam-
bo neposredne izvršljivosti in ustanovitvijo
predkupne pravice v korist navedene upni-
ce, za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,500.000 SIT s pp.

IZ-92744
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kra-
nju, opr. št. SV 429/2003 z dne 17. 4.
2003, je nepremičnina – dvosobno sta-
novanje z dvema kabinetoma št. 20, v 4.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Uli-
ca Janeza Puharja 10 v Kranju, ki stoji na
parc. št. 182/7, vl. št. 11 k.o. Huje, ki meri
89,20 m2 in obsega kuhinjo v izmeri
12,50 m2, sobo v izmeri 18,27 m2, sobo v
izmeri 13,86 m2, sobo v izmeri 7,20 m2,
sobo v izmeri 7,56 m2, hodnik v izmeri
12,64 m2, WC v izmeri 1,22 m2, kopalnico
v izmeri 4,16 m2, klet v izmeri 1,67 m2,
balkon oziroma teraso v izmeri 7,77 m2 in
druge prostore v izmeri 2,30 m2, last zasta-
viteljice Rovene Mihalinec, Ulica Janeza Pu-
harja 10, Kranj, na temelju prodajne pogod-
be, sklenjene s prodajalcema Ivanko in Ig-
nacem Savškom 20. 10. 1999, zastavljeno
v korist upnika Hippa, finančne storitve,
d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, za zavarova-
nje njegove denarne terjatve v višini
1,100.000 SIT s pripadki.

IZ-92745
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja v Kra-
nju, opr. št. SV 443/2003 z dne 18. 4.
2003, je trisobno stanovanje v hiši v Celju,
Trubarjeva 50, v četrtem nadstropju, v sku-
pni izmeri 70,44 m2, ki obsega tri sobe,
vsaka v izmeri 17,40 m2 s kuhinjo, shram-
bo, kopalnico, predsobo in s kletjo v izmeri
1,21 m2, last dolžnika Matjaža Posinka, Tru-
barjeva 50, Celje in zastaviteljice Mojce Po-
sinek, Trubarjeva 50, Celje, vsakega do ene
nerazdelne polovice, na temelju prodajne
pogodbe, sklenjene 27. 10. 1995, s proda-
jalcem Stanetom Novakom, zastavljeno v
korist upnika Ludvika Pavlina, roj. 27. 1.
1957, Šenturška gora 23 a, Cerklje, za za-
varovanje njegove denarne terjatve v višini
46.000 EUR s pripadki.

IZ-92746

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1211/2003 z dne
17. 4. 2003, je bilo stanovanje št. 6 v I.
nadstropju večstanovanjske stavbe na na-
slovu Ljubljanska cesta 104, Domžale, v
izmeri 85,16 m2, kletna shramba št. 24 v
izmeri 3,30 m2 in eno parkirno mesto v
garažni kleti tega večstanovanjskega objek-
ta, ki leži na parc. št. 3134, 3103/1,
3104/3, 3130/5 in 3136, k. o. Domžale,
last zastavitelja Aleša Kamnarja, Ljubljanska
cesta 104, Domžale, pridobljeno na podla-
gi kupoprodajne pogodbe št.
06/99/D15-IV z dne 22. 11. 1999, skle-
njene med SGP Graditelj d.d. kot prodajal-
cem in Alešem Kamnarjem kot kupcem, za-
stavljeno v korist upnice BKS – Leasing
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini EUR
325.000 s pripadki.

IZ-92747
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1214/2003 z dne
17. 4. 2003, je bil poslovni prostor št. P1/2,
v izmeri 76,85 m2, v 1. nadstropju Športno
poslovnega centra MS 1/3 Nove Jarše, na
zemljišču parc. št. 8/2, vl. št. 295, k.o.
Nove Jarše in na severozahodnem delu
parc. št. 7/4, vl. št. 77, k.o. Nove Jarše, v
lasti zastavitelja Acta d.o.o. Ljubljana, Kve-
drova 5 A, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 18. 6. 1997, sklenjene s prodajalko
Cupola d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v ko-
rist upnice Volksbank – Ljudska banka d.d.,
Dunajska 128 A, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 56.100 EUR s pri-
padki.

IZ-92748
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 167/2003 z
dne 10. 4. 2003, so bili

– slika tujega slikarja, avtorja Paula Ce-
zannea, francoskega slikarja, 1839 – 1906,
z naslovom Tihožitje s pletenko in zelenja-
vo, olje na kartonu, v izmeri v. 41 cm, š.
67,5 cm, ocenjene po sodnem cenilcu za
umetnine, prof. Janezu Mesesnelu iz Ljub-
ljane, dne 11. 1. 2002, na vrednost
1,000.000 EUR ter

– demperji na deponiji v Šoštanju,
– VOLVO A35D 6X6: serijska št.: “A35D

V 11490”, zaporedna št. I,
– VOLVO A35D 6X6: serijska št.: “A35D

V 11536”, zaporedna št. II,
– VOLVO A35D 6X6: serijska št.: “A35D

V 11538”, zaporedna št. III,
– VOLVO A35D 6X6: serijska št.: “A35D

V 11535”, zaporedna št. IV,
– VOLVO A35D 6X6: serijska št.: “A35D

V 11584”, zaporedna št. V,
vse last dolžnika in zastavitelja Riemer

d.o.o., Šolska ulica 14, Slovenske Konjice,
zastavljeni v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d. Maribor, Podružnica
Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 11,
Slovenska Bistrica, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 1,050.000 EUR s pripadki.
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IZ-92749
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Srečka Gabrila, Sa-
vinjska cesta 20, Žalec, opr. št. SV 366/03
z dne 17. 4. 2003, je bilo stanovanje, ki se
nahaja v drugem nadstropju stanovanjske-
ga bloka Kersnikova 15, Velenje, v skupni
izmeri 43,13 m2, last do 6/10 dolžnika in
zastavitelja Adamović Goluba, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 161/X-92 A,
sklenjene dne 29. 10. 1992, na podlagi
pogodbe h kupoprodajni pogodbi o prodaji
stanovanja z dne 7. 1. 2002, in sklepa o
dedovanju Okrajnega sodišča v Velenju,
opr. št. D 185/97 z dne 27. 10. 1997,
zastavljeno v korist upnika Đokič Boška, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 21.258
EUR s pripadki.

IZ-92750
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 412/03 z dne 16. 4.
2003, je nepremičnina, dvoinpolsobno sta-
novanje št. 3 s teraso, v skupni izmeri
92,91 m2 in kletnim prostorom št. 3 v izme-
ri 4,18 m2, ki se nahaja v pritličju večstano-
vanjske hiše v Mariboru, Borova vas 12,
stoječe na parc. št. 2349, vpisani v vl. št.
1615, k.o. Spodnje Radvanje, katerega iz-
ključna lastnica je Claudine Micheline Mi-
trovič, stanujoča Borova vas 12, Maribor,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
251-27/86 z dne 29. 6. 1992 in dodatka k
tej pogodbi z dne 31. 3. 2003, zastavljena
v korist upnice Karntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Claudine Micheline Mitrovič in
Vojka Mitroviča, oba stanujoča Borova vas
12, Maribor, v višini 40.000 EUR s pripad-
ki.

IZ-92751
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 305/03
z dne 17. 4. 2003, je bilo stanovanje –
garsonjera št. 24, v skupni izmeri 28,24 m2,
ležeče v IV. nadstropju– mansarda večsta-
novanjskega objekta z naslovom Finžgarje-
va ulica 4/A, 4248 Lesce, ki stoji na parc.
št. 505/1, 505/4, 503/2, 502/3 in
502/8, vl. št. 909, 1057, 153 k.o. Hraše,
in ki obsega predsobo, kuhinjsko nišo, so-
bo, WC in kopalnico, balkon in ostale prite-
kline, last zastavitelja Mihelčič Hinka, Zoi-
sova ulica 13, 4000 Kranj, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe, ki jo je dne 26. 11.
2002, sklenil s Darkom Bunićem iz Kranja
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Du-
najska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 13.300 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, s pripadki.

IZ-92752
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic opr. št. SV 201/03 z dne 22. 4.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 18,
etaža št. 2 v večstanovanjski hiši na Bledu,

Alpska cesta 13, v skupni izmeri 72,40 m2,
stoječe na parc. št. 305/4, vl. št. 1498
k.o. Želeče, last zastaviteljev Vladimirja Križ-
narja in Mojce Križnar, vsakega do 1/2 na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 2.
2003, zastavljeno v korist upnice SKB ban-
ke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 50.000 EUR
s pripadki.

IZ-92820
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marte Malič iz No-
vega mesta, opr. št. SV 194/03 z dne 11. 4.
2003, je bil poslovni prostor v Novem me-
stu na Novem trgu, v kareju L, v etaži B, št.
poslovnega prostora 5, v izmeri 31 m2, s
solastninsko pravico na skupnih delih zgrad-
be, last zastaviteljice Dokl Osolnik Jasne,
Novo mesto, Paderšičeva ul. 8, na podlagi
prodajne pogodbe št. 43/92 z dne 26. 3.
1992, sklenjene z Gradbeno industrijskim
podjetjem Pionir Novo mesto, zastavljen v
korist upnice Banke Koper d.d. Pristaniška
14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 10,000.000 SIT s pripadki.

IZ-92821
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marjane Ko-
lenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 154/03 z
dne 7. 4. 2003, sta bili nepremičnini:

– stanovanje št. 14 v izmeri 106,10 m2,
ki se nahaja v soseski BS 2/1 Zupančičeva
jama, last dolžnice Kahne Zdenke, roj.
19. 11. 1956, stanujoče Dom in vrt 21 a,
Trbovlje - kot fizične osebe, na podlagi me-
njalne pogodbe, sklenjene dne 12. 3.
1992, z SCT p.o. Ljubljana, Slovenska 56
in

– etažna enota, označena z oznako A1L,
v pritličju objekta Valeta in garažni boks,
označen z oznako K1/7, stoječem na parc.
št. 575, vl. št. 1238 k.o. Potorož in obsega
66,86 m2 in sestoji iz vhoda 2,04 m2, pred-
sobe 11,59 m2, kopalnice+WC 6,94 m2,
spalnice 11,84 m2, dnevne sobe s kuhinjo
31,88 m2, shrambe 2,57 m2 z atrijem v
izmeri 202 m2, last dolžnice samostojne po-
djetnice Kahne Zdenke, Dom in vrt 21 a,
Trbovlje, na podlagi kupoprodajne pogod-
be o prodaji enote A1L, objekt Valeta, skle-
njene z dne 1. 4. 2003, s Centrom za go-
spodarsko svetovanje d.o.o., Trubarejva 3,
Ljubljana, zastavljeni v korist upnice Banke
Zasavje d.d. Trbovlje, bančna skupina No-
ve Ljubljanske banke, Trg revolucije 25 c,
Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 34,000.000 SIT z vsemi pripadki ter
morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z
uveljavljanjem vračila terjatve.

IZ-92822
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja
iz Murske Sobote, opravilna številka SV
281/03 z dne 22. 4. 2003, je bil poslov-
ni lokal, tako imenovan trgovina Mehano-
land, v izmeri 223,68 m2 (prodajalna
96,87 m2, prodajalna 54,91 m2, skladi-
šče 22,45 m2, prodajalna 28,98 m2, ku-
rilnica 10,48 m2 in pisarna 9,98 m2), ki
se nahaja v poslovno stanovanjski zgradbi
stoječi na parcelah 698/1 in 698/2 kata-
strska občina Murska Sobota, ki ga je

zastavna dolžnica pridobila po prodajni
pogodbi z dne 11. 7. 2002, sklenjene s
prodajalcem Živila Kranj, trgovina in go-
stinstvo d.d., Naklo, zastavljen v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje izvršljivih bodo-
čih in pogojnih denarnih terjatev v višini
50,000.000 SIT s pripadki.

IZ-92823
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tr-
žaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
311/03 z dne 22. 4. 2003, je bilo enoso-
bno stanovanje št. 10, ki leži v I. nadstropju
stanovanjskega objekta na naslovu Ulica Ja-
neza Puharja 5, Kranj, na parc. št. 182/4,
vl. št. 301, k.o. Huje, Okrajnega sodišča v
Kranju, v skupni izmeri 45,40 m2, pridoblje-
no na podlagi prodajne pogodbe, št.
362-010/91-04/315 z dne 20. 11. 1991,
sklenjene med Občino Kranj kot prodajal-
cem in Žnidaršič Vero, stanujoča Ulica Ja-
neza Puharja 5, Kranj kot kupcem, last Žni-
daršič Vere, zastavljeno v korist upnice
Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Du-
najska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 60.000 EUR v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila s pripadki.

IZ-92824
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 282/03 z dne 18. 4.
2003, je bilo stanovanje v skupni izmeri
48,11 m2, v III. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Trg 65, Prevalje, stoječe na
parc. št. 411/44, pri vl. št. 523 k.o. Farna
vas, ki je v lasti dolžnika na podlagi kupo-
prodajne pogodbe, sklenjene dne 30. 3.
2003, s prodajalcem Jankom Najrajterjem,
zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini
24.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, kar znaša na dan sklenitve tega spora-
zuma 5,576.880 SIT, s končnim rokom vra-
čila dne 20. 7. 2016 in s pp, v korist zastav-
ne upnice Raiffeisenbank Eberndorf, regis-
trirana zadruga z omejenim jamstvom, 9141
Eberndorf.

IZ-92825
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 298/03 z dne 18. 4.
2003, je bilo stanovanje št. 3, v skupni
izmeri 49,41 m2, v I. nadstropju večstano-
vanjske hiše na naslovu Dobja vas 124,
stoječe na parc. št. 220/4, pri vl. št. 94
k.o. Dobja vas, ki je v lasti dolžnika na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenje-
ne dne 9. 4. 2003 s prodajalko Marijo
Božikov; zastavljeno za zavarovanje terja-
tve v višini 15.000 EUR v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila, kar znaša na dan
sklenitve tega sporazuma znaša
3,486.855 SIT, s končnim rokom vračila
dne 20. 10. 2017 in s pp, v korist zastav-
ne upnice Raiffeisenbank Eberndorf, re-
gistrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf.
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IZ-92867
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1248/2003 z dne 22.
4. 2003, je bilo stanovanje, ki se nahaja v
prvem nadstropju v vzhodnem delu večsta-
novanjskega objekta “petorček”, na naslo-
vu Količevo 31 v Domžalah, ki stoji na parc.
št. 945, 946 in delno 949, k.o. Domžale, v
tlorisni velikosti neto stanovanjske površine
86 m2, v lasti Brede Debeljak, Zoranina uli-
ca 3, Domžale, na podlagi kupne pogodbe
z dne 17. 6. 1992, sklenjene z Marijo-Ano
(Rijo) Pelan in Vekoslavom-Alojzijem Pe-
lanom kot prodajalcema, zastavljeno v ko-
rist upnice BKS – leasing, d.o.o., Komen-
skega 12, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 35.000 EUR s pripadki.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 30/2001 S-92531
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase, v stečajnem postopku zoper stečaj-
nega dolžnika Dohold montažne hiše, im-
port - export, trgovina in posredništvo
d.o.o.– v stečaju, Prevalje, Na produ
105, ki bo dne 28. 5. 2003, ob 13. uri, v
sobi številka 38 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase, v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča številka 9, v ča-
su uradnih ur, v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 4. 2003

St 6/94-187 S-92540
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 6/94 sklep z dne 16. 4. 2003:
Stečajni senat, v stečajni zadevi nad dol-

žnikom: EMO posoda, Proizvodno podje-
tje d.o.o., Mariborska 86, Celje – v ste-
čaju razpisuje II. narok za preizkus terjatev,
ki bo dne 21. maja 2003 ob 9.30 soba št.
106/I pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 4. 2003

St 8/2003 S-92541
To sodišče je dne 15. 4. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 8/2003, da se začne ste-
ajni postopek zoper Meblo Iverka, Podje-
tje za proizvodnjo ivernih plošč, d.o.o.,
Industrijska c. 5, Nova Gorica.

Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno tak-
so v višini 2% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,

vendar največ do vrednosti 2.000 točk. Vsi
dokazi morajo biti predloženi v dveh izvo-
dih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. 9. 2003 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 15. 4. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 4. 2003

St 3/2003-12 S-92542
1. Nad dolžnikom Cargotrade, trgovi-

na in špedicija Kranj, d.o.o., Kolodvor-
ska 1, Kranj, se začne steajni postopek.

2. Za stečajnega upravitelja se določi
Janko Maček, Zvirče 28a, Tržič.

3. Narok za preizkus terjatev bo dne
16. 9. 2003 ob 13. uri v sobi št. 12 tukaj-
šnjega sodišča.

4. Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih po objavi
tega oklica.

5. Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.

6. Ta oklic je bil pritrjen na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča dne 16. 4. 2003.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 4. 2003

St 117/2002 S-92543
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 117/2002 z dne 10. 4. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Betapo-
int d.o.o., Ljubljana, Aleševčeva 38, ker
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne
zadošča niti za stroške tega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2003

St 181/2002 S-92544
To sodišče razpisuje narok za ustavitev

postopka prisilne poravnave in narok za pri-
silno poravnavo v postopku prisilne porav-
nave nad dolžnikom Selda-Pack d.o.o.,
Kamnik pod Krimom 142, Preserje za
dne 20. 5. 2003 ob 9.45, v sobi 352/III
tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2003

St 124/2002 S-92545
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 124/2002 dne 10. 4. 2003 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Empres
d.o.o. – v stečaju, Parmova 39, Ljublja-
na.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2003

St 156/2001 S-92546
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Vanaco d.o.o., Stegne 21,

Ljubljana – v stečaju za dne 11. 6. 2003
ob 9.45 v sobi 307/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in pet-
ek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2003

St 31/2003-10 S-92547
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Perovic Samo s.p., Ljubljanska ul.
88/c, Maribor se v skladu z členom 99/I
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča
niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 4. 2003

St 33/2003 S-92548
Postopek prisilne poravnave nad dolžni-

kom Feroterm Lenterm d.o.o. Selnica ob
Dravi se ustavi.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 4. 2003

St 173/2002 S-92549
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Market in bar Angela Hanžič s.p.
Jarenina dne 30. 5. 2003 ob 12. uri v
sobi 253 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finan-
čne reorganizacije na tukajšnjem sodišču
soba 217 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 4. 2003

St 16/2003 S-92550
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Kornet Anton s.p. Goriška ul. 8,
Maribor, se v skladu s členom 99/I ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 4. 2003

St 11/2003-13 S-92551
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Kirbiš Ivan s.p., Jurančičeva uli-
ca 9, Maribor, se v skladu s členom 99/I
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zado-
šča niti za stroške tega postopka.

2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 4. 2003

St 5/2003-42 S-92552
Poravnalni senat obvešča upnike, da bo

narok za prisilno poravnavo v zadevi Euro-
cut Proizvodnja, trgovina d.o.o., Sloven-
ska Bistrica, Špindlerjeva ulica 2/d, dne
20. 5. 2003 ob 13. uri v sobi št. 240 tega
sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi na-
črt finančne reorganizacije dolžnika na
tukajšnjem sodišču, in sicer v ponedeljek
od 9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure
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in od 13. do 15. ure in v petek od 9. do 12.
ure v pisarni št. 227.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 4. 2003

St 98/2002 S-92553
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 98/2002 sklep z
dne 2. 4. 2003:

Poravnalni senat na podlagi načrta finan-
čne reorganizacije in vseh priloženih doku-
mentov po čl. 47 ZPPSL, ugotovljenih terja-
tev po čl. 43 in 44/II ZPPSL, v skladu z dol.
čl. 52 ZPPSL razpisuje narok za prisilno
poravnavo med dolžnikom Frece - Mag,
Proizvodno, storitveno in trgovsko po-
djetje d.o.o., Liboje 70/a, Petrovče, ki
bo dne 11. junija 2003 ob 9. uri v sobi št.
106/I. tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog finančne reorga-
nizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču
v sobi št 123/a, v času uradnih ur.

Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi gla-
sovali pisno (čl. 54/II ZPPSL), naj glasovni-
co z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki - pravne ose-
be naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik ozrioma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri gla-
sovanju se bodo štele samo tiste glasovni-
ce, ki jih bo poravnalni senat prejel do za-
ključka naroka.

Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 4. 2003

St 72/2002 S-92561
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 72/2002 sklep z dne 17. 4.
2003:

Stečajni senat, v stečajni zadevi nad dol-
žnikom: Jožef Meh s.p., Kemično čišče-
nje talnih oblog in urejanje okolice in
nega okrasnih rastlin, Uriskova ulica 34,
Velenje – v stečaju, razpisuje II. narok za
preizkus terjatev, ki bo dne 14. maja 2003
ob 14.30, soba št. 106/I tukajšnjega sodi-
šča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 4. 2003

St 18/2003 S-92610
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 18/2003 sklep z dne 16. 4.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Milan Podbregar s.p., Skaletova
19, Celje (matična številka: 5017023).

Odslej se firma glasi: Milan Podbregar
s.p., Skaletova 19, Celje (matična številka:
5017023) - v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozir-
je, št. delovnega dovoljenja L16/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-

jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi 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 dokzaila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 01100-1000339014 (sklic
na št. 11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
2. julija 2003 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 16. 4.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 4. 2003

St 19/2003 S-92611
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 19/2003 sklep z dne 16. 4.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Agena, Podjetje za gradbeniš-
tvo, trgovino, gostinstvo in turizem
d.o.o., Podvin 242, Žalec (matična števil-
ka: 5451523).

Odslej se firma glasi: Agena, Podjetje za
gradbeništvo, trgovino, gostinstvo in turizem
d.o.o., Podvin 242, Žalec (matična števil-
ka: 5451523) - v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi 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 dokzaila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 01100-1000339014 (sklic
na št. 11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
2. julija 2003 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 16. 4.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 4. 2003

St 27/2003 S-92612
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 27/2003 sklep z dne 16. 4.
2003:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Pri Kovaču, Podjetje za proizvod-
njo in trgovino d.o.o., Ločica 1, Polzela
(matična številka: 5309433).

Odslej se firma glasi: Pri Kovaču, Podje-
tje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Ločica
1, Polzela (matična številka: 5309433) - v
stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavlje-
ne terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v ka-
terih je pravdni postopek v teku, se v prija-
vi navede sodišče, pred katerim teče po-
stopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njiho-
va terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Iz-
ločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlo-
go kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavlje-
nih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati origi-
nal dokzaila o plačilu sodne takse na žiro
račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
2. julija 2003 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 16. 4.
2003.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 4. 2003

St 24/2003 S-92613
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Boutique F Frančiška Valič s.p.
- v stečaju, Ribnica za dne 20. 5. 2003,
ob 10.20, v sobi 352/III tega sodišča raz-
pisuje nadaljnji narok za preizkus prijavlje-
nih terjatev.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2003



Stran 2178 / Št. 38 / 25. 4. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

St 50/2003 S-92614
To sodišče je s sklepom St 50/2003

dne 17. 4. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Navigator 1 d.o.o., Poljan-
ska c. 97, Ljubljana, matična številka:
1519034, št. vložka 061/13298600.

Za stečajno upraviteljico se imenuje od-
vetnica Mojca Breznik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 7. 2003 ob 10.15, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 4. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2003

St 192/2002 S-92615
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Logeti d.o.o., Čabranska
7, Cerknica za dne 26. 5. 2003 ob 11. uri
v sobi 368/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2003

St 46/2002 S-92616
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

46/2002 z dne 18. 4. 2003 začelo stečaj-
ni postopek nad stečajnim dolžnikom P.A.R.
podjetje za proizvodnjo in trženje d.o.o.,
Otiški vrh 25/a, Dravograd.

Odslej firma glasi: P.A.R. podjetje za pro-
izvodnjo in trženje d.o.o. - v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca,
Glavni trg 39.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgo-
ve takoj poravnajo v stečajni masi.

V. I. narok za preizkus terjatev bo dne 9.
julija 2003 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnje-
ga sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, dne 18. 4.
2003.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 4. 2003

St 8/2003 S-92617
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

8/2003 z dne 18. 4. 2003 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Avto Fe-
konja, Bojan Fekonja s.p. - v stečaju,
Pohorska cesta 17b, Radlje ob Dravi.

Odslej firma glasi: Avto Fekonja, Bojan
Fekonja s.p. - v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Boris Kastivnik iz Raven na Koroškem,
Naverški vrh 3/c.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgo-
ve takoj poravnajo v stečajni masi.

V. I. narok za preizkus terjatev bo dne 9.
julija 2003, ob 10. uri v sobi št. 38 tukaj-
šnjega sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, dne 18. 4.
2003.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 4. 2003

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 2423/2002 SR-3825
Okrožno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Karmen Špringer, v pravdni
zadevi tožeče stranke Jožeta Resnika, Ljub-
ljanska cesta 81, Domžale, ki ga zastopajo
odvetniki Ivo Kekec, Maks Mihelčič in Brigi-
ta Markovič iz Kamnika, proti toženi stranki
Tatjani Sušanj Mariji, Prešernova 39, Dom-
žale, začasno v tujini, zaradi razveze zakon-
ske zveze, dne 12. 3. 2003, sklenilo:

toženi stranki Tatjani Mariji Sušenj se po-
stavi začasni zastopnik. Za začasnega za-
stopnika tožene stranke se imenuje Ivan Ša-
linovič, odvetnik v Ljubljani, Dalmatinova 4,
Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P
2423/2002-IV, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je toženi
stranki postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2003

V P 1864/2002 SR-4924
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokov-

ni sodelavki Tadeji Jelovšek Kvaternik, v prav-
dni zadevi tožeče stranke Zavoda Republike
Slovenije za zavarovanje, Glinška ulica 12,
Ljubljana, proti toženi stranki Ireni Velkavrh,
Linhartova 3, Ljubljana, zaradi vračila štipen-
dije 187.833 SIT, dne 19. 3. 2003, sklenilo:

toženi stranki se v tej pravdni zadevi po-
stavi za začasno zastopnico odvetnico Sla-
vo Alič iz Ljubljane, Šmartinska 130.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2003

10 I 2000/11658 SR-4927
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni

zadevi upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, ki jo zastopa odv.
Alenka Šušteršič iz Ljubljane, zoper dolžni-
ka Korpič Leopolda, Lesno brdo 10, Hor-
jul, zaradi izterjave 108.686,40 SIT s pp,
sklenilo:

dolžniku Leopoldu Korpiču se na podla-
gi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ) postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem, Slovenska 55c, Ljub-
ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2003

I 00/2848 SR-4930
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni

zadevi upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, ki jo zastopa odv. Alenka Šušter-
šič iz Ljubljane, proti dolžniku Koštić Mirsa-
du, Ribnik 22, Trbovlje, zaradi izterjave
825.233,30 SIT s pp, sklenilo:

dolžniku Mirsadu Koštiću, Ribnik 22, Tr-
bovlje, se v tem izvršilnem postopku postavi
začasnega zastopnika Danijela Brtonclja,
odvetnika v Trbovljah, Kešetovo 1, Trbovlje.

O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti CSD Trbovlje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 31. 3. 2003

Oklici dedičem

IV D 443/2001 OD-380
Zdolšek Alojzija, hči Zdolšek Jožefa, roj.

14. 5. 1903, samska, umrla 15. 4. 2001,
nazadnje stanujoča Nazorjeva ulica 12, Ljub-
ljana, državljanka Republike Slovenije, je
umrla brez oporoke, zaradi česar sledi zako-
nito dedovanje. Sodišču ni znano ali je kaj
dedičev, zato poziva vse morebitne dediče,
da v roku enega leta od objave oklica na
oglasni deski tukajšnjega sodišča ter tega
oklica priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov s katerim bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2002

Oklici pogrešanih

N 59/2002 PO-4916
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na

predlog predlagateljice Gregorič Beti iz Pr-
vačine 223, ki jo zastopa odv. Tanja Maru-
šič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi
za mrtvega Persig Francesca.

O pogrešanem razen izpiska iz rojstne
matične knjige in zemljiškoknjižnega izpi-
ska, da je bil pogrešani živ, ne obstaja no-
ben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Persig Fran-
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cesca, naj to sporočijo tukajšnjemu sodi-
šču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodi-
šče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 4. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE

Srg 220/2003 Rg-3798
To sodišče je v registrski zadevi predlaga-

telja AMA, trgovina in storitve d.d., Ložnica
53/a, Žalec, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra sklenilo objaviti sklep:

družba AMA, trgovina in storitve d.d.,
Ložnica 53/a, Žalec, preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima 123 družbenikov razvidnih iz
seznama pri sodnem registru, ki prevzamejo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med dru-
žbenike v skladu z njihovimi deleži.

Sklep je sprejela skupščina dne 29. 1.
2003.

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 17. 3. 2003

Srg 382/2003 Rg-4897
To sodišče je v registrski zadevi predlaga-

telja družbe Demis, trgovina in storitve, d.o.o.,
Celje, Ul. Alme Karlinove 4, zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:

družba Demis, trgovina in storitve,
d.o.o., Celje, Ul. Alme Karlinove 4, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu dru-
žbenikov 6. 3. 2003.

Družba ima dva družbenika, in sicer Dela-
korda Mitja in Delakorda Stanislava, oba Ul.
Alme Karlinove 4, Celje, ki prevzameta ob-
veznost plačila morebitnih obveznosti družbe.

Premoženje se razdeli 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 28. 3. 2003

KOPER

Srg 1609/2002 Rg-3795
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

družba Kravanja & ostali, proizvodnja
in prodaja plovil, k.d., Gregorčičeva 43,
6330 Piran, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/5304/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbeni-
kov z dne 8. 12. 2002.

Družbenika komanditist Marko Zorman
iz Portoroža, Kosmačeva 34, Lucija in kom-
plementar Sandro Kravanja iz Pirana, Gre-
gorčičeva 43, izjavljata, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da so urejena vsa
razmerja z delavci in da prevzameta obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenika v razmer-
ju ene polovice na vsakega družbenika.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbri-
su iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 3. 2003

Srg 1713/2002 Rg-4894
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba N.A.F., storitve in trgovina

d.o.o., Vojkovo nabrežje 23, Koper, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/5605/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenika z dne 30. 12.
2002.

Družbenik Branko Modrijančič, stanujoč
Mladinska ulica 1a, Ljubljana, izjavlja, da
ima družba poravnane vse obveznosti do
tretjih oseb, da ima urejena vsa razmerja z
delavci družbe, oziroma, da nima zaposle-
nih delavcev ter da nima nobenih zahtevkov
s strani delavcev družbe in da solidarno, z
jamstvom vsega svojega osebnega premo-
ženja prevzema obveznost do plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe, ki
bi se izkazale kasneje.

Po prenehanju družbe se celotno pre-
moženje družbe prenese na Branka Modri-
jančiča.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbri-
su iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 3. 2003

LJUBLJANA

Srg 01139/2002 Rg-7553
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Rolling N B,
trgovina, export, import in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Devova 5, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Rolling N B, trgo-
vina, export, import in zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, Devova 5, objavlja sklep:

družba Rolling N B, trgovina, export,
import in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
Devova 5, reg. št. vl. 1/22381/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
novitelja z dne 30. 1. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Havliček Vojko, Stegne 31,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,721.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,721.000 SIT prenese
v celoti na Havliček Vojka.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2002

Srg 09974/2002 Rg-1428
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Vell Ribni-
ca, izobraževanje, avtoservis in druge stori-
tve, d.o.o., Šeškova 21, Ribnica, ki jo za-
stopa notarka Nina Češarek iz Kočevja, Trg
zbora odposlancev 66, za prenehanje dru-
žbe po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra družbe Vell Ribnica, d.o.o.,
Šeškova 21, Ribnica, objavlja sklep:

družba Vell Ribnica, izobraževanje, av-
toservis in druge storitve, d.o.o., Šeško-
va 21, Ribnica, reg. št. vl. 1/26230/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 15. 11. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Avtomoto društvo Ribni-
ca, Šeškova 21, Ribnica, in Mihelič Alojzij,
Gorenjska cesta 55, Ribnica, z ustanovitve-
nim kapitalom 2,535.000 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2,535.000 SIT prenese v celoti na Avtomo-
to društvo Ribnica in Mihelič Alojzija.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2003

Srg 00403/2003 Rg-3773
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Svet 89, podjetje za trgovino in storitveni
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2,
objavlja sklep:

Svet 89, podjetje za trgovino in stori-
tveni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Dal-
matinova 2, reg. št. vl. 1/04483/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 1. 2003.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Gorazd Borštnar, Ljublja-
na, Pokljukarjeva 96, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,502.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2003

PTUJ

Srg 528/2002 Rg-3789
Družba Assorti, hotelirstvo, turizem in

trgovina d.o.o., Prešernova 6, Ptuj, reg.
št. vl. 1/9576-00, katere ustanovitelja sta
Milan Dornik in Magdalena Hitzerd, oba
Amethisstraat 15, Rotterdam, Nizozemska,
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 6. 12.
2002, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Milan Dor-
nik in Magdalena Hitzerd.

Zoper sklep lahko družbenika upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 3. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Št. 023-11/2003-3-4232
Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja

na podlagi 10. člena Pravilnika o obliki in
besedilu pečatov državnih organov v Repu-
bliki Sloveniji (Uradni list RS, št. 17/90) pre-
klic veljavnosti dveh pečatov Veleposlaniš-
tva Republike Slovenije v Berlinu, in sicer:

– dva okrogla pečata: prvi premera 35
mm, drugi premera 20 mm,

– obrobljena sta bila z dvema koncen-
tričnima krogoma,

– v sredini pečatov je bil grb Republike
Slovenije,

– v zgornjem delu zunanjega kroga pe-
čatov je bilo besedilo: »Republika Sloveni-
ja«,

– na sredini pečatov pod grbom je bila
številka 3,

– v spodnjem delu pečatov, pod številko
3 je bil v dveh vrsticah napis: »Veleposlaniš-
tvo Berlin«.

S to objavo oba pečata razglašamo za
neveljavna od 21. marca 2003 dalje.
Ob-92567

VILPROF d.o.o. Ljubljana - Polje, Ber-
čonova pot 17, Ljubljana-Polje, štampiljko
velikosti cca. 50 mm x 20 mm z napisom:

VILPROF d.o.o. LJUBLJANA - POLJE, Ber-
čonova pot 17, Tel./Fax.: (061) 487 620.
gnt-117106

VILPROF d.o.o. Ljubljana - Polje, Ber-
čonova pot 17, Ljubljana-Polje, štampiljko
velikosti cca 40 mm x 15 mm z logotipom in
napisom PRODAJA, SERVIS, NAJEM, VIL-
PROF d.o.o. viličarji Slovenija. gno-117107

Priglasitveni list

Birsa Egon s.p., Preserje 36, Branik,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
004567/2735/00-47/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnq-117230

DNEVNI BAR “PARK, Milica Borkovič
s.p., Kiosk križišče Langusove in Tržaške
ceste 15, Ljubljana, priglasitveni list, opravi-
lna št. 28-0233/94, mat. št. 5479356, iz-
dan dne 13. 4. 1994. gne-117146

Duh Franc, Melinci 155, Beltinci, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
000142/0174/00-46/1995, izdana dne 6.
3. 1995 pri OZS. gnn-117208

Filipovski Dragan, Ig 442, Ig, obrtno do-
voljenje, št. 037447/1345/00-34/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gng-117115

Gradbenik 95, d.o.o. Izola, Premrlova
ulica 1, Izola - Isola, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 052699/1025/01-1996 in
reprezentativno obrtno dovoljenje, izdana
dne 23. 8. 1996. gnn-117183

Granda Milan, Cesta v Log 3, Brezovica
pri Ljubljani, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 036320/1751/00-36/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gng-117040

Juršič Edita s.p., Delfi, Trg Alfonza Šar-
ha 1, Slovenska Bistrica, priglasitveni list,
opravilna št. 50-1998/02, izdan dne 15. 2.
2002. gnt-117127

Kazimir Rota s.p., Partizanska cesta 2,
Trbovlje, priglasitveni list, opravilna št.
56-0198/94. gno-117036

Keržan Milan, Na jami 11, Ljubljana, pri-
glasitveni list, opravilna št. 27-0834/94, iz-
dan dne 30. 5. 1994. gnc-117444

Kolar Kristijan, Kidričeva 5, Ruše, prig-
lasitveni list, opravilna št. 064-6114/99, iz-
dan dne 28. 6. 1999. gnq-117105

Pirkovič Jožica s.p., Šmarjeta 70, Šmar-
ješke Toplice, priglasitveni list, opravilna št.
038-0442-94, izdan dne 18. 5. 1994.
gnh-117139

Stibilj Stojan s.p., Ustje 80, Ajdovščina,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
005988/00884/00-11/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnr-117229

Potne listine

Badić Fikret, Soška 7, Koper - Capodis-
tria, potni list, št. P00081883.
gnm-117059

Barašin Barbara, Bratovševa ploščad
22, Ljubljana, potni list, št. P00287047.
gnh-117439

Barašin Milan, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, potni list, št. P00112601.
gne-117242

Barašin Tara, Bratovševa ploščad 22, Lju-
bljana, potni list, št. P 00112614. gng-117240

Barašin Tina, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, potni list, št. P00112615.
gnf-117241

Bezeg Marko, Ob Težki vodi 61, Novo
mesto, potni list, št. P00143465.
gnu-117151

Bojanič Bojana, Trg Brolo 6, Koper -
Capodistria, potni list, št. P00639231.
gnp-117281

Breščanski Bojan, Hladilniška pot 26/a,
Ljubljana, potni list, št. P00409647.
gnr-117429

Čovran Mario, Ulica heroja Šlandra 19,
Maribor, potni list, št. P00751661.
gnn-117033

Ćebašek Boris, V zatišju 18, Bresterni-
ca, potni list, št. P00441911. gnu-117309

Fajdiga Janez, Gubčeve brigade 122,
Ljubljana, potni list, št. P00925034.
gnq-117380

Frančeškin Darko, Vena Pilona 16, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. P00081271.
gnr-117054

Frančeškin Dora, Vena Pilona 16, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00302318.
gnq-117055

Gogala Bojan, Grajska cesta 34, Bled,
potni list, št. P000570843. gnn-117433

Gorše Jure, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
potni list, št. P00781948. gny-117147

Grom Katarina, Stara Vrhnika 90/a, Vrh-
nika, potni list, št. P00385252.
gnv-117300

Hvala Ivan, Feiglova 24, Šempeter pri
Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
150873, izdala UE Nova Gorica.
gnf-117091

Keller Ćebašek Ewa Jolanta, V zatišju
18, Bresternica, potni list, št. P00372764.
gnn-117308

Kobal Ljiljana, Prušnikova 8, Ljubljana,
potni list, št. P00871820. gnw-117299

Koštomaj Rado, Petrovče 106, Petrov-
če, potni list, št. P00267514. gns-117078

Likar Blanka, Ulica Otona Župančiča 9,
Idrija, maloobmejno prepustnico, št. AI
98351, izdala UE Tolmin. gnx-117073

Lipovšek Žiga, Cesta na Loko 39/a, Lju-
bljana, potni list, št. P00682471.
gnl-117285

Milić Luigi, Ulica II. Prekomorske briga-
de 41/b, Koper - Capodistria, maloobmej-
no prepustnico, št. AI 157155, izdala UE
Koper. gnz-117346

Omerčević Enesa, Tabor 4, Ljubljana,
potni list, št. P00733904. gnz-117421

Polajžar Matjaž, Irje 30/a, Rogaška Sla-
tina, potni list, št. P00605949. gnu-117251

Radišič Maja por. Štrancar, Skopo 24,
Dutovlje, maloobmejno prepustnico, št. AI
140968, izdana na ime Radišič Maja.
gnx-117077

Saldum Aleksandar, Kvedrova 36, Ljub-
ljana, potni list, št. P00156668.
gnj-117037

Saldum Gordana, Kvedrova 36, Ljublja-
na, potni list, št. P00839870. gni-117038

Slana Maša, Lamutova 30, Novo mesto,
potni list, št. P00035186. gnb-117270

Šehić Jasmina, Jarška 36, Ljubljana, po-
tni list, št. P00682056. gno-117182

Tavčar Irena, Cankarjeva 4/a, Domžale,
potni list, št. P00185453. gnr-117304
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Tavčar Tjaša, Cankarjeva 4/a, Domžale,
potni list, št. P00185455. gnq-117305

Vuk Lina, Kandijska cesta 43, Novo me-
sto, potni list, št. P00016960. gnf-117316

Osebne izkaznice

Ajtnik Ivica, Brilejeva 20, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1493040. gnj-117237

Aljančič Janja, Ravne 4, Tržič, osebno
izkaznico, št. 1460357. gnr-117179

Anzelj Katarina, Maršala Tita 2/a, Jese-
nice, osebno izkaznico, št. 699363.
gnq-117330

Babnik Pavla, Zdraviliška 30, Rimske To-
plice, osebno izkaznico, št. 699998.
gnc-117294

Badić Fikret, Soška 7, Koper - Capodis-
tria, osebno izkaznico, št. 1378829.
gnn-117058

Barašin Milan, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 433885.
gnh-117239

Bezić Tatjana, Janževa gora 21/b, Se-
lnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
1149958. gnp-117206

Bezlaj Monika, Cesta na Svetje 7, Med-
vode, osebno izkaznico, št. 815642.
gnc-117419

Bilić Stjepan, Dobeno 84, Mengeš, ose-
bno izkaznico, št. 421284. gnd-117043

Bojetu Apolonija, Zdenska vas 27, Vi-
dem-Dobrepolje, osebno izkaznico, št.
272914. gnf-117416

Brajdič Damijan, Rogovila 7, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 790777. gnw-117274

Brezar Marina, Spodnji stari grad 8/a,
Krško, osebno izkaznico, št. 853595.
gne-117071

Breznik Andreja, Dupleška cesta 328,
Maribor, osebno izkaznico, št. 24373.
gnx-117098

Brojaj Ramiz, Dornavska c. 8, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 135782. gnp-117081

Bucik Elijo, Ulica Petra Skalarja 14, De-
skle, osebno izkaznico, št. 1540668.
gnx-117273

Cimerman Anton, Gerbičeva 64, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 643187.
gni-117363

Cvetko Uroš, Celovška 74, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 919982. gnb-117170

Čmrlec Gorazd, Jakčeva ulica 39, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 26605.
gnc-117369

Čufer Marjan, Begunjska 12, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 1214057. gnm-117384

Demšar Igor, Šentjošt nad Horjulom 24,
Horjul, osebno izkaznico, št. 356502.
gnl-117435

Dobrajc Marinka, Glazerjeva ulica 36,
Ruše, osebno izkaznico, št. 269350.
gns-117253

Dokl Natalija, Ruperče 58, 2229 Male-
čnik, osebno izkaznico, št. 128796.
gny-117172

Dornik Dejan, Jakčeva 40, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 140670. gns-117103

Dovečer Tanja, Delavska ulica 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 259897.
gnk-117111

Dragman Alojz, Markljeva 20, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 846087.
gni-117288

Dragman Irena, Markljeva 20, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 846746.
gnj-117287

Dušič Dušan, Prešernova ulica 22, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 298576.
gnw-117149

Dvanajščak Gregor, Gotovlje 35, Žalec,
osebno izkaznico, št. 976833. gny-117122

Fehrić Sadika, Jenkova 29, Velenje,
osebno izkaznico, št. 127522. gnb-117095

Fehrić Senad, Jenkova 29, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 127201. gny-117097

Fekonja Danijel, Stantetova 15, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1579116.
gnv-117100

Fikfak Kristjan, Miren 31, Miren, osebno
izkaznico, št. 356888. gng-117290

Francetić Nensi, Tovarniška 4/d, Ajdov-
ščina, osebno izkaznico, št. 1427673.
gnz-117271

Frank Ivanka, Čelje 22, Prem, osebno
izkaznico, št. 1510119. gnp-117331

Frelih Danica, Ulica talcev 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 234008. gnr-117254

Fritz Matjaž, Dolenjska cesta 54, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 550371.
gnh-117164

Glušič Franc, Šentjanž 3, Šentjanž, ose-
bno izkaznico, št. 1161880. gnc-117169

Gornik Janez, Vičava 40, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1046326. gng-117340

Grabnar Silva, Kremen 42, Krško, oseb-
no izkaznico, št. 1199986. gnw-117249

Gruntar Luka, Ulica bratov Učakar 96,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1029350.
gnu-117176

Gruntar Vanja, Ulica bratov Učakar 96,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1029354.
gnt-117177

Gužvić Zorka, Pod turnom 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 777247. gnk-117411

Hodža Barbara, Česnikova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 382010. gne-117442

Horvat Vladica, Dolga vas, Glavna ulica
73, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 1018483. gnw-117399

Hrastnik Emilija, Trnoveljska cesta 30,
Celje, osebno izkaznico, št. 1460918.
gnt-117352

Hrovat Alojz, Mala vas 106, Bovec, ose-
bno izkaznico, št. 1572425. gnn-117158

Huzjak Martin, Proseniško 24/d, Šent-
jur, osebno izkaznico, št. 298730.
gnd-117068

Ilc Anka, Gregorčičeva 14, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 1171847.
gne-117267

Ilc Jaka, Grič, Cesta VII/4, Ribnica, ose-
bno izkaznico, št. 1173259. gnn-117108

Ilc Tjaša, Grič, Cesta VII/4, Ribnica, ose-
bno izkaznico, št. 1173277. gnm-117109

Ilievska Svetlana, Grgar 111, Grgar, ose-
bno izkaznico, št. 312582. gnq-117155

Jamnikar Bogomir, Prekorje 40/a, Škof-
ja vas, osebno izkaznico, št. 315020.
gnh-117039

Jernejšek Peter, Stranske Makole 13,
Makole, osebno izkaznico, št. 311287.
gno-117382

Jesenšek Maruška, Gradišnikova 18,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 129921.
gnj-117437

Juranovič Ines, Novakova 9, Ormož,
osebno izkaznico, št. 1483444.
gnt-117277

Juvan Klemen, Kašeljska cesta 120, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 220023.
gnl-117235

Kamenšek Albinca, Mestni Vrh 107, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1269065. gnm-117159

Kastelic Alojzij, Lučarjev kal 3, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 15108.
gnn-117083

Kelemina Igor, Kotlje 165, Kotlje, oseb-
no izkaznico, št. 787204. gny-117347

Klajnšek Danilo, Spodnja Polskava 266,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 1608719.
gnh-117389

Koren Jožef, Bukovec 26, Zgornja Pol-
skava, osebno izkaznico, št. 572874.
gnt-117252

Korže Davorin, Medvedce 13, Majšpe-
rk, osebno izkaznico, št. 194143.
gnd-117268

Kosec Leskovšek Emilija, Majde Vrhov-
nikove 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1627128. gnd-117418

Kostanjšek Marjan, Goriška ulica 6, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 211006.
gno-117332

Koštomaj Cvetka Rozalija, Dušana Kve-
dra 10, Celje, osebno izkaznico, št.
438215. gnl-117160

Kovač Janez, Partizanska 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 726318. gnx-117423

Kovačič Anton, Preloge 6, Mokronog,
osebno izkaznico, št. 1579374. gnt-117152

Krajnc Marija, Spodnji kraj 10, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 1014347.
gne-117342

Krč Marjeta, Kurirska pot 11, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 996937. gnt-117027

Kristančič Dani, Medana 36, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 1599332.
gnb-117345

Krištof Petra, Beograjska 21, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1441226.
gnb-117395

Krznar Robert, Poznikovo 7, Velike Laš-
če, osebno izkaznico, št. 277882.
gnz-117046

Kumalić Senada, Krojaška 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 619870. gne-117292

Kunšek Boštjan, Prešna loka 28, Sevni-
ca, osebno izkaznico, št. 1312629.
gny-117072

Kvar Blaznik Sanja, Robindvor 47, Dra-
vograd, osebno izkaznico, št. 1068486.
gnq-117180

Lapornik Bojan, Sedraž 17/a, Laško,
osebno izkaznico, št. 724996. gny-117247

Leber Silvester, Celjska 24, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 140228.
gnr-117404

Leskovec Milan, Idrijski log 3, Črni vrh
nad Idrijo, osebno izkaznico, št. 31172.
gnv-117075

Lončar Jasmina, Borovci 2/c, Markovci,
osebno izkaznico, št. 717226. gnv-117275

Lupinšek Stojan, Majšperk 38/a, Majš-
perk, osebno izkaznico, št. 254049.
gnd-117293

Madon Marija, Gorazdova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 83898. gnx-117048

Markež Andrej, Placar 5/a, Destrnik,
osebno izkaznico, št. 825889.
gnd-117343

Mastnak Tatjana, Koroška 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1409172.
gnb-117370
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Matjašič Vesna, Gradiška 83, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
1194044. m-504

Mencin Amadeja, Drama 7, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 1388146.
gno-117157

Mešič Bernarda, Kuzma 11, Kuzma, ose-
bno izkaznico, št. 286734. gns-117053

Mihelič Matija, Podbrezje 253, Naklo,
osebno izkaznico, št. 1485649.
gnw-117203

Mlakar Mitja, Sp. Laže 39, Loče pri Po-
ljčanah, osebno izkaznico, št. 1294853.
gnb-117120

Mohorko Marjana, Cesta na Lavo 10,
Žalec, osebno izkaznico, št. 47227.
gni-117367

Morelj Laura, Vremski Britof 21/a, Vre-
mski Britof, osebno izkaznico, št. 655668.
gnu-117426

Mrežar Albina, Jagnjenica 57, Radeče,
osebno izkaznico, št. 1545886.
gnz-117121

Mušič Anže, Testenova ulica 19, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 176927.
gnb-117245

Nešić Robert, Betnavska 112, Maribor,
osebno izkaznico, št. 200042. gnd-117168

Pelko Silva, Cikava 53, Grosuplje, ose-
bno izkaznico, št. 156100. gnh-117339

Petovar Anton, Berkovski prelog 13, Kri-
ževci pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št.
576454. gnm-117284

Pezdirc Martin, Heroja Staneta 18, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 1387065.
gnw-117074

Plemelj Anja, Ribno, Pungart 5, Bled,
osebno izkaznico, št. 248345.
gnp-117056

Podlipec Saša, Mala Ligojna 23, Vrhni-
ka, osebno izkaznico, št. 1353935.
gng-117165

Polenik Linda, Partizanska 115, Oplotni-
ca, osebno izkaznico, št. 1511683.
gnd-117118

Povh Vojko, Gabrovnik 8/b, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 232381.
gnz-117246

Požun Bogdan, Prnovše 14, Radeče,
osebno izkaznico, št. 925149. gnq-117205

Prevolšek Marko, Pekarska pot 6, Le-
skovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
1280016. gnc-117119

Prusnik Dana, Študentska 12/a, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 592099.
gnp-117306

Radović Zorka, Črtomirova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1025430.
gnv-117350

Raspor Peršolja Manuela, M. Valentinči-
ča 13, Solkan, osebno izkaznico, št.
1210867. gno-117282

Raspor Sebastjan, M. Valentinčiča 13,
Solkan, osebno izkaznico, št. 1212863.
gnn-117283

Ravnikar Karol, Dovje 127/b, Mojstra-
na, osebno izkaznico, št. 1538011.
gnk-117265

Rebernik Matej, Trebinjska 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 548127. gnv-117200

Resnik Rudolf, Zdole 70, Krško, oseb-
no izkaznico, št. 1125795. gnh-117089

Rihtarec Zdenka, Trubarjeva cesta 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 272181.
gnm-117184

Ropoša Ana, Dolič 142, Kuzma, osebno
izkaznico, št. 25607. gnj-117062

Savič Eta, Rožna dolina, Cesta XXI/7b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1023147.
gnq-117088

Senčar Vili, Matke 42, Prebold, osebno
izkaznico, št. 622244. gnr-117079

Sešek Hermina, Grablovičeva 40, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 620146.
gnt-117052

Simčič Matej, Ponova vas 74, Grosup-
lje, osebno izkaznico, št. 1565559.
gni-117113

Sirar Mladen, Gosposvetska 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1571729.
gnd-117243

Skledar Natalija, Slape 15/a, Ptujska
Gora, osebno izkaznico, št. 45571.
gnp-117156

Slavec Erik, Osp 86/a, Črni Kal, oseb-
no izkaznico, št. 313786. gno-117061

Sluga Marija, Razbor 12, Dramlje, oseb-
no izkaznico, št. 634955. gno-117082

Sluga Venčeslav, Razbor 12, Dramlje,
osebno izkaznico, št. 621917. gnm-117084

Stipanović Anja, Golniška cesta 121,
Kranj, osebno izkaznico, št. 236394.
gns-117353

Svete Marjan, Breg 52, Borovnica, ose-
bno izkaznico, št. 1346371. gno-117211

Šalamon Miha, Tomšičeva 21, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 932028.
gns-117028

Šiška Neda, Brilejeva 1, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1311227. gnt-117202

Štebe Marija, Ljubljanska 3/c, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 199911.
gnc-117269

Štrukelj Ferdinand, Njegoševa 6/d, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 852809.
gne-117142

Štular Nejc, Galetova ulica 22, Kranj,
osebno izkaznico, št. 846951. gng-117065

Tarodi Rosana, Arbajterjeva 8, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 803988. gni-117063

Tegelj Marja, Vodnikova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1210283.
gnf-117445

Ternik Sonja, Št. Janž 88, Radlje ob Dra-
vi, osebno izkaznico, št. 487798.
gnu-117351

Tič Vinko, Zikova 5, Kamnik, osebno iz-
kaznico, št. 1507417. gnq-117430

Tomaževič Miha, Kvedrova cesta 1, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 487315.
gni-117338

Tomšič Matej, Zgornje Pirniče 2/a, Me-
dvode, osebno izkaznico, št. 350778.
gny-117447

Toplak Marija, Potrčeva 4, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 526024. gns-117178

Toplak Zofija, Zgornji Velovlek 15, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 310355.
gnh-117064

Tratnik Lidija, Šaleška 19, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 751942. gnc-117069

Tripar Iztok, Cesta I. Istrske brigade 63,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 379039.
gng-117344

Turčin Štefan, Prekomorskih brigad 4,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 390463.
gni-117263

Tutin Marija, Gospodinjska 23, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 297538.
gnp-117231

Uran Damjan, Sv. Primož 73/b, Vuzeni-
ca, osebno izkaznico, št. 239193.
gnm-117259

Valjavec Rok, Tupaliče 28, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 530122. gnx-117123

Voda David, Javornik 42, Ravne na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. 231911.
gno-117057

Voršič Tomaž, Benedičičeva pot 15, Kra-
nj, osebno izkaznico, št. 1338708.
gnn-117258

Vrečko Angela Ivana, Stoženska 8, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 259432.
gnt-117427

Zakrajšek Antonija, Veliko Mlačevo 37,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 134760.
gnu-117301

Zarabec Kornelija, Črešnjice 7, Otočec,
osebno izkaznico, št. 415054. gnd-117093

Zelič Sebastjan, Primšarjeva 13, Cerkni-
ca, osebno izkaznico, št. 1475225.
gnl-117085

Žagar Zofija, Luize Pesjakove 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 17699.
gnm-117438

Žavski Irma, Vrbje 30/e, Žalec, osebno
izkaznico, št. 655633. gng-117190

Žitnik Svetlana, Kicar 3, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 895319. gnl-117060

Vozniška dovoljenja

Aberšek Damijana, Cankarjeva 76, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6831, izdala UE Nova Gorica. gnv-117325

Ahačič Stojan, Pristaniška cesta 125, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
968288, reg. št. 6562, izdala UE Tržič.
gnu-117101

Bačič Adrijana, Kavaliči 6, Pobegi, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 47002.
gnq-117130

Bajec Branko, Štrihovec 75, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 11969. m-510

Balaj Sadik, Cesta v Mestni log 28, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1488817, reg. št. 241102, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-117236

Barašin Milan, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1718865, reg. št. 145012, izdala UE
Ljubljana. gng-117440

Belaj Ildiko, Praše 30, Mavčiče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1518260,
reg. št. 44975, izdala UE Ptuj. gnd-117143

Bernot Andrej, Homec, III. ulica 6, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1748618, reg. št. 14437,
izdala UE Domžale. gne-117092

Bezić Tatjana, Janževa gora 21/b, Se-
lnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5419, izdala UE Ruše. m-505

Bojetu Apolonija, Zdenska vas 27, Vi-
dem-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1338506, reg. št. 22085, izda-
la UE Grosuplje. gng-117415

Božič Gabrijela, Kardeljev trg 2, Vele-
nje, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 88/2001. gnh-117189

Božič Mojca, Vrbanska cesta 81, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1126913, reg. št. 83935, izdala UE Mari-
bor. gnf-117191

Brelih Anton, Tunjiška Mlaka 34, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14265 (duplikat 1), izdala UE Kamnik.
gng-117244

Breznik Andreja, Dupleška cesta 328,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 914294, reg. št. 103399, izdala UE Ma-
ribor. gnz-117096

Cimperman Nives, Rozmanova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1104872, reg. št. 152075, izdala UE
Ljubljana. gny-117297

Colarič Gregor, Orehovec 37, Kostanje-
vica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 16736. gnw-117224

Cukjati Jure, Šentgotard 17, Trojane, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1467631,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnu-117051

Čavničar Franc, Obrež 112, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7118. gnn-117408

Čmrlec Gorazd, Jakčeva ulica 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1264463, reg. št. 158708, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-117368

Debelič Srečko, Antoličičeva 20, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
249668, reg. št. 95351, izdala UE Mari-
bor. gnw-117349

Demšar Jožefa, Cvetlična 7, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 782241,
reg. št. 17467. gnb-117070

Dobrajc Marinka, Glazerjeva ulica 36,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1357010, reg. št. 9084. m-506

Dokl Natalija, Ruperče 58, 2229 Male-
čnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1512983, reg. št. 120257, izdala UE Mari-
bor. gnz-117171

Dovečer Tanja, Delavska ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1749180, reg. št. 258451, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-117110

Dragman Irena, Markljeva 20, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10333, izdala UE Novo mesto. gnn-117133

Dragman Irena, Markljeva 20, Novo mes-
to, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10333, izdala UE Novo mesto. gnh-117289

Dušič Dušan, Prešernova ulica 22, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
S01071968, reg. št. 22779, izdala UE Ma-
ribor. gnv-117150

Erjavec Marjan, Stara Fužina 108, Bohi-
njsko Jezero, vozniško dovoljenje, kat. A -
50 km/h, BGH, št. S 1680770, reg. št.
29136. gnl-117014

Fekonja Danijel, Stantetova 15, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1558355, reg. št. 31757, izdala UE Vele-
nje. gnb-117099

Golob Marko, Dravski dvor, Lovska 1,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABGH, št. S 1632634, reg. št.
861248. gnr-117329

Habjanič Jožica, Lancova vas 28/a, Vi-
dem pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 34544. gnq-117134

Hafnar Blaž, Tavčarjeva 23, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, reg. št. 29790, izdala
UE Škofja Loka. gnm-117034

Horvat Nataša, Gradišče nad Pijavo Go-
rico 150, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. S 1609116, reg. št. 168197, iz-
dala UE Ljubljana. gnt-117302

Hribar Miha, Blejska Dobrava 127, Ble-
jska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1336646. gnw-117324

Hriberšek Uroš, Ob Radoljni 47, Lovre-
nc na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1516061, reg. št. 9255, izdala
UE Ruše. m-500

Hrovat Jožica, Hinje 16, Hinje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 375,
izdala UE Novo mesto. gng-117015

Hrvatin Karim, Ulica bratov Učakar 96,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 32438, reg. št. 9202, izdala UE
Izola. gnv-117175

Jarh Albert, Stanetova ulica 18, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 1619711, reg.
št. 5659. gng-117090

Jenko Luka, Preglov trg 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1491520, reg. št. 201634, izdala UE Lju-
bljana. gni-117413

Juhart Matej, Dvoržakova 6/a, Domža-
le, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 91/2002. gnk-117436

Jurečič Irena, Albrehtova ulica 84, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 516642, reg. št. 39297, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-117126

Klemenčič Mojca, Zariška ulica 26,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1468679, reg. št. 53948, izdala UE Kra-
nj. gnr-117204

Klep Vlasta, Veluščkova 7, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 576737,
reg. št. 86501, izdala UE Maribor.
gne-117167

Kolenc Nataša, Med ogradami 11/a, So-
lkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29316, izdala UE Nova Gorica. gns-117128

Konye Emil, Hodoš 84, Hodoš - Ho-
dos, vozniško dovoljenje, reg. št. 27249.
gnb-117020

Kostanjšek Marjan, Goriška ulica 6, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 24996. gnn-117333

Krištof Petra, Beograjska 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1239047, reg. št. 114358. gng-117390

Kukman Marjan, Herinja vas 1/a, Oto-
čec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
17045, izdala UE Novo mesto.
gnt-117327

Kunej Robert, Vena Pilona 16, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 42764, izdala UE Koper.
gnl-117335

Kurinčič Sara, Na livadi 11, Vrhnika, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
235145, izdala UE Ljubljana. gnj-117312

Kutin Aljoša, Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 35655, izdala UE Nova Go-
rica. gnl-117035

Lajič Daliborka, Razlagova 11/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1404279, reg. št. 47267. gnt-117402

Lekan Boštjan, Ulica dolenjskega odre-
da 37, Ivančna Gorica, vozniško dovolje-
nje, kat. BCEFGH, reg. št. 7219, izdala
UE Grosuplje. gnh-117218

Lesar Štefan, Raičeva 11, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št.
1614, izdala UE Ormož. gnj-117212

Lešnik Alenka, Ulica 8. februarja 51,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1290963, reg.
št. 115525, izdala UE Maribor.
gnk-117086

Logar Martina, Stara Fužina 196, Bohi-
njsko Jezero, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1220314, reg. št. 25889, iz-
dala UE Radovljica. gnz-117221

Lozar Janko, Ulica 21. oktobra 15/a,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8200, izdala UE Črnomelj. gnx-117248

Lozej Doris, Lemutova 23, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 26014,
izdala UE Nova Gorica. gnb-117195

Magušar Barbara, Kettejeva 8, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17755. gnd-117018

Majkić Davor, Mužičev trg 4, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 40468. gne-117321

Marc Dušan, Šinigojska ulica 1/a, Dor-
nberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 47511, izdala UE Nova Gorica.
gnq-117434

Mastnak Tatjana, Koroška 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1363940, reg. št. 177842, izdala UE Lju-
bljana. gnx-117373

Mencin Irena, Drama 7, Šentjernej, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
30641, izdala UE Novo mesto. gnl-117010

Mežnar Karmen, Srakovlje 5, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307808, reg. št. 35124. gnu-117326

Mlakar Igor, Melikova ulica 35, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364047, reg. št. 228147, izdala UE Lju-
bljana. gny-117197

Mrak Peter, Puhtejeva ulica 6/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1778896, reg. št. 54492, izdala UE Lju-
bljana. gne-117417

Nedeljković Miroslav, Erazmova 35, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, reg. št. 6532,
izdala UE Postojna. gnb-117420

Nuhi Severdžan, Jakčeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934769, reg. št. 178530, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-117199

Pepevnik Sibila, Novo Polje, Cesta
XI/25A, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1372811, reg. št.
2222242, izdala UE Ljubljana.
gnf-117266

Pergarec Andrej, Dragomer, Na grivi
23, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, reg. št. 12645, izdala UE
Vrhnika. gnp-117256

Pevulja Sanel, Zaloška cesta 210, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1565483, reg. št. 249167, izdala UE
Ljubljana. gns-117428

Pikl Urška, Tešova 11, Vransko, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1032159,
izdala UE Žalec. gnp-117406

Piškur Neža, Ulica Bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1250893, reg. št. 50552, izdala UE
Ljubljana. gnu-117276

Polajnar Štefan, Šentiljska 23, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1569815, reg. št. 89270. gnk-117386
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Polanc Mateja, Visole 154/a, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20492, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-502

Prodan Mario, Bernetičeva 8, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 12791, izdala UE Koper.
gnx-117148

Pustovrh Alan, Žabjek 30, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
243778, izdala UE Ljubljana. gny-117222

Radovan Božo, Trubarjeva ulica 1, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
991429, reg. št. 6955, izdala UE Trebnje.
gnc-117044

Raspor Peršolja Manuela, M. Valentinči-
ča 13, Solkan, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 24754. gnf-117016

Rašl Maja, Kicar 2, Ptuj, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, reg. št. 41712, izdala UE
Ptuj. gno-117432

Redek Marjan, Mladinska ulica 27, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 645380, reg. št. 176216, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-117166

Rejec Marjan, Sebenje 102, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1498599, reg. št. 1497. gnx-117323

Robinik Miha, Serjuče 11, Moravče, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
255464, reg. št. 9824, izdala UE Domža-
le. gnd-117272

Rogelj Jožica, Ravne 32, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1401670, reg. št. 52724. gns-117328

Romić Romano, Trg zbora odposlancev
52, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13174, izdala UE Kočevje.
gnq-117255

Rous Natalija, Cesta na Ježah 26/b, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1790936, reg. št. 259545, izdala UE
Ljubljana. gny-117322

Simčič Matej, Ponova vas 74, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1731827, reg. št. 28451, izdala
UE Grosuplje. gnj-117112

Skočajić Stjepan, Kozlovičeva 7, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 27333. gnr-117129

Slatinšek Marija, Uljanka Ulriha 17, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
677378, reg. št. 6485, izdala UE Velenje.
gnp-117381

Stančin Damjan, Kidričeva ulica 67, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 10391, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gne-117117

Stančin Petra, Loka 10, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1126857, reg.
št. 104011, izdala UE Maribor. gnc-117094

Stariha Vida, Osojnik 25, Semič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 9596, izdala
UE Črnomelj. gni-117188

Stipanović Anja, Golniška cesta 121,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307742, reg. št. 51112, izdala UE Kranj.
gnr-117354

Svete Marjan, Breg pri Borovnici 52,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10680, izdala UE Vrhnika.
gnb-117220

Svetic Darja, Vrhpolje pri Kamniku 272,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19435, izdala UE Kamnik. gnj-117012

Svetlič Tamara, Smoletova ulica 11, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1373105, reg. št. 236396, izdala UE Ljub-
ljana. gny-117047

Šauperl Andrej, Vrhovdolska pot 18, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 370805, reg. št. 62649, izdala UE Mari-
bor. gnp-117181

Šeruga Janez, Negova 116, Spodnji Iva-
njci, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
14701, izdala UE Gornja Radgona.
gno-117132

Štraser Aleksandra, Bezovica 1, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 985393,
reg. št. 40080. gnz-117250

Štular Andreja, Galetova ulica 22, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1437560, reg. št. 30872, izdala UE Kranj.
gnf-117066

Štular Vojko, Galetova ulica 22, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
1641213, reg. št. 16524, izdala UE Kranj.
gne-117067

Šulc Aleksander, Gimnazijska ulica 4,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
785014, reg. št. 6966. m-511

Tomaževič Miha, Kvedrova cesta 1, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1714587, reg. št. 22062, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-117337

Tomšič Matej, Zgornje Pirniče 2/a, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1214579, reg. št. 184445, izdala UE
Ljubljana. gnz-117446

Trifković Marija, Prušnikova ulica 16, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
872057, reg. št. 62627, izdala UE Mari-
bor. gnl-117210

Tripar Iztok, Cesta I. Istrske brigade 63,
Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 43822. gnc-117023

Tuš Katja, Trubarjeva 22, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1399495,
reg. št. 43606. gnx-117173

Udovč Tadej, Podvin 238, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1448349,
izdala UE Žalec. gno-117307

Vengust Albin, Kersnikova ulica 10, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138835, reg. št. 1143, izdala UE Ljublja-
na. gnm-117409

Verič Veronika, C. revolucije 1/b, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
461105, izdala UE Jesenice. gnt-117131

Vidmar Mira, Petkova ulica 17, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 25/2002. gnb-117145

Vigec Danica, Ulica Lackove čete 60,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
304723, reg. št. 32376, izdala UE Mari-
bor. gnc-117219

Volk Aleksander, Scopolijeva ulica 5, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1761263, reg. št. 23295, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-117196

Vuković Luka, Vojkova cesta 73, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524248, reg. št. 214149, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-117194

Zaviršek Draga, Rožanska ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164549, reg. št. 84331, izdala UE Ljublja-
na. gne-117042

Župančič Matej, Krožna 8, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6278, izdala UE Koper. gnj-117041

Zavarovalne police

Adlešič Duško, Adlešiči 12, Adlešiči, za-
varovalno polico, št. AVO 894355, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnk-117311

Barašin Milan, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 912811 -
obvezno zavarovanje in 155940 - kasko za-
varovanje, izdala zavarovalnica Tilia.
gnf-117441

Benkovič Mirko, Blagovica 28, Blagovi-
ca, zavarovalno polico, št. 00101522831,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-117410

Bricelj Uroš, Litijska cesta 243, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO 101 545752,
izdala zavarovalnica Slovenica. gno-117207

CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0899424, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnx-117348

Cvitkovič Silvo, Adlešiči 3, Adlešiči, za-
varovalno polico, št. AVO 894364, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gni-117313

Ignjić Jadranka, Strahinj 42, Naklo, za-
varovalno polico, št. 376836, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gnw-117049

Ječnik Zdravko, Zikova ulica 8, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 0936745, izdala za-
varovalnica Tilia. gny-117422

Jelnikar Marjan, Kašeljska cesta 59/b,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 899405,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnf-117341

Knez Domen, Spodnja Vižinga 58/a, Ra-
dlje ob Dravi, zavarovalno polico, št.
480456, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnj-117412

Mrvelj Marko, Ulica Ruške čete 9, Ruše,
zavarovalno polico, št. AO 523632, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m-489

Murko Stanislav, Apače 29, Lovrenc na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št. AO
410424, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-512

Petrič Neva, Lipsenj 27, Grahovo, zava-
rovalno polico, št. 493906, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d. gnh-117414

Pungerčar Tilen, Kotnikova 34, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0900704, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnk-117336

Rednak Jožica, Kavče 38, Velenje, za-
varovalno polico, št. 497596, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d.. gni-117213

Sedmak Andrej, Jurišče 66, Pivka, za-
varovalno polico, št. 0913972, izdala zava-
rovalnica Adriatic d.d.. gnu-117226

Selčan Srečko s.p., Lešje 1/a, Škofja
vas, zavarovalno polico, št. 0893409, izda-
la zavarovalnica Adriatic d.d. gnk-117136

Stojiljković Dragan, Zagrebška cesta 74,
Maribor, zavarovalno polico, št. 3245357,
izdala zavarovalnica Triglav d.d..
gnf-117216

Škul Igor, Bušeča vas 17, Cerklje ob
Krki, zavarovalno polico, št. 434382, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d. gni-117138

Štular Vojko, Galetova 22, Kranj, zava-
rovalno polico, št. 975152, izdala zavarova-
lnica Tilia d.d. gnf-117141

Vrbek Stanislav, Hmeljarska 15, Prebo-
ld, zavarovalno polico, št. 443952, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnv-117025

Žarn Darko, Vrhulje 4, Krško, zavarova-
lno polico, št. 556318, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnx-117223
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Žunič Damjan, Zastava 8, Črnomelj, za-
varovalno polico, št. 0889802, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnz-117021

Spričevala

Belec Barbara, Vanganelska 75/e, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 4. letnika Eko-
nomske gimnazije. gny-117022

Brdnik Lidija, Ob Blažovnici 7, Limbuš,
spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole
v Novi Gorici, izdano na ime Ozbič Lidija.
gng-117315

Cajner Franci, Pusto polje 18, Nazarje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ele-
ktro šole v Velenju, izdano leta 1996.
gnf-117116

Cizej Franci, Gotovlje 163, Žalec, spri-
čevalo 1. letnika Šolskega centra v Celju -
elektrikar, energetik, izdano leta 1992.
gnr-117104

Dolinar Andreja, Bevke 113, Vrhnika,
maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene
šole in gimnazije v Ljubljani, izdano leta
1996. gnl-117114

Draksler Matej, Rudarska 34, Kisovec,
indeks, št. 18980229, izdala Filozofska fa-
kulteta. gnb-117295

Fujs Matjaž, Miklavška cesta 30, Hoče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kme-
tijske šole, izdano leta 2002 v Mariboru.
m-503

Galazzo Luciano, Trubarjeva 13, Laško,
spričevalo 8. razreda osnovne šole za od-
rasle, izdala Ljudska univerza leta 1996.
gnm-117209

Gasparini Tanja, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Sre-
dnje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta
1995, 1996 in 1997. gnv-117375

Gerjovič Tomaž, Župančičeva 18, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednješol-
ski center Ptuj, trgovski poslovodja, izdano
leta 2001. m-513

Gorjup Martinc Katarina, Tomšičeva 49,
Slovenj Gradec, spričevalo 3. letnika Gosti-
nske šole Slovenj Gradec. gnw-117024

Grabeljšek Vlasta, Sojerjeva 5, Ljublja-
na, spričevalo 6. razreda Glasbene šole Lju-
bljana Moste - Polje ( klavir ), izdano leta
1972, izdano na ime Bregant Vlasta.
gnu-117026

Grbec Colja Andrejana, Vodopivčeva 7,
Koper - Capodistria, spričevalo o zaključ-
nem izpitu SEŠ Koper, št. 2268.
gnc-117019

Halilović Sevrudin, Podgoj, BIH, diplo-
mo št. 403, izdal RŠC Zagorje ob Savi dne
19. 6. 1989. gne-117317

Hojski Jožef, Kovičeva ulica 1, Maribor,
diplomo SKSMŠ Maribor, izdana leta 1984.
m-495

Janežič Jernej, Puhova ulica 9, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Milan Šuštar-
šič, izdano leta 1988/89. gnl-117185

Jaušovec Tomaž, Mežanova 17/a, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠC Ptuj,
smer prodajalec. gnh-117314

Jelen Rajnhold, Gosposka ulica 25, Ce-
lje, diplomo Srednje kovinarske strojne me-
talurške šole Štore, izdana v šolskem letu
1989/90. gns-117153

Jerman Matevž, Hodoščkova ulica 2,
Ljubljana, indeks, št. 26104763, izdala
FGG v Ljubljani. gno-117257

Jesenko Aleš, Pesnica 41, Šentjur, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SSŠ Štore, št.
208, izdano leta 1991. gnb-117320

Kamenšek Jernej, Stantetova 32, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika III. gimnazije Mari-
bor, št. os. lista 1/4782, izdano leta
1995/96. m-497

Klavžar Sabina, Ulica prekomorskih bri-
gad 4, Tolmin, potrdilo o uspešno konča-
nem izpopolnjevanju strokovne izobrazbe,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani, leta
2001. gnm-117234

Kocbek Tamara, Borova vas 1, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Boris Kidrič Mari-
bor, izdano leta 1999. m-492

Kolenc Katja, Ulica Kozjanskega odreda
4, Celje, spričevalo 3. letnika Šolskega ce-
ntra Celje, Splošna in strokovna gimnazija
Lava, program V/42, izdano leta 2002.
gne-117192

Koren Aleš, Kardeljeva 57, Maribor, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole,
program slikopleskar, izdano leta 1988/89
v Mariboru. m-499

Kos Bernarda, Kvedrova ulica 5, Ptuj,
diplomo Srednje šole elektrotehniške in ra-
čunalniške usmeritve Maribor, DE Ptuj, ele-
ktrotehnik-energetik, izdana leta 1987.
m-493

Košmrlj Andrej, Karlovica 3, Velike Laš-
če, indeks Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šole v Ljubljani, izdan leta
2000/2001. gnb-117045

Kotnik Marko, Prevoje 117, Lukovica, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostin-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1966.
gng-117365

Kovač Primož, Štularjeva ulica 7, Ljub-
ljana-Šentvid, spričevalo 2., 3. in 4. letnika
Srednje naravoslovne šole v Ljubljani, izda-
no leta 1987, 1988 in 1989. gnq-117080

Kožuh Matija, Ledina 36, Sevnica, dip-
lomo Srednje tehniške šole Celje, izdana
leta 1989. gnl-117135

Lašič Andrej, Mlekarniška 4, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 1998. m-509

Mahmutović Šahbaz, Pobudje, BIH, dip-
lomo št. 526, izdal RŠC Zagorje ob Savi
dne 19. 6. 1989. gnd-117318

Markič Jasmina, Grgarske Ravne 76, Gr-
gar, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole v Ljubljani. gnd-117443

Mikolj Janette, Prisojna pot 5, Izola - Iso-
la, spričevalo o zaključnem izpitu Izobraže-
valnega centra Memory, Dutovlje.
gng-117140

Mirt Jože, Poklek 32, Blanca, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole,
smer mesar, prodajalec, izdano leta 1978.
m-491

Morduš Dijana, Naselje Borisa Kidriča
2, Metlika, spričevalo 4. in 5. letnika Sred-
nje strokovne in poklicne šole Črnomelj -
podjetniško poslovanje - poslovni tehnik, iz-
dano leta 2001 in 2002. gne-117017

Novak Katja, Smrekarjeva 2, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole Celje, izdano leta 1998.
gnk-117011

Novak Miša, Ljubljanska cesta 91, Dom-
žale, spričevalo o končani OŠ Olge Avbelj -

Rodica, izdano na ime Novak Mirjana.
gnw-117424

Pavlin Miha, Svetelova 3, Maribor, spri-
čevalo 1. letnika I. gimnazije v Mariboru,
izdano leta 2002. m-494

Popović Ivo, Pod gabri 11, Celje, spriče-
valo 2. in 3. letnika Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1980
in 1981. gnw-117174

Pranjić Sandra, Rusjanov trg 6, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2002. gnt-117356

Praper Vladimir, Ulica Ruške čete 3,
Ruše, spričevalo o zaključnem izpitu Tehn.
šole za kem. stroko Ruše, izdano leta 1969.
m-496

Prevodnik Breda, Zminec 5, Škofja
Loka, spričevalo 4. letnika Ekonomske in
upravno administrativne šole v Kranju - up-
ravni tehnik, izdano leta 2000.
gnv-117225

Rajh Božo, Pavlovski vrh 42, Ivanjkovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živil-
ske šole Maribor, poklic mesar, izdano leta
2001. m-498

Repovž Denis, Smetanova 34, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostin-
stvo in turizem Maribor, izdano leta 2002.
m-487

Robin Marija, Pameče 241/c, Slovenj
Gradec, spričevalo osnovne šole, izdano
leta 1973/74, izdano na ime Kališnik Mari-
ja. gnl-117260

Rojko Robert, Sp. Polskava 123, Pra-
gersko, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, izdano leta 1988. m-488

Ros Miran, Vučja vas 4, Križevci pri Lju-
tomeru, diplomo Srednje kmetijske šole Ra-
kičan, izdana leta 1990. gnc-117319

Selinšek Milan, Starše 35, Starše, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje kme-
tijske šole Maribor, izdano leta 1981.
m-490

Sešelj Zmagoslava, Na cvetači 17, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1968, izdano na ime
Oman Zmagoslava. gnl-117310

Srdić Svetlana, Ulica bratov Babnik 12,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Miška
Kranjca v Ljubljani, izdano leta 1994/95.
gns-117378

Stefanović Ivan, Zabretova ulica 2/b, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tehniških strok Šiška, izdano leta 1996/97.
gnj-117187

Švabelj Velimir, Rusjanov trg 4, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Mirana Jarca v
Ljubljani, št. 565. gns-117303

Trapečar Branko, Vodnikova cesta 8,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vižmar-
je Brod, izdano leta 1994. gnr-117379

Vogrinec Sašo, Ulica talcev 30, Zagorje
ob Savi, diplomo Srednje strojne šole Trbo-
vlje, izdana leta 1999. gnb-117124

Vrečič Samo, Srkovci 15, Cankova, sp-
ričevalo 3. letnika Gimnazije Murska Sobo-
ta. gng-117215

Vuk Andrej, Čolnarska cesta 5, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tiska in papirja, izdano leta 1999.
gno-117161

Wondra Maja, Pot na Fužine 51, Ljublja-
na, indeks, št. 20980218, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnz-117050
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Zenković Ramiz, Bohinjska Bela 30, Bo-
hinjska Bela, spričevalo 1. letnika Poklicne
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnt-117377

Zimšek Urška, Gosposka ulica 25, Celje,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter zaključno
spričevalo, izdano v šolskem letu 1994/95,
izdala I. Gimnazije Celje. gnr-117154

Zoran Jadranka, Slavka Gruma 26, Novo
mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole na Jesenicah, izdano leta
1979 in 1980, izdano na ime Zemljič Jadra-
nka. gnr-117087

Zoran Jadranka, Ulica Slavka Gruma 26,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Zdravst-
vene šole Novo mesto, izdano leta 1980.
gnh-117214

Žgavec Mateja, Grinjan 9/b, Koper - Ca-
podistria, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole Koper, izdano leta 1993/94.
gnz-117425

Ostali preklici

Cimerman Anton, Gerbičeva ulica 64,
Ljubljana, vozno karto, št. 1340 - 100%
invalid, vozovnica s spremstvom, izdal LPP.
gnx-117198

Cimperman Nives, Rozmanova ulica 1,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-2734/01, ser. št.
VČ 5195. gnx-117298

Cizerl Danijel, Gabernik 3/a, Juršinci,
delovno knjižico. gnp-117031

Dolenšek Milan, Alpska 3, Bled, delov-
no knjižico. gnt-117227

Drešček Marko, Cesta Miloša Zidanška
20, Šentjur, študentsko izkaznico, št.
41950171, izdala Medicinska fakulteta v Lju-
bljani. gnt-117102

Elezkurtaj Shaban, Petrovičeva 3, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnn-117233

Fabijančič Močibob Patricija, Kraljeva
ulica 17, Koper - Capodistria, študentsko
izkaznico, št. 20950038, izdala Pravna fa-
kulteta. gnz-117296

Filipič Jožef s.p., Kovinska proizvodnja,
gostinstvo, Jeruzalemska cesta 9, Ljutomer,
licenco št. 009789/16908 KN 39/2001 z
dne 29. 5. 2001 za tovorno vozilo Merce-
des Benz 1735 L z reg. oznako MS
C3-809. gnd-117193

Gašparič Darja, Drtija 21, Moravče, de-
lovno knjižico. gnj-117162

HALO TAX, Tržaška cesta 2, Ljubljana,
izvod licence št. G 0000112/03240/194,
izdana 18. 4. 2002 za vozilo z reg. oznako
LJ Z5-24R, izdana na ime Halo TAxi & Marn,
d.n.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana.
gni-117238

Janša Aleksander, Večje Brdo 8, Dobje
pri Planini, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13 1734/91.
gnr-117029

Janša Aleksander, Večje Brdo 8, Dobje
pri Planini, potrdilo za upravljanje z radijsko
postajo št. 02/09 6778/99. gnq-117030

Klampfer Sandro, Visoko 49, Visoko, de-
lovno knjižico. gni-117013

Klemenčič Sandi, Savci 22, Sveti To-
maž, certifikat za prevoz nevarnih snovi št.
012150, izdalo MNZ, dne 11. 2. 2000 v
Mariboru. m-514

Krisčovič Franc, Zabovci 21, Markovci,
delovno knjižico, izdano v Ptuju. gnj-117137

Lovrič Marijo, Obrtna ulica 18, Izola -
Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1992/94. gno-117032

Muller Sara, Gorkega 49/a, Maribor, de-
lovno knjižico št. 5537, izdana leta 1994 v
Mariboru. m-501

Rebernik Matej, Trebinjska 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gnu-117201

Sosič Stojan, Pahorjeva 24, Koper - Ca-
podistria, vpisni list za čoln, št.
01-03-1153-79, PI 1489. gne-117217

Steinberger Branko, Poljanski nasip 60,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-117144

Stipanović Anja, Golniška cesta 121,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 01099743,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnq-117355

Šalamon Rado, Stanetova 9, Velenje,
vpisni list za čoln, št. 01-03-674/1-1998,
oznaka čolna IZ - 1530. gnm-117334

Šmigoc Aleksander, Starše 76/b, Star-
še, delovno knjižico, reg. št. 13245, izdana
leta 1998 v Mariboru. m-507

Štular Vojko s.p., Galetova 22, Kranj,
izvod licence za vozilo Fiat Ducato Maxi, tip
2,8 TDI, reg. št. KR 45-52E, izdano dne 3.
4. 2003 pri OZS pod št. O 1012244.
gnu-117076

Švabelj Velimir, Rusjanov trg 4, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnk-117286

TEHNOSTROJ, HEISSENBERGER &
PRETZLER d.o.o., Prešernova cesta 40,
Ljutomer, licenco št. 0002000/40 z dne
20. 4. 1998 za tovorno vozilo TAM 130 T
11B z reg. oznako MS E2-874.
gnz-117125

Vogrin Tatjana por. Žebot, Jezdarska 20,
Maribor, delovno knjižico št. 13428, izdana
leta 1988 v Mariboru. m-508

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni  list RS,
d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o. – Tisk Tiskarna  SET, d.d., Vevče – Internet
http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1) 2109
ZJN-11 2109
ZJN-12.B 2110
ZJN-12.G 2123
ZJN-12.S 2130
ZJN-13.B 2134
ZJN-14.S 2135
ZJN-15.B 2136
ZJN-15.G 2138
ZJN-15.S 2139
ZJN-18 2141
Podelitev koncesij 2141
Javni razpisi 2144
Javne dražbe 2156
Razpisi delovnih mest 2156
Druge objave 2156
Razglasi in objave 2158
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP 2158

Objave po Zakonu o političnih strankah 2159
Evidenca statutov sindikatov 2159
Odločbe in sklepi po ZPOmK 2160
Objave po 64. členu Zakona o medijih 2160

VSEBINA

Objave gospodarskih družb 2160
Odkupi poslovnih deležev družb 2160
Sklici skupščin 2160
Izvršbe in zavarovanja 2173
Objave sodišč 2176
Stečajni postopki in likvidacije 2176
Oklici o skrbnikih in razpravah 2178
Oklici dedičem 2178
Oklici pogrešanih 2178
Sodni register, vpisi po ZGD 2179
Prenehanje družb po skrajšanem postopku 2179
CELJE 2179
KOPER 2179
LJUBLJANA 2179
PTUJ 2180
Izgubljene listine 2180
Štampiljke 2180
Priglasitveni list 2180
Potne listine 2180
Osebne izkaznice 2181
Vozniška dovoljenja 2182
Zavarovalne police 2184
Spričevala 2185
Ostali preklici 2186



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 38 / 25. 4. 2003 / Stran 2187

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
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Naročite po faksu: 000001/4251/4251/4251/4251/425 1111144444 1111188888

S tem nepreklicno naročam

Temeljni akti evropskih skupnosti – – – – – 4232 4232 4232 4232 4232 SIT Štev. izvodov

Glosar – – – – – 3798 3798 3798 3798 3798 SIT Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov DaDaDaDaDavčna švčna švčna švčna švčna šttttteeeeevilkvilkvilkvilkvilkaaaaa

DaDaDaDaDavčni zavčni zavčni zavčni zavčni zavvvvvezanecezanecezanecezanecezanec DDDDDA A A A A NENENENENE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Temeljni akti evropskih
skupnosti
* Ams* Ams* Ams* Ams* Amsttttterererererdamsdamsdamsdamsdamskkkkka pogodbaa pogodbaa pogodbaa pogodbaa pogodba
* Pr* Pr* Pr* Pr* Prečiščečiščečiščečiščečiščeni besedili Maaseni besedili Maaseni besedili Maaseni besedili Maaseni besedili Maastrichtstrichtstrichtstrichtstrichtskkkkke in Rimse in Rimse in Rimse in Rimse in Rimskkkkke pogodbee pogodbee pogodbee pogodbee pogodbe

Glosarja
k Amsk Amsk Amsk Amsk Amsttttterererererdamsdamsdamsdamsdamski pogodbiki pogodbiki pogodbiki pogodbiki pogodbi
in k prin k prin k prin k prin k prečiščečiščečiščečiščečiščenima besediloma Maasenima besediloma Maasenima besediloma Maasenima besediloma Maasenima besediloma Maastrichtstrichtstrichtstrichtstrichtskkkkke in Rimse in Rimse in Rimse in Rimse in Rimskkkkke pogodbee pogodbee pogodbee pogodbee pogodbe

S publikacijama, ki ju je založba Uradni list Republike Slovenije izdala s sodelovanjem služb
Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve in za zakonodajo, je širše dostopen slovenski
prevod temeljnih aktov Evropske unije. Gre za prevod pogodb, ki sodijo med primarno
zakonodajo Evropske unije in bo priloga pogodbe o pristopu Republike Slovenije k Evropski
uniji.

Večjezični Glosar je pripravljen na podlagi treh jezikovnih različic besedil (angleško, nemško,
francosko). Izbira besedila temelji na angleški različici, glosarske iztočnice pa so urejene po
abecednem redu. Namenjen je vsem, ki si želijo z njim pomagati pri branju tujejezičnih
dokumentov s področja Evropske unije in oblikovanju novih besedil s tega področja.

Cena: · 10604 Temeljni aktiTemeljni aktiTemeljni aktiTemeljni aktiTemeljni akti 42324232423242324232 SIT z DDV
· 10602 GlosarGlosarGlosarGlosarGlosar 37983798379837983798 SIT z DDV

EVROPSKA UNIJAEVROPSKA UNIJA
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PRAVKAR IZŠLOPRAVKAR IZŠLO

UREJANJE PROSTORA
•

GRADITEV OBJEKTOV
z uvz uvz uvz uvz uvodnimi poodnimi poodnimi poodnimi poodnimi pojasnilijasnilijasnilijasnilijasnili
• Predgovor: mag. Janez Kopač, minister
• ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-1)ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-1)ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-1)ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-1)ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-1)

• Uvodna pojasnila: Niko Vladimirov, Alenka Kumer, Mojca Štritof-Brus
• Stvarno kazalo: mag. Andrej Prelovšek

• ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1)ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1)ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1)ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1)ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1)
• Uvodna pojasnila: Tomaž M. Jeglič
• Stvarno kazalo: Sabina Šerko

Norme lahko prebudijo visoka pričakovanja, ne morejo jih pa zagotoviti, je moto, s katerim so
avtorji uvodnih pojasnil pospremili svoje prispevke. Zelo podrobni uvodi strokovnjakov
Ministrstva za okolje, prostor in energijo želijo prispevati prav k temu, da bi izvajanje norm o
urejanju prostora in graditvi objektov doseglo čim višjo raven omenjenih pričakovanj.

Uvodna pojasnila v preprostem jeziku odgovarjajo na vprašanja, kako mora potekati prostorsko
načrtovanje, kateri so državni in občinski prostorski akti, kako poteka razlastitev, kako morajo
biti opremljena zemljišča za gradnjo, kakor tudi: kaj zahteva zakon o graditvi objektov pri
projektiranju, v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, kaj pri gradnji in kako je z izdajo
uporabnega dovoljenja.

Knjiga v velikosti 14 x 20 cm (A5 format), skupaj s podrobnima stvarnima kazaloma k obema
zakonoma, obsega kar 520 strani.

Cena: 10621 broširane izdaje 6900 6900 6900 6900 6900 SIT

10622 vezane 7600 7600 7600 7600 7600 SIT

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 000001/4251/4251/4251/4251/425 1111144444 1111188888

S tem nepreklicno naročam

· Urejanje prostora • Graditev objektov

– 10621 broširana izdaja 69006900690069006900 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10622 vezana izdaja 77777600600600600600 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka

DaDaDaDaDavčni zavčni zavčni zavčni zavčni zavvvvvezanecezanecezanecezanecezanec DDDDDA A A A A NENENENENE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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